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TRADITIES
Weer ligt een nieuw nummer van de Brieven van Paulus voor u.
Deze keer met een groot aantal verhalen, verslagen en opinies.
Arnoud-Jan Bijsterveld en Stefaan Top hielden een lezing in het
kader van het religieus erfgoed, waaraan ook onze tentoonstelling gewijd is. U leest de verslagen.
In Nederland een ambtsketen en de Belgen hun sjerp. Een gastschrijver vertelt er meer over. Jopie Martens verhaalt haar belevenissen aan de Kindsheid een halve eeuw geleden en Tommes
Verheijen aan het toneel in diezelfde tijd.
Traditiegertrouw klimt voorzitter Toon van Miert op zijn stalen ros
en rijdt weer door ons en andermans heem, een tocht waartoe hij
u ook uitnodigt. Rijterisnaartoe !
Het bestuur van Paulus was actief in Bavel waar zij deelnam.
aan de Bavelse Dorpsquiz. En met succes. De beker is in het
museum te bewonderen.
Frans van Genuchten ziet vele dieren in en bij de Mark.
Het volgende jaar wordt het jaar van de tradities.
Koningin Beatrix opende op 1 november in Hilversum het jaar
van de tradities. Zou onze traditie op oudjaar stand houden ?
Beloon die kleine zangertjes We moeten zuinig zijn op ons eigen

TRADITIES

Beste vrienden van ons heem,
Het is altijd gezellig druk op de middagen dat ons museum open
is. De tentoonstelling: "Dat was pas geloven!". trekt veel
belangstellenden. Dat betekent ook herinneringen ophalen bij het
bekijken van de vele foto's die een beeld geven van het
religieuze leven van het midden van de vorige eeuw.
Arnoud-Jan Bijsterveld heeft ons op 20 oktober in de Tussenpauz een prachtig overzicht gegeven van de ontwikkeling van de
geloofsbeleving in Brabant en het religieuze erfgoed dat daar het
resultaat van is: kerken, kapellen, voorwerpen die in de diensten
gebruikt werden en allerhande andere objecten die velen herkenden uit vroegere tijden. Een boeiende bijeenkomst waar veel
leden op af gekomen waren.
Het vervolg - de lezing van prof. Top uit Leuven - had een heel
ander karakter: volksgeloof versus het traditioneel beleven.
Hij had een interessant verhaal en leuke voorbeelden van
"anders" geloven in deze tijd.
Gelukkig hebben we een kandidaat bestuurslid gevonden:
Gerard Oomen uit Bavel. Hij loopt dit jaar al met het bestuur mee
en treedt op de volgende jaarvergadering tot het bestuur toe.
Maar ... we moeten blijven zoeken naar een nieuwe secretaris.
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Jammer dat het opzetten van projectgroepen niet goed loopt.
Er is een aantal zaken in ons heem dat we graag wat nader
onderzocht wilden hebben en we hoopten dat leden ons hierbij
zouden helpen. Helaas is de belangstelling daarvoor ontzettend
klein.
Er zijn wel een paar leden bereid om rondleidingen in ons
museum te gaan verzorgen en zo Kees Leijten wat te ontl'asten.
Kees neemt zelf de opleiding ter hand.
We zijn ook blij met het feit dat enkele leden in De Brieven van
Paulus willen gaan schrijven. Dat zorgt voor een nog afwisselender inhoud!
Veel leesplezier met De Brieven 172.
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LYA DE HAAS IN MARIENDAL
Op zondag 25 januari a.s. heeft Paulus weer zijn traditionele
muziekmiddag waar Brabantse liedjes te horen zijn van en door
kleinkunstenaars uit onze provincie.
Vorig jaar konden we genieten van het werk van de West-Brabantse groep Smidje Verholen, deze keer is het Lya de Haas uit
het Oost-Brabantse Vinkel die samen met Hennie Korsten een
muzikale middag zal verzorgen.
We zien u graag zondagmiddag 25 januari 14.00 uur in
Mariëndal naast de N.H.Kerk aan de Duivelsbruglaan Ginneken.

Toon van Miert (voorzitter)

ANBI VOOR PAULUS
door Kees Leijten
Op 1 januari 2008 trad een nieuwe belastingmaatregel in
werking. Die regeling houdt in dat verenigingen en stichtingen
een ANSI-verklaring kunnen aanvragen en krijgen.
ANSI betekent Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Organisaties die zo'n beschikking krijgen hoeven geen schenkings- of successierecht te betalen over schenkingen en nalatenschappen die zij ontvangen.
ANBl's die zelf geld schenken, hoeven daar geen schenkingsrecht over te betalen. Schenkingen aan ANBl's zijn aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting
Zowel onze heemkundekring ( een vereniging) als ons museum
(een stichting) hebben op 4 januari 2008 een ANSI-beschikking
ontvangen.
(b~schikking 41 529 en 41530 dd 4 januari 2008)

NIEUWE TENTOONSTELLING
Zondag 1 februari opent Paulus een nieuwe tentoonstelling .
"De mark, levensaders van ons Heem". Foto's en kaarten van
deze rivier . Natuur, cultuur vermaak, planten, dieren, economie
zijn woorden die je aan deze rivier kunt toekennen.
De tentoonstelling waarvoor. u bij deze wordt uitgenodigd, wordt
op zondag 1 februari om 14.00 uur geopend door Joseph Vos,
dijkgraaf van Waterschap de Brabantse Delta.
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AGENDA 2008 -2009 (150)
dec.
15
31

Brieven van Paulus 172
oudjaar zingen door kinderen 9 -12 uur

2009
jan.
01
04

07

25
feb
01

mrt
16

we wensen elkaar een voorspoedig nieuwjaar toe
museum open
"Dat was pas geloven" voor het laatst
Lia de Haas en Hennie Korsten in Mariëndaal Ginneken
aanvang 14.00 uur. (Duivelsbruglaan 13 - bij Herv.Kerk)

nw tentoonstelling "De Mark levensader van ons heem"
De tentoonstelling wordt om 14.00 uur geopend door
Dijkgraaf Jozef Vos.
genealogische avond met Henriëtte Harderman

apr.
15
20

Brieven van Paulus 174
Karel Leenders vertelt meer over de Mark

mei
16

excursie naar de bronnen van de Mark
wijzigingen voorbehouden

LET OP!
In de agenda van BvP 171 werd een verkeerde datum
vermeld voor Lya de Haas .. Haar optreden is op zondag 25
januari. Verbeter dus in uw agenda !.
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend:
_
1e zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur
voor groepen op verzoek 076-561 27 42
Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaarsdag, carnavalszondag
en de week tussen kerstmis en nieuwjaar

BELGISCHE HOOGLERAAR STEFAAN TOP OVER

VOLKSGELOOF
EN ANDERE VORMEN VAN GELOOF
door Anneke Oomes
Het minste dat Paulusleden kunnen doen als een Belgische gast
voor een lezing naar ons komt, is hem tegemoet gaan.
Daarom trokken maandag zeventien november weer de nodige
leden naar Meersel-Dreef om daar bij de paters, op de grens, te
luisteren naar Professor Stefaan Top, Hij is hoogleraar volkskunde aan de universiteit van Leuven.
Religieuze volkscultuur is volgens Top een fascinerend domein
met de zoekende en onzekere mens in de hoofdrol.
Top kondigde zijn lezing in BVP 171 als volgt aan:

"Aangezien mensen niet alles onder controle kunnen krijgen,
voelen ze zich nogal eens kwetsbaar. Daarom roepen ze hulp in
van andere krachten en doen een beroep op bizarre middeltjes.
Zo ontstaat een nomans-land tussen geloof en bijgeloof."
Top gebruikt voorbeelden uit de heiligenverering en volksgeneeskunde om zijn verhaal te verduidelijken. Voor de pauze
hoefden de leden alleen te luisteren. Na de pauze liet Top dia's
zien met voorbeelden van volksgeloof. Volksgeloof is geloof dat
niet door de kerkelijke leiders wordt erkend of goedgekeurd maar
vaak wel wordt gedoogd. Het vereren van allerlei heiligen is een
mooi voorbeeld. Professor Top hoefde de voorbeelden niet van
ver te halen. Op de Dreef wordt de Lourdeskapel druk bezocht
net als het monument voor Pater Pio.
Vaak zijn prachtige legendes verbonden aan de heiligenverering.
Soms wordt iemand beschermheilige omdat zijn of haar naam
lijkt op een kwaal of hindering, soms is het herkenningsattribuut
van de heilige een verwijzing naar zijn "werkgebied". Wist u
bijvoorbeeld dat de heilige Laurentius inmiddels tot de beschermheilige van de barbecuers is benoemd? Dat komt uiteraard omdat hij altijd wordt afgebeeld -met een rooster, het zelfde rooster
waarop hij gemarteld werd .
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Prof.dr.Stefaan Top

hekserij
Het volksgeloof heeft bizarre kanten! Zo is het hele heksengebeuren ontstaan doordat mensen geloofden dat bepaalde mensen een negatieve invloed op de omgeving hadden. Stefaan Top
vertelde dat in vroeger tijden de wijze vrouwen vaak gevraagd
werden als vroedvrouw. De kindersterfte was in die tijden erg
hoog en de vroedvrouwen werden wel beticht van kindermoord
en hekserij. Nu weten we dat er veel verklaarbare redenen zijn
voor die kindersterfte maar de kennis was toen veel minder en
bovendien zocht men een zondebok. Ook tegenwoordig wordt
weer veel over heksen gepraat. De tijden zijn echter veranderd.
Vaak zijn het de mensen, en alweer vooral vrouwen zelf die zich
'heksen' noemen. Het zijn mensen die spiritueel ingesteld zijn en
vaak dicht bij de natuur staan. Ze halen nogal eens de krant, al
dan niet zelf gekozen, getuige de vele krantenknipsels die Top
liet zien.
Uit de vele publicaties blijkt ook dat hekserij erg aantrekkelijk is
voor het publiek. Er wordt veel reclame gemaakt voor heksentochten waarbij mensen worden opgeroepen te komen griezelen.
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dertien
Een belangrijk deel van de lezing van professor Top was gewijd
aan het getal dertien. Dit priemgetal doet bij vele de haren
rechtop staan. Top noemde de op dertien april verongelukte
Apollo dertien. De Enschedeese vuurwerkramp op dertien mei.
In Amerika vind je geen dertiende verdiepingen in flats en ook in
vliegtuigen is geen rij dertien. In de media spelen vooral reclamemakers graag in op het volksgeloof dat rond het getal is
ontstaan.
Overigens wil het getal ook wel in positieve verhalen naar voren
komen. Zo won Sandra Kim op dertien mei 1986 het Eurovisiesongfestival op dertienjarige leeftijd, terwijl ze als der-tiende act
moest aantreden. Je moet er maar in geloven ... en dat is precies
de essentie van het verhaal.
Geloof en bijgeloof is een kwestie van een houvast zoeken en
vinden. Stefaan Top heeft het onderwerp op enthousiaste wijze
voor het voetlicht gebracht.

DE KORENBLOEM 100 JAAR
Graanmolen De Korenbloem in Ulvenhout bestaat in 2009 precies 100 jaar. De huidige molen staat er 100 jaar nadat zijn
naamgenoot uit 1835 in 1908 was afgebrand. De naam Korenbloem bestaat in 2009 dus 174 jaar.
Een comité is druk bezig een feestprogramma samen te stellen.
Paulus zal ter gelegenheid van dit jubileum in de tweede helft
van 2009 in zijn museum aandacht schenken aan het jubileum.
Vanaf 1 september 2009 staat de tentoonstelling: "Molens in het
heem van Paulus".
In mei zal Paulus in samenwerking met het feestcomité een
boekje uitgeven over 100 jaar Korenmolen De Korenbloem.
Er stonden vroeger veel molens waarvan er nu nog twee over
zijn. De molen van Bavel uit 1865 en de Ulvenhoutse uit 1909.
Voor 1300 is er reeds sprake van een watermolen op Daesdonck
en op Cauwelaer.
Hebt u foto's van molens, molenrestanten, molenbergen of iets
anders dat met molens uit onze omgeving te maken heeft dan
lenen we die foto graag van u om een kopie te maken voor onze
tentoonstelling eind 2009.
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DIE DIEREN HOREN DAAR NIET
gelezen door Henk Beijers

t

Cornelis Thonissen Verhoeven uit Ginneken heeft een zwager
die luistert naar de naam Godschalk Cornelis. Zij hebben na het
overlijden der ouders een 'in eenen gracht beslooten' ak~er _gedeeld, gelegen bij de gemeynt. In oktober van het vong Jaar
staat Cornelis met zijn knecht op zijn deel, dat intussen met koren is ingezaaid en arriveert Godschalk. Met zijn wagen rijdt hij
de akker op en laat het toegangshek openstaan en gaat de gemeynt of vroente op. Terugkomend van de heide loopt een
kudde beesten achter hem aan, die schade aanrichten op de
helft van Cornelis. Die stuurt er zijn knecht op af met de boodschap, de beesten snel te verjagen. De knecht van Godsch~lk
reageert op die actie door te zeggen, dat zijn baas zelf die dieren wel zal verwijderen. Er gebeurt echter niets. Een tweede
poging om de beesten van het ingezaaide gedeelte weggejaagd te krijgen, staat Godschalk niet aan. Hij laat z_ijn me~twagen staan en komt de richting in lopen van Cornelis en Zijn
knecht. Nu is Cornelis niet gewend met messen of andere
wapens om te gaan, terwijl Godschalk via zijn krij~sdienst m~_er
ervaring heeft opgedaan. Vluchten is voor Cornelis onmogelijk,
want hij heeft een gebrekkig been. Het enigste wat hem overblijft is zich te verdedigen met zijn schop. Hij weet Godschalk
'eenen plompen slach op zyn hooft ende een oft twee quetsuren aen zyn beenen toe te brengen, maar Godschalk ziet nog
kans bij Cornelis een riek door zijn kleren te steken. Na 14 dagen is Godschalk, die bovendien 'zekere heete coortsen' had
gekregen, uiteindelijk na de 35e of 36e dag overleden.
(646.6.149-december 1561)
(uit GTOB-Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant-2004p16)

'T GEZEGEND LAND VAN WILLIBRORD
LEZING DOOR ARNOUD-JAN BIJSTERVELD
verslag Louis Vriens
In "De Tussenpauz" te Bavel kon je op 20 oktober tijdens de lezing door Prof.dr.Arnoud-Jan Bijsterveld een speld horen vallen.
In een goed gevulde zaal kregen we uitleg over 1300 jaar religie
en cultureel erfgoed in Noord-Brabant.
Arnoud-Jan Bijsterveld (Waalre 1962) is bijzonder hoogleraar
"Cultuur in Brabant in sociaal-wetenschappelijk en historisch
perspectief, met inbegrip van de volkscultuur" aan de Universiteit
van Tilburg. Sinds 2005 is hij tevens universitair hoofddo-cent, in
welke hoedanigheid hij sociaal-culturele geschiedenis doceert.
Religie en religieus erfgoed
We hebben het vanavond over de geschiedenis van ruim 1300
jaar christendom, vele honderden jaren jodendom en enkele
tientallen jaren islam in Noord-Brabant gerelateerd aan erfgoed.
Bij erfgoed maken we onderscheid in: onroerend erfgoed (plekken en gebouwen), roerend erfgoed (objecten, collecties en
archiefbronnen) en immaterieel erfgoed (verhalen, volkscultuur
en geschiedenis).

Het gaat om een dynamisch verhaal, doordat mensen steeds
andere betekenissen geven aan de erfenis uit het verleden. Het
is onze taak verhalen door te vertellen en nieuwe betekenissen
te geven aan religieus erfgoed.
De wortels van het christendom
In de laat-Romeinse periode verschijnen er christelijke gemeenschappen in steden zoals Maastricht en Nijmegen.
Rond 650 en 800 komen de missionarissen - via de elite - om
de bevolking te kerstenen. Tussen het jaar 1000 wordt het
huidige Noord-Brabant volwaardig onderdeel van het bisdom
Luik. Er ontstaan kerkelijke structuren zoals: dekenaten en
aartsdiakenaten.
Na 1100 ontstaan in Noord-Brabant de kapittels met de kanunniken en de kloosters, zoals: Hooidonk (1146).
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Parochies: kerk en gemeenschap
Vanaf 1150 ontstaan de eerste stenen parochiekerken. Het Concilie van Lateranen ( 1215) bindt iedere gelovige aan één pastoor
en parochie. Sacramenten en vooral de Eucharistie staan centraal.
In 1215 doet de zielzorg zijn intrede in de West-Brabantse parochies. Er komen tal van kloosters in steden en op het platteland.
Er ontstaan ook vrouwenkloosters zoals Catharinadal (Breda) en
begijnhoven, waarvan eveneens een in Breda
Er ontstaan nieuwe parochies, nieuwbouw van kerken en kapellen. Ook is er plaats voor graven en kerkhoven. Er vinden bedevaarten plaats en er ontstaan broederschappen hospitalen en
gasthuizen.
j

Reformatie en Contrareformatie
In 1500 komt er een onstuitbare beweging opzetten die zich
sterk afzet tegen de verkalking van de rooms-katholieke kerk. .
Deze beweging ontstaat vooral in de steden en onder de __ m1ddenklasse. In 1517 spijkerde de augustijn Maarten Luther zIJn 95
stellingen tegen het misbruik van de aflaat en tegen de macht
van de Paus aan de kerkdeur van Wittenberg (D). Er komt een
gewelddadig offensief van de Staat (Inquisitie), andersdenkenden (Ketters) werden terechtgesteld. De Katholieke Kerk komt
laat met haar reactie (Concilie van Trente 1545-1563). In 1559
komt er een nieuwe bisdom indeling.
1n 1566 raasde een maand lang de Beeldenstorm door Vlaanderen en Nederland, waarbij beelden, boeken en ramen het moesten ontgelden. Vanaf 1570 ontstaat er 'n katholieke hervorming.
In de Tachtigjarige Oorlog trekken de rijke Lage Lan_den (noordelijke en zuidelijke Nederlanden) op tegen het machtige ?~aanse rijk van Philips Il. Militaire frontlinies worden religieuze
scheidslijnen. De noordelijke Nederlanden worden pro~estant. ~e
katholieken moeten hun kerken afstaan en komen met meer in
aanmerking voor de meeste ambten, maar zij worden niet
verdreven en missen in schuilkerken worden gedoogd.
In Noord-Brabant zijn de Westhoek en de Langstr~at ~ollands__ .
Het Markiezaat is vanaf 1580 Staats, de Baronie wisselt v1Jf
maal: na 1637 is ze Staats.

De eerste protestantse kerken worden gebouwd in Willemstad
(1607) en Hooge Zwaluwe (1641). Na 1648 (einde Tachtigjarige
Oorlog) moeten de kloosters sluiten en vindt overdracht van de
kerken plaats aan de protestanten.
Omgangsoecumene ?
Na de roerige periode van de Tachtigjarige Oorlog is de Nederduits Gereformeerde Kerk nog de enig toegelaten publieke kerk.
Katholieken met lutheranen en doopsgezinden zijn genoodzaakt
hun geloof te belijden in schuur- en schuilkerken. De kloosters
en bedevaartplaatsen vestigen zich over de grens.
In Gilze (Kerkstraat) vind je nog een bestaande schuurkerk uit
die tijd (1648). De schuurkerk van Ulvenhout is reeds in 1904
gesloopt.
Religievrijheid
In 1796 waait er vanuit Frankrijk een patriottische nieuwe wind
naar de Noordelijke Nederlanden. Hierdoor ontstaat de Bataafse
Republiek. Er komt meer vrijheid van religie. De joden mogen
zich overal vestigen en synagogen bouwen (Tilburg, Oirschot).
Ook lutheranen bouwen nieuwe kerken. Protestanten moeten
veel kerken teruggeven aan de katholieken.
Koning Lodewijk Napoleon geeft subsidie voor de bouw van dertien kerkjes voor de kleine protestante gemeenschappen (Boxtel,
Oisterwijk).
Katholieke emancipatie
Vanaf 1815 ontstaat er een katholieke restauratie.
Er komt een sterke staatscontrole (bouwen van Waterstaatkerken, processieverbod). Het verbod op contemplatieve kloosters
wordt gehandhaafd tot 1840.
Er ontstaan actieve congregaties met zorg en onderwijs.
In 1853 wordt de bisschoppelijke hiërarchie hersteld door paus
Pius IX. De bisschoppelijke hiërarchie is de indeling van de
rooms-katholieke kerkprovincie Nederland in vijf bisdommen,
met aan het hoofd een bisschop.
Het liberale kabinet Thorbecke, legt de Rooms-Katholieke Kerk
geen strobreed in de weg, op grond van de scheiding van kerk
en staat en de vrijheid van godsdienst.
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Verzuiling
J
Door deze godsdienstvrijheid veroveren katholieken hun plaats
weer terug in de samenleving. Ze mogen zich weer manifesteren op het gebied van onderwijs, politiek, etc. Ze richten
verenigingen en organisaties op en starten met de herbouw en
nieuwbouw van kerken. De neogotiek wordt de dominante bouwstijl. Er komen kloosters, kostscholen en seminaries.
Er vindt een dogmatische herverkaveling in protestantse kring
plaats. In 1834 vindt de afscheiding van de Christelijke Gereformeerde Kerk van de Nederlandse Hervormde Kerk plaats. In
1886 vindt er nog een kerkscheuring plaats: de Nederlandse
Gereformeerde Kerk scheidt zich af.
Het Rijke Roomse Leven
Vanaf 1917 kun je spreken over een triomfalistische manifestatie
van het katholicisme. Er is sprake van regionalisme: "Brabants"
en "katholiek" zijn eigenlijk synoniem. Op vele plaatsen zien we
Heilig Hartbeelden, wegkapellen en kruisen langs de weg.
Er is sprake van een parochiegewijze stads- en dorpsuitbreiding,
er komen circa 150 nieuwe kerken bij. We spreken van een liturgische vernieuwing er ontstaan talrijke nieuwe scholen en patronaten, talrijke nieuwe kloosters en zorginstellingen (Withof
Etten).
Uitbloei
Vanaf 1954 ontstaat er een modernisering van de Kerk. Het
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) spreekt zich uit voor
verregaande veranderingen. Sommige gelovigen vinden dat de
door het Concilie voorgestelde moderniseringen niet ver genoeg
gaan. Heiligenbeelden, knielstoelen, knielbanken, altaren, tabernakels, koorhekken, communiebanken en relikwieën worden
weggegooid. Vele negentiende-eeuwse kerken worden gesloopt.
Men spreekt wel van de "Tweede Beeldenstorm". Er ontstaat een
soort ontzuiling die leidt tot afstoting en verwaarlozing.
Ondertussen verandert onze maatschappij; in 1951 komen er
Molukkers naar Nederland, onder wie moslims.Vanaf 1963 komen er gastarbeiders uit Turkije en Marokko, zij bouwen vanaf
1989 moskeeën in Tilburg en Waalwijk.

De achteloze periode
Vanaf 1978 ontstaat er een breuk met het religieuze verleden.
Het erfgoed verdwijnt op de rommelmarkt en krijgt onwaardige
herbestemmingen of wordt gesloopt of verbrand.

Er vindt steeds meer herpezinning plaats over de waarde van
ons religieus erfgoed. Men zoekt meer en meer naar herbestemming waarbij bijvoorbeeld de ziel van een religieus gebouw
behouden blijft. Er ontstaat toenemend verzet uit de bevolking en
de politiek tegen sloop. Er is besef van gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen kerkgenootschappen, overheid en particulieren (o.a.ontwikkelaars en woningbouwverenigingen).
De Opgave
In heel Nederland gaan er nog 1000 tot 1200 kerkgebouwen
sluiten waaronder ruim de helft van de kerken in Noord-Brabant.
Door oprichting van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in
2004 zijn er veel kerken over. Van de 150 kloostercomplexen
blijven er in 2018 nog maar 20-30 over. De kennis over religie,
rituelen, symbolen en objecten verdwijnt zienderogen.
Anderzijds is er toenemende behoefte aan zingeving en onthaasting en brengt de multiculturele samenleving religie als fundament van identiteit weer op de voorgrond. Willen we echter ons
religieus erfgoed redden dan moet er snel worden ingegrepen
anders is het echt te laat !
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GOEIE OUWE TIJD
Toen iedereen de eerste dag
op pad, ging met
de beste wensen;
mijn vader als
op 't oorlogspad
stokvis ging beuken
bij de smid;
de knecht mij om die tijd
de schaatsen onder bond;
de lotelingen dronken waren;
de fotograaf op 't schoolplein
kroop onder een zwarte doek;
Pasen met ganze-eîeren begon;
's ochtends de vlag werd uitgehangen;
mijn moeder mij
voor Koninginnedag
een feestpet gaf;
en Sinterklaas, die voor ons
helemaal uit Spanje kwam;
het slot van het jaar
met rommelpot op pad;
ja, toen gebeurde er
tenminste wat.
Nu staan de dagen van het jaar,
zo open als een val.
ik hoop maar dat er
niks gebeuren zal
Ko Stoutjesdijk 1914-2005

AMBTSKETEN OF SJERP
door Evert Meijs
We staan er nauwelijks bij stil: de Nederlandse burgemeester
draagt van tijd tot tijd zijn ambtsketen. Hierdoor is hij te onderscheiden van het gewone volk.
Bovendien geeft de keten 'decorum'.
Maar de Belgische eerste burger draagt een sjerp om zijn middel
en de wethouders (schepenen) hebben eveneens een sjerp, al
zijn de kleuren ervan afwijkend. Nederlandse wethouders hebben weer géén ambtsketen al draagt in sommige gevallen een
wethouder de keten van de burgervader. Waarom in ons land
een keten en in België een sjerp?
Borduurwerk.
Op 23 januari 1837 werd in de nieuwe staat België bij koninklijk
besluit vastgelegd hoe de ambtskledij van de burgemeester en
schepenen en het onders.cheidingsteken er uit moesten zien. Er
werd toen nog verschil gemaakt bij gemeenten tot vijfduizend
inwoners, van vijfduizend tot twintigduizend inwoners en bij meer
dan twintigduizend inwoners.
Voor de gemeente met meer dan 20.000 inwoners was er een
overkleed, het habijt, in koningsblauw, gevoerd met wit satijn,
met rechte kraag, voorzien van één rij van 9 zilveren knopen en
versierd met borduurwerk van hetzelfde metaal. 'De korte broek'
of culotte en het gilet met één rij knopen van wit kasjmier. De
schoenen moesten versierd zijn met een zilveren gesp.
Hoofddeksel was een Franse hoed met zilveren tres, een troetel
en een nationale kokarde. De hoed bevatte vederen, wit voor de
burgemeesters en zwart voor de schepenen. Bij dit kostuum
paste een rechte degen, versierd met zilver en parelmoer, die
gedragen werd langs de dij.
Sjerp.
Het K. B. van 13 maart 1837 liet toe de korte broek te vervangen
door een lange broek van blauw laken met een zilveren galon
van 35 mm breed. Wanneer de gelegenheid minder ceremonieel
was, mocht het een broek zijn van effen blauw.
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Voor de tweede categorie van gemeenten (5.000 - 20.000
inwoners) was het habijt met zijde gevoerd. De hoed had geen
pluimen, er was wel een degen voorzien. Voor de derde categorie (minder dan 5.000 inwoners) was er niets bepaald
betreffende de voering. Het borduurwerk moest van zijde, wol of
katoen zijn. Ze mochten ook een degen dragen. Bij het rondschrijven van de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken van
7 april 1837 werd bepaald dat de dracht van de hoger beschrev~n kostuums vrij was. Alleen een sjerp was verplicht. Deze
mocht naar keuze uit zijde of wol zijn. Voor de burgemeesters
was dit een zwart-geel-rode sjerp (de kleuren van de Belgische
vlag) met zilveren franjes en voor de schepenen een zwart-gele
sjerp met rode franjes. Bij het voltrekken van een huwelijk moest
de sjerp door de ambtenaar van de burgerlijke stand gedragen
worden.

H t

{lege van Hamont-Ach.el (B) tijdens de St.-Antoniusproces-

_e c~FJ Mannelijke leden dragen de sjerp om het middel, de
S!e. J?/iike schepen (wethouder) over de schouder, steeds zwart
vrouwcr 'J
boven

Vlaamse Leeuw.
In 2007 besloot de Vlaamse regering dat het gebruik van de
sjerp moest worden aangepast. Was de sjerp oorspronkelijk
alleen maar de driekleurige strook van textiel, nu moet de sjerp
voortaan zilveren franjes hebben op de zwart-geel-rode achtergrond.
Op de sjerp hoort de afbeelding van de Vlaamse Leeuw en kan
facultatief het wapenschild van de stad of gemeente worden
toegevoegd.
De schepen draagt de sjerp met rode franjes en een zwart-gele
achtergrond. Op de sjerp staat ook de Vlaamse Leeuw afgebeeld
en kan tevens facultatief het schild van de gemeente worden
aangebracht. Ook de plaats waar de wapenschilden bevestigd
dienen te worden is exact door de regering vastgelegd.
Heren dragen de sjerp om hun middel waarbij het zwart boven
zit. Dames dragen de sjerp over de rechter schouder met de
knoop links, waarbij het zwart zich het dichtst bij de hals bevindt.
De sjerp is 10 tot 12 cm. breed.
De nieuwe verordening is het vervolg op koninklijke besluiten
van 1981, 1947 en 1837.
De burgemeesterssjerp - zo is bepaald - mag niet gedragen
worden door de vervanger omdat de sjerp wordt beschouwd als
één van de attributen van het ambt.
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Burgemeester
Camille Tirion
(1880-1954)
Tirion was de eerste
burgemeester van
Hoogstraten na de
tweede wereldoorlog.
(1945-1954)

Tenslotte behoort de sjerp te worden bekostigd door de
burgemeester zelf. Ook de schepenen dienen hun eigen sjerp te
betalen, al mag de gemeente er zelf ook voor zorgen dat er op
het gemeentehuis steeds één van beide sjerpen aanwezig is,
voor noodgevallen.
Wanneer wordt de sjerp gedragen?
Het is verplicht het onderscheidingsteken te dragen bij het voltrekken van een huwelijk of in geval van oproer, kwaadwillige
samenscholing of ernstige stoornis.
Belangrijk is, dat de sjerp ook gedragen moet worden bij de
openbare uitoefening van de bevoegdheden ter gelegenheid van
evenementen of plechtigheden die uitsluitend binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden.

Ook de burgemeesters in Frankrijk, Luxemburg en Italië dragen
een sjerp om hun middel bij het officieel uitoefenen van het ambt.

Wat betreft het sluiten van huwelijken in de Belgische situatie is
het de bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand,
en dat is in principe de burgemeester (dus niet iemand van de
administratie, die is er wel bij, maar om administratieve redenen).
De burgemeester kan deze bevoegdheid delegeren. Dat gebeurt
in sommige grotere steden aan het begin van de legislatuur vaak
meteen aan een schepen die de bevoegdheid 'burgerlijke stand'
in zijn portefeuille krijgt. Ofwel kan de burgemeester deze
bevoegdheid tijdelijk delegeren aan één van de schepenen die
beschikbaar is en aangeduid wordt. Dat wordt ook zo
opgenomen in de huwelijksakte die ondertekend wordt op het
stadhuis. Er staat dan geformuleerd : "Op datum zijn voor Ons,
naam schepen, de burgemeester tijdelijk belet zijnde, ..... . "
Wanneer de burgemeester het huwelijk sluit, draagt hij zijn
ambtskledij, namelijk de triocolore sjerp. Wanneer een schepen
het huwelijk sluit draagt deze zijn ambtskledij de duocolore sjerp.
Het dragen van de triocolore sjerp is enkel voorbehouden aan de
burgemeester die als dusdanig benoemd werd. Ook wanneer
een schepen, de functie van waarnemend burgemeester vervult,
kan hij dus geen triocolore sjerp dragen.
En ten slotte, een ambtenaar van de administratie kan dus geen
huwelijk voltrekken. Dit gebeurt steeds door ofwel de burgemeester ofwel een schepen zoals hoger uiteengezet.
De Nederlandse variant.
In 1852 ontstond in Nederland een nieuwe gemeentewet. Daarin
moest een keuze gemaakt worden tussen een sjerp of een
penning aan een lint of ketting. De penning kreeg de voorkeur.
Lang werd gediscussieerd of de penning aan een oranje lint of
aan een keten moest komen hangen. Het werd uiteindelijk een
zilveren penning aan een zilveren keten of aan een oranje zijden
lint. De penning moest aan één kant het Rijkswapen bevatten en
aan de andere kant het wapen van de gemeente. Indien de
gemeente niet over een wapen beschikte kon met de naam
worden volstaan.
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Burgemeester Peter van der Velden van Breda met de Bredase
foto's Wessel Keijzer
Ambtsketen (2008)
Voorzijde en keerzijde van de penning aan de ambtsketen van
foto's Anneke Oomes
Nieuw-Ginneken

Oud-Burgemeester Anne Bax-Broeckaert met de ambtsketen
van de in 1997 opgeheven gemeente Nieuw-Ginneken (1996)
foto's Jan Brosens en Anneke Oomes

Zilveren keten.
Al snel kozen de meeste gemeenten voor een eenvoudige
zilveren ketting met ovalen schakels. Tot op heden gebruiken
nog vele gemeenten deze ketting :
Verschillende gemeenten echter verfraaiden de eenvoudige
ketting om de eigenheid van de gemeente meer tot uitdrukking te
brengen.
Nieuw werd in Nederland dat de keten geschonken kon worden
aan de gemeente. Zo bestond in Eersel een bankinstelling 75
jaar. Aangezien de plaatselijke ambtsketen volledig versleten
was, besloot de bank om een nieuwe zilveren keten te laten
ontwerpen. Deze werd in 1977 aan de gemeente geschonken.
Het was een exemplaar met daarop aangebracht drie schildjes
van de drie kerkdorpen Eersel, Duizel en Steensel. Onderaan
was een schild aangebracht met het gemeentelogo.
Toen jaren later nog drie deelgemeenten aan de gemeente
werden toegevoegd (Vessem, Wintelre en Knegsel), werden ook
drie nieuwe schildjes toegevoegd.

84

Een emotioneel moment.
Na de opening van de tentoonstelling "55 Jaar Nieuw-Ginneken"
op 31 december 1996 in het museum van Paulus van Daesdonck legt burgemeester Anne Bax-Broeckaert voor het laatst de
keten af en legt hem in de vitrinekast van het museum.
Tien uur later bestond de gemeente niet meer.
Wanneer te dragen?
In het Nederlandse Staatsblad van 16 november 1852 valt te
lezen dat de Nederlandse burgemeester zijn onderscheidingsteken draagt als hij de vergadering van de gemeenteraad voorzit.
Ook in geval van brand moet hij het teken dragen, of bij
oproerige beweging, bij samenscholing of andere stoornis der
openbare orde.
Op momenten dat de eerste burger openbare bevelen geeft en
wanneer hij bij plechtige gelegenheden opkomt namens de
gemeente. In de praktijk van alledag blijkt dat de burgemeester
de keten niet draagt bij zakelijke gebeurtenissen als het
voorzitten van een crisisteam.
Onderzoek.
In Nederland werd nog niet zo lang geleden een werkgroep
ingesteld om te onderzoeken hoe in de toekomst om te gaan met
het onderscheidingsteken van de burgemeester. Zo werden in
1998 twaalf ontwerpers uitgenodigd om de wensen van burgemeesters te onderzoeken.

Burgemeester
Harrie Nuijten
van de gemeente
Alphen-Chaam
met de ambtsketen.
foto Kees Leijten

Zij hebben de opdracht gekregen om aan de hand van de
opmerkingen een nieuw voorstel te doen in de wetenschap dat
de zilveren penning met de twee wapens moet blijven. Verder
werden 4 criteria genoemd:
-de waardigheid van het ambt moet in ere worden gehouden.
-de draagbaarheid en de verplaatsbaarheid van de keten.
-de symbolische en functionele waarde van de ambtsketen.
-de geschiktheid voor mannelijke en vrouwelijke dragers.
Dit onderzoek heeft nog niet geleid tot een wetswijziging .
Loco-burgemeester.
De keten wordt in heel veel landen gebruikt. Ook staatshoofden
onderscheiden zich door het dragen van de keten. Zo was
onlangs een foto van President Robert Mugabe van Angola in de
krant te zien, met over zijn schouder een mooie keten. In Engeland tenslotte heeft de burgemeester als symbool van waardigheid niet alleen de keten maar ook een staf, de 'mace' genaamd.
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Martinus van der Zanden

1891-1971

DE LAATSTE SUISSE
door Kees Leijten

De schakels van de ambtsketen van Alphen-Chaam zijn de zes
dorpswapens uit die gemeente
Galder & Strijbeek; Bavel AC & Ulvenhout AC; Alphen & Chaam
foto Adriaan van Riel

Deze kan uiteindelijk nog worden vervangen door een eenvoudige stok met fraaie knop en wordt gebruikt bij bepaalde
ceremoniële gelegenheden.
Bij afwezigheid van de burgemeester kan de keten gedragen
worden door de loco-burgemeester, in tegenstelling tot de Belgische burgemeesterssjerp, die niet overdraagbaar is. Maar de
schepen heeft dan ook zijn ei~en tweekleurige sjerp.
Reacties: Evert. Meijs@pandora.be

In de tijd dat de missen in de Rooms Katholieke kerken nog
drukker bezet waren dan nu, w~rd daar de orde gehandhaafd
door een Suisse ..
Hij wandelde door de kerk met een hellebaard als wapen. Over
zijn colbertje een band EERBIED IN GODS HUIS.
In ons museum staat een pop met het uniform van de suisse van
de kerk in Ginneken. Het is het oudste uniform.
Onlangs kregen we van Gerard van der Zanden een foto van de
laatste suisse in de kerk van Ginneken: Martinus van der Zanden
(1891-1971), zijn opa.
Op deze foto staat hij in vol ornaat. Dat pak had hij bij bijzondere
gelegenheden aan .Dit is een later uniform dan dat in de collectie
van Paulus. Normaal droeg hij de sjerp over een colbertjasje.
Met zijn hellebaard (in het museum van Paulus te zien) , zijn
uniform, zijn sjerp en zijn strenge blik boezemde Martinus heel
veel ontzag in bij vooral de opgeschoten jeugd.
(kent u de overige personen op de foto?)

88

plaats

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

teamnummer + teamnaam
04. Paulus van Daesdonck
12. CV Weetje Wel
11. De Steentjes der Wijzen
24. De Blaosao~
31. Do__I])_sraad Bavel
01. Familie Van Engelen
15. Team De Spindel
16. De Baviaonen II
27. De Mannen c.sd.
13. Klein Vatikaan
02. Gageldonk en zo
03. Familie Van Gestel
09. De Baviaonen I
23. De Basjes
07. Bavel Onderneemt 't
17. Pigs in Space
18. Mis(s)taal
38. d'Ostenders
14. De Musketiers
25. Een Nieuwe Tafel
28. Alpha Letterstudio
30.9+
32. U hoort nog van ons
22. CV De Dabbers
26. Team Zonder Naam TZN
35. De Alles (w)eters
29. De Individuelen 2000
10. Jeu de Boules Bavel
21. Agge denkt dagge wit wattut is
19. Van Alles Wat
20. Bavel Anno
05. Huisartsen2raktijk Van Beysterveldt
33. De Rikkers
39. KPJ Bavel
34. KVB Bavel
3 7. Klabavel
06. Regenboog Apotheek
36. Harmonie St. Caecilia
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~

A

B

26
28
28
22
28
27
17
27
21
28
26
20
19
26
25
20
21
24
26
26
17
16

22
23
22
27
27
23
20
21
26
17
24
20
23
23
19
23
21
25
14
22
22
18
16
24
20
22
16
14
20
19
22
16
19
14
14
20

C

27
24
27
25
28
29
26
21
23
25
21
23
23
18
21
21
18
27
15
15
24
23
24
20
16
20
21
17
16
21
23
19
17
18
13
13
23
18
17
17
22
15
22
12
20
17
18
17
18
18
21 17 22
14 13 15

ronde
D E

28
26
24
26
26
22
26
28
24
24
28
28
18
26
18
22
30
20
22
12
18
26
22
18
16
24
26
26
28
22
22
20
12
16
22
22
18
16

32
26
28
32
24
22
30
24
26
26
22
26
34
24
26
20
18
'16
30
36
26
20
26
28
30
20
12
22
26
18
26
26
32
30
18
16
16
16

F

TOT.

31
33
29
24
23
30
31
26
27
26
24
28
26
24
27
30
28
22
24
20
22
26
21
20
22
23
29
26
22
21
17
21
21
20
25
20
19
20

166
160
158
156
156
153
150
147
147
146
145
145
143
141
136
136
136
134
131
131
129
129
129
126
126
126
125
123
122
121
121
120
118
117
114
114
113
94

Een overzicht van de 38 teams zoals Henk van Gils die op het scherm zette.

Vlnr Kees Leijten, Hans van der Zanden, Aline van der Zanden, Toon
van Miert, Gerard Domen, Jan van Dorst en Ria 8/okdijk
foto Henny van den Broek
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10 BAVELSE DORPSQUIZ
PAULUS WINT VOOR DE DERDE KEER
door Kees Leijten
Niet minder dan 38 teams verzamelden zich de laatste vrijdag
van oktober in de zaal van de Tussenpauz te Bavel voor de
jaarlijkse dorpsquiz. Vele ploegen die al jaren meedoen en zoals
elk jaar ook weer nieuwkomers. Paulus deed voor de tiende keer
mee. Na de eerste ronde stond Paulus op de zesde plaats.
Henk van Gils hield de stand met de computer op een scherm
bij. Na elke ronde was het spannend wie de lijst aanvoerde.
Vier ronden lang de Dorpsraad. Paulus was inmiddels langzaam
opgeklommen naar van de zesde naar de tweede plaats maar
stond na de vierde ronde nog op zes punten achterstand. Na een
sterke vijfde ronde voerde Paulus de lijst aan en stond die niet
meer af.
Jan van Dorst kon als teamleider de beker in ontvangst nemen
van voorzitter Ria Blokdijk. De beker staat inmiddels weer voor
een jaar in het museum te pronken. Ook in 2005 en 2006 won
Paulus de beker, in 2007 waren we tweede achter de Blaosaope.
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2009 - JAAR VAN DE TRADITIES

NIEUWEJAORKE OUWE
EEN ECHTE TRADITIE
door Kees Leijten
door Kees Leijten

Wie helpt? U krijgt ze snel en onbeschadigd retour.
Zondag 1 februari wordt de tentoonstelling om 14.00 uur geopend door dijkgraaf Jozef Vos. Ook u bent welkom

BIDPRENTJES
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel.
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de vervlogen ja~en. Door bemiddeling van ons bestuurslid Louis_ Vriens
kon onlangs een verzameling van vele honderden prentJes aan
onze collectie worden toegevoegd. Paulus is er blij mee ..
Afgelopen maanden hebben we er weel vele honderden aan
onze colletie toe kunnen voegen

Op zaterdag 1 november opende koningin Beatrix in Hilversum
het jaar van de tradities met het ophangen vçin de was, een oude
vaderlandse traditie.
Een jaar lang hadden vele Nederlanders hun traditie gemaild
naar het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Sinterklaas
kwam als eerste uit de bus gevolgd door - in willekeurige volgorde - de kerstboom versieren, de was ophangen, driekoningen.
zingen en ook oudjaarzingen.
Oudjaar zingen stond niet bij de eerste honderd. Toch leeft het in
onze omgeving.
Op oudjaarsdag trekken in ons heem groepjes kinderen langs de
deuren en zingen hun liedje:
Nieuwe jaorke ouwe
De katjes zijn verkouwe
BN/DESTEM kopte in het nieuwe jaar 2008 : "Jeugd Bavel houdt
het "Nieuwjoarke ouwe" in stand". Deze traditie in Galder ,
Strijbeek en Ulvenhout haalde eveneens de krant.
Ook in België kent men dit fenomeen. Langs de weg staan op
oudjaarsdag borden met "OPGEPAST KINDEREN OP STRAAT"
In Ulvenhout komen de kinderen op oudjaarsdag om 12.00 uur
samen bij de kerk om te zingen voor de pastoor.
Na twaalf uur werd er niet meer gezongen.
Hopelijk trekken ook dit jaar weer velen langs de deuren.
..
Vergeet niet hen met een muntje, een appel of een ander fruItJe
te belonen.
\

.

\)a'1e

•

·ngen 1n . . deUWJaorke
\(e ou~ez.1
ouwe zingen
\eU~aor

in Ulvenhout

± 1970 Pastoor Frans Eppings werpt op oudejaarsdag centj
Op de achtergrond bakkerij Arts - De nieuwe Bakker -- re t 1
Kent u een van de kinderen? Laat het ons weten.

v rzamelde zangertjes op het kerkplein te Ulvenhout.
I Harmonie nog zonder brede luifel

94

95

D.E.K. SPEELDE

DE KONING DER STROPERS
door Tommes Verheijen.

Sjan Verhoeven en Tommes Verheijen

Een spe/monument in DE KONING DER STROPERS.
Staande Frans van Aert; aan tafel Janus Mertens; Jo Voeten en
Rob van Rijsbergen. In de deuropening Betsie Sprangers.

Diep in mijn geheugen gravend, komt er toch iets naar boven
van het openluchtspel "De koning der stropers", dat wij destijds
met de succesrijke toneelclub 'D.E.K' opvoerden.
Het stuk was geschreven door Henri t' Sas, destijds wonend in 't
Ginneken, juist voorbij het Laurensziekenhuis. Over de inhoud
staat mij niet veel meer bij. Het moet opgevoerd zijn begin jaren
'60 aan de rand van het bos waar later Jeugdland zou verrijzen.
Op deze locatie had Janus Bogers een herberg gebouwd, dat
trefpunt was voor stropers, smokkelaars en ander ruig volk.
Behalve het volk heeft dat me altijd doen denken aan de oude
Fazanterie in het Ulvenhoutse bos. Het spel werd opgevoerd om
de destijds zo populaire Hubertusfeesten extra cachet te geven.
Het was die dag (eind oktober) een uitzonderlijk warme dag. Ik
weet dat nog zo goed omdat ik, in de rol van de duivel, tijdens
het spel uit een houten putring moest opduiken. Voor de komst
van het publiek moest ik daarin al plaatsnemen, helemaal beschut maar met een brandende zon boven mijn bolleke ....
Die putring kwam van het boerenerf van Cor Verkooijen. Tijdens
het spel werd er duchtig op los gedronken. Er was natuurlijk
geen tap, maar Rinus van Vlimmeren, oud kastelein van De Harmonie bracht uitkomst. Hij schonk ons enkele grote antieke kannen met bier dat bij deze hoge temperaturen zijn uitwerking niet
miste. Lauw en totaal verschraald, "gleed" het goedje naar binnen (en later naar buiten). Betsie Sprangers had als herbergierster handen vol werk! Opvallend goed was ook de grime, voor
deze speciale gelegenheid opgebracht door Claus de Bruin die
als zodanig ook al voor de Nederlandse televisiestichting werkte.
De regie was in handen van Janus Mertens. Het decor was geschilderd door Jan van de Wijngaard jr.
Een belangrijk facet was toebedeeld aan kapper Willem de
Hoogh die de opdracht kreeg een Hubertuskruis te maken dat
met felle lampjes voorzien plotseling in het bos moest oplichten.
Ga er maar aanstaan als populaire dorpskapper.
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Maar het lukte wonderwel. De eeuwige strijd tussen goed en
kwaad, tussen het reddend "kruis" en de duivel werd daardoor
treffend in beeld gebracht. Na afloop moest de putring teruggebracht worden. Onze voorzitter Piet van Rijckevorsel, pas
gedecoreerd, nam plaats in de ring en werd boven op het Borgwardje van Thorn van Aert door Ulvenhout gereden.
Omdat Frans van Aert achter het stuur zat, ging dat stapvoets
met luid geclaxonneer. Dorpsagent Piersma had blijkbaar die
dag geen dienst .... Dit naspel van een grandioze uitvoering
hebben we "helaas" niet op foto vastgelegd.
Van Frans van Aert kregen we onlangs een serie foto's over dit toneelstuk.
Tommes Verheijen schreef de historie voor ons op.

De gehele cast: vlnr : Janus Mertens, Kees de Rooy; Sjan
Verhoeven; Frans van Aert; Piet Rijckevorsel; ; Tommes
Verheijen; Betsie Sprangers; Jo Voeten; Rob van Rijsbergen
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NIEUWE STRAATNAMEN IN BAVEL
DEEL2
door Gerard Otten
In Brieven van Paulus nummer 165 hebben we in 2007 enkele
nieuwe straatnamen in Bavel behandeld. Onlangs zijn weer een
aantal nieuwe vastgesteld.
Koolpad
Het Koolpad in Bavel vormt vanouds de oprijlaan van de Kleine
of Nieuwe IJpelaar aan de Seminarieweg. Door de bouwplannen
van Nieuw Wolfslaar is helaas dit belangrijke onderdeel van het
landgoederenlandschap rond Breda in twee stukken geknipt. Het
noordelijke deel heet nog steeds Koolpad. Het zuidelijke deel
kreeg bij besluit van 11 juni 2007 van het college van burgemeester en wethouders van Breda de naam Bavelse Leij.
De landgoederen Wolfslaar, Grote en Kleine IJpelaar en Vrederust waren onderling en met Ginneken en het Ulvenhoutse Bos
verbonden door lanen en tJreven. Gedeeltelijk waren deze lanen
eigendom van de gemeente, gedeeltelijk behoorden deze tot het
landgoed. De landgoedeigenaren probeerden hun landgoed zo
veel mogelijk vrij te houden van onaangename ontwikkelingen
door de omringende landerijen op te kopen en zo hun uitzicht vrij
te houden.
Het huidige landgoed de Nieuwe of Kleine IJpelaar is gebouwd in
1867 door mr. Arnout Hendrik de Bruijn. Hij had met de bouw en
de uitbreiding van zijn landgoed grote aspiraties, aldus Ad Jansen. De Seminarieweg was tot omstreeks 1900 een zandweg,
terwijl de weg van Ginneken naar Bavel al omstreeks 1860
bestraat werd. De Bruijn wilde vanaf deze straatweg een eigen
weg aanleggen die in rechte lijn naar zijn landhuis zou leiden.
Hiermee zou hij een goede verbinding hebben om met zijn rijtuig
naar Ginneken te rijden, of naar Bavel, waar de familie naar de
kerk ging. Bovendien verhoogde een toegangsweg over eigen
grond het aanzien van het buitengoed, aldus Jansen. De Bruijn
overleed op vrij jonge leeftijd in 1880 en toen moet de oprijlaan
er al gelopen hebben.
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In toeristische gidsjes van het einde van de negentiende eeuw
worden de bossen aangeprezen als een van de aantrekkelijkheden van Ginneken. Maar ook wordt de aandacht van de toerist
gevestigd op de landgoederen ten oosten van het dorp. In de
Gids voor Ginneken en omstreken uit 1889 wordt een wandeling
beschreven van Ginneken naar de ten oosten daarvan liggende
landgoederen.
De wandeling leidt van het dorp via de Ulvenhoutselaan naar het
Ulvenhoutse Bos. Van daaruit gaat de wandelaar via een dreefje
naar het landgoed Wolfslaar en langs de oprijlaan van Wolfslaar,
de Torendreef (de huidige Wolfslaardreef) naar de Bavelschen
Steenweg (de Bavelselaan) naar de Kolenweg (het huidige Koolpad), de oprijlaan van het buitengoed Kleine of Nieuwe IJpelaar.
Langs het toenmalige seminarie IJpelaar gaat de wandelaar via
de huidige Valkenierslaan, een met bruine beuken beplante weg,
langs het buitengoed Vrederust terug naar het dorp. Op de
topografische kaart schaal 1:25.000 van 1894 staat het Koolpad
aangegeven als een 'slecht onderhouden kunstweg'.
Literatuur:
W.K.M. de Bruyn, 'Het buitengoed de Nieuwe IJpelaar', in Taxandria 1941.
FA Brekelmans, 'De Kleine IJpelaar', in Jaarboek de Oranjeboom, 1961.
A.W: Janse_n, 'De topografische ontwikkeling van het buiten de Kleine of Nieuwe IJpelaar
te Nieuw-Ginneken m de negentiende en twintigste eeuw', in Engelbrecht van Nassau,
1995, p. 196.
Kees Leijten en Ad Mol (red.), Paters van de Heilige Harten, Bavel, 1916-2006 (Bavel
2006).
'

Bavelse Leij
Besluit B&W Breda, 11 juni 2007.
Voorheen Koolpad.

Zoals gezegd is het Koolpad in Bavel in twee stukken geknipt.
Het was dus nodig voor één van de twee delen een nieuwe
naam vast te stellen. De oude naam van het Koolpad was de
Kerstensdreef, waarschijnlijk ontleend aan de naam van een
grondeigenaar hier ter plaatse. Het zou dan ook voor de hand
gelegen hebben deze oude naam voor het zuidelijke gedeelte
van het Kool pad te herstellen.
Vanuit de bewoners werd ec~ter de naam Rietsangh naar voor
gebracht. Dit is de naam van een nieuwbouwproject hier ter
plaatse.
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Niet alle bewoners van de om te namen weg waren het daar
mee eens.
Een aantal andere bewoners suggereerde de naam Bavelse Leij,
ontleend aan de naam van de grensloop tussen Breda en Bavel.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op voorstel
van de Afdeling Burgerzaken besloten tot de tweede mogelijkheid. Bij besluit van 11 juni 2007 van het college van burgemeester en wethouders van Breda kreeg dit gedeelte de naam
Bavel se Leij.
Wervenschotsebaan
Besluit B&W Breda, 11 juni 2007.

Op 11 juni 2007 besloot het college van burgemeester en
wethouders van Breda de busbaan die van Nieuw Wolfslaar in
Bavel naar de Bredase wijk IJpelaar loopt, de naam te geven van
Wervenschotsebaan.
Zoals Chr. Buiks in zijn studies uitvoerig heeft aangetoond is
Wervenschot de oude naam voor het Broek, ofwel de latere
stadswijk IJpelaar. Deze fraaie naam is helaas verloren gegaan,
maar de aanleg van deze busbaan bood de mogelijkheid hem
weer te herstellen. Het achtervoegsel -baan is uiteraard afgeleid
van het feit dat het hier een busbaan betreft.
Wervenschot vormde een 'gemeente', dat wil zeggen een
gemeenschappelijk gebruikt stuk grond, samen met Kamerschot
en Koppersheininge. In 1660 werd het gebied onder de
gerectigden verdeeld. Hierdoor ontstond onder andere het latere
IJpelaar, een gebied dat gekenmerkt werd door lange, rechte,
loodrecht op elkaar staande dreven. Dit patroon is nog in de
huidige plattegrond van de stadswijk te herkennen.
Volgens Chr. Buiks betekent 'werf' in dit verband 'wilg'. Een
'schot' is een afgeschoten, afgeheind stuk land. De naamsverklaring is dan ook een afgeheind stuk land, beplant met
wilgen. De naam Wervenschot is ook heel bruikbaar om het
groene gebied tussen de Bavelselaan, IJpelaar en het Koolpad
mee aan te duiden. Het is een nat gebied, er zullen dus wel
wilgen voorkomen, en het is inderdaad afgescheiden, dus een
schot.
Literatuur: Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel
(Nieuw-Ginneken, 1983) deel 3: Bavel, Kerkeind en Ypelaar.
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Beukenlaan
Besluiten B&W Nieuw-Ginneken, 23 mei 1947, B&W Breda, 31 oktober 1963
en B&W Breda, 11 december 2007.

Voor de nieuwe straat die in het verlengde ligt van de bestaande
Beukenlaan in Bavel heeft het college van Burgemeester en
Wethouders van Breda op 11 december 2007 eveneens de
naam Beukenlaan vastgesteld.
Het sportterrein JEKA is verplaatst naar het gebied ten oosten
van de Seminarieweg in Bavel. Op zaterdag 15 maart 2008 werd
het nie~we sportterrein van JEKA in gebruik genomen. Het
draagt de naam Tussen de Leijen, omdat het tussen de Bavelse
Lei en de Molenlei in ligt. Die dag kan eveneens gelden als de
datum van de officiële in gebruikneming van de nieuwe Beukenlaan. Zoals we al meldden staan langs deze laan geen beuken,
maar andere bomen. Op de kwestie Lei, Ley of Leij zullen we
hier maar niet ingaan. Wij geven de voorkeur aan de huidige
spelling Lei, in plaats van antikiserende spellingen.
Het terrein wordt ontsloten via een nieuwe straat die in het verlengde ligt van de Beukenlaan. Ten behoeve van de adressering
van het JEKA sportterrein moest deze straat daarom een naam
krijgen, aldus de afdeling Burgerzaken. De nieuwe weg ligt in het
verlengde van de bestaande Beukenlaan in Bavel en loopt vanaf
de kruising IJpelaarstraat, Seminarieweg en Beukenlaan in
noordoostelijke richting en vervolgens in zuidelijke richting. Het is
voor de hand liggend om deze straat eveneens de naam
Beukenlaan te geven, aldus Burgerzaken. Over dit voorstel is
door de afdeling Burgerzaken overleg gepleegd met de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, het Stadsarchief en de afdeling Sporten Welzijnsaccommoddaties van de directie Stadsbedrijven.
Op de kaart die als bijlage bij het besluit van Burgemeester en
Wethouders dient, staat de laan nogmaals aangegeven.
Hij begint op het kruispunt van de bestaande Beukenlaan en de
Seminarieweg en loop dan in een rechte lijn naar het oosten. Na
ruim honderd meter slaat het autoverkeer rechts af naar het
zuiden. Het fietsverkeer gaat rechtdoor en vervolgt zijn weg door
de laan. Het nieuwe gedeelte van de Beukenlaan heeft een lengte van in totaal driehonderd meter. De laan wordt niet beplant
met beuken, wat zij zouden veronderstellen, maar met Fraxinus
Excelsior Eureka, in normaal Nederlands essen dus.

De es (Fraxinus excelsior) is een loofboom die v~n nature ~n
Europa voorkomt. Het is een snelgroeiende boom die tot veertig
meter hoog wordt, maar niet heel oud wordt.
Op het minuutplan van het kadaster van 1827 draagt dez~ w~g
nog geen naam. In 1878 werd aan deze weg het semmane
IJpelaar gebouwd. In 1897 werd de keiweg aanbesteed van
Ginneken langs de IJpelaar naar Bavel. Reeds in de Gids voor
Breda en omstreken van 1902 wordt de beukendreef langs het
seminarie genoemd. In 1947, toen in de_ gemeente NieuwGinneken de huisnummering per straat werd ingevoerd, kreeg de
laan dan ook de naam Beukenlaan. Misschien was deze nam al
eerder in de volksmond in gebruik. Eind jaren vijftig zijn de
beuken omgehakt. Tegenwoordig staan er geen_ beuken, maar
eiken. Aan het begin van de weg staat een huis, dat vroe~er
bekend stond als café de Heilige Tap. Door een wegverlegging
kwam dit huis in 1963 aan de Beukenlaan te liggen. Aangezien
het al sinds 1942 onder de gemeente Breda lag, werd de naam
Beukenlaan ook nog eens door een Bredaas besluit bevestigd.
Literatuur:
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988). .
.
, .
A.W. Jansen, 'Café De Heilige Tap aan de Valkenierslaan te Ginneken , in Engelbrecht
van Nassau 1995, p. 93-98.
.
.
.
.
A.W. Jansen, Straatnamen voormalige gemeente Nieuw-Ginneken (Nieuw-Ginneken,
1997).

POSITIEF
Kun je niet vliegen, loop
Kun je niet lopen, ga
Kun je niet gaan kruip
Maar blijf nimmer stilstaan
Nooit dalen immer opgaan
Kun je niet lachten, glimlach
Kun je niet glimlachen, wees toch blij
Kun je niet blij zijn, wees tevreden
Maar nooit de moed opgeven
En immer voorwaarts streven
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RIJTERISNAARTOE 13
door Toon van Miert

Mariabeeld in de
Poolse kapel in 1955
gemaakt door leerlingen
van Sint Joost.
Onder de Poolse kapel.

Zo' n zestig jaar geleden fietste ik met mijn moeder op gezette
tijden naar de "Traaise Hoek", naar de boerderij waarop zij in
1895 was geboren en waarop haar broers toen boerden.
We fietsten dan over de Singels, door de Ceresstraat en de
Vuchtstraat die toen nog niet door de spoorlijn was afgesloten.
Een stukje verder linksaf het zand in, tussen tuinderijen, akkers
en weilanden door en voorbij de boerderijen ("gedoeikes" noemde mijn moeder die) van Snijders ("de Klomp"), Claassen, Lips
en Vriens naar de oude boerderij van mijn ooms.
Een paar jaar later sliepen mijn vriendjes uit het Ginneken en ik
's zomers wel eens een paar nachten in de kraakheldere stal die
keurig zwart/wit geverfd was maar waar de geur van de koeien
de hele zomer bleef hangen. We "hielpen" mijn ooms met het
werk maar meestal liepen we in de weg. Dan stuurden zij ons
met een onzinnige boodschap naar het Hoeveneind in
Teteringen waar ook Van Haperens woonden. Dat was mooi. Je
kon er wel over zandpaden komen maar ook door over sloten te
springen en door weilanden te lopen. Het was een schitterend
gebied vol met watertjes en de daarbij behorende dieren.
Nou fiets ik geregeld met begrijpelijke nostalgie en onterechte
woede over wat verloren is gegaan, door de woonwijk die daar
gebouwd is. Gelukkig is er langs de Doornboslaan nogal wat
groen en dat is zeker het geval als je bij de grote rotonde rechts
het fietspad doorgereden bent: langs Tussen de Dijken grote
grasvelden met speeltuig voor kinderen en even verder links de
kinderboerderij. En dan ... dan kom je bij de Zwarte Dijk en heb
je een prachtig zicht over wat er van de Vuchtpolder is overgebleven. (Je kunt hier met de auto komen door in Teteringen bij
het kerkhof linksaf te slaan; je mist dan wel het contrast tussen
de woonwijk en het weidse uitzicht en dus de verrassing als je
het gebied niet kent.) In de verte de rookpluim van de centrale
van Geertruidenberg en rechts de kerk van Teteringen waarvan
ik weet dat de koepel groen is; dat is nu, op deze vroege en
zonnige maar heel kouwe zaterdagmorgen, niet te zien.
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Witte kerkje

Onder:
Boerderij op de hoek
van de Munnikenhof.

Dit is een prachtig gebied, een paradijs voor liefhebbers van
weidevogels. Akkers en weilanden en stilte, vooral stilte. Och,
natuurlijk zijn er in Holland ongetwijfeld veel mooiere polders,
maar ook hier, zo dichtbij de stad, geniet het niet-verwende oog
van het landschap.
Ik fiets linksaf de Zwarte Dijk op en even later rechts de Middenweg in. Mooie vergezichten afgesloten door bomengroepen. Aan
het eind linksaf de Salesdreef op, genoemd naar kolonel Jan
Baptist de Salis die op het grote buitenhuis "Heerenhuijsing"
heeft gewoond. In 1838 is dat afgebroken om plaats te maken
voor de Linie van Munnikenhof. Aan de rechterkant van de
Salesdreef geeft een bordje aan dat hier in de Tachtigjarige
Oorlog (die volgens deze informatie in 1644 is geëindigd terwijl ik
vroeger van meester Kemper heb geleerd dat dat in 1648 was)
Spaanse soldaten begraven zijn en later overledenen die om
welke reden dan ook niet op een katholieke begraafplaats
mochten liggen. Van dit Spaanse kerkhofje is verder niets terug
te vinden.
We gaan de brug over het kanaal over en een endje verder
rijden we de Poolse Dreef in. Hier trokken de Polen op 4
november 1944 langs om Terheijden te bevrijden. Links zien we
een kapel die als dank voor hun inzet daar in 1954 door
plaatselijke vaklieden gebouwd is. Dat hebben zij uitstekend
gedaan. In de kapel een houten Mariabeeld dat in 1955 gemaakt
is door studenten van Sint Joost. In 2001 heeft Heemkundige
Kring "De Vlasselt" een heemtuin aangelegd met allerlei kruiden,
zoals het "schildersverdriet" en het "harige wilgenroosje", en
planten. Heel bijzonder vind ik de insectenmuur die aan het
begin van het perkje staat.
We rijden Munnikenhof links op. Rechts de forellenvijvers en aan
het eind een van die prachtige boerderijen waarvan je er hier in
de buurt niet zo veel vindt..
En dan rijden we Terheijden in. Is dat een mooi dorp? Nou, laten
we zeggen dat er mooiere dorpen zijn. Links, voorbij weer zo'n
afschuwelijk aangetast pleintje, staat de Antonius Abtkerk op de
plaats waar rond 1400 al een kapel stond. De verdere bouwgeschiedenis is naast de hoofdingang te lezen.
's Zomers is de parochiekerk op woensdagmiddag open en de
moeite van het bezoeken waard.
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Raadhuisstraat 31

Onder:
Fraaie dorpswoning

Rechts staat al tweehonderd jaar het Witte Kerkje dat de
protestanten daar bouwden nadat zij de Antonius Abtkerk aan de
katholieken terug hadden moeten geven: de grootste
geloofsgemeenschap van een dorp kreeg in de Franse Tijd het
grootste kerkgebouw.
Het is een van de dertien
"Lodewijkkerkjes" die Brabant rijk is. Zij zijn gebouwd met
subsidies die koning Lodewijk Napoleon in 1809 beschikbaar
stelde aan de protestanten die nu niet meer over een kerkgebouw beschikten. De eerste steen is gelegd door Leonardus
Telders en Catharina Wessels, lees ik op de gedenkplaat boven
de ingang.
Terheijden heeft wel een paar mooie dorps- en herenhuizen.
Opmerkelijk vind ik het pand Raadhuisstraat 31. De enthousiaste
bewoner vertelde mij dat het van 1860 is en dat de grote kamers
4 meter 10 hoog zijn. De uitbouw, de "remise", is vroeger niet
gebruikt voor koetsen, zoals ik dacht: de keuken bevindt zich
daar. Het is een rijksmonument. Veel dorpshuizen zijn gemeentelijke monumenten en zijn als zodanig te herkennen aan een
schildje naast de deur.
Even verderop heeft de heemkundige kring gezorgd voor een
muursteen in de gevel van het geboortehuis van Breda's beroemdste schilder Peter van Schendel (1806-1870). Momenteel
wordt in het Breda's Museum van hem het kolossale doek
"Aanbidding der Herders" gerestaureerd.
1n de Terheijdense molen "de Arend" komt het brood net uit de
oven als ik er binnen stap. Dat had de bakker nou niet moeten
doen: ook al heb ik geen honger, ik krijg het nou wel. De hele
winkel doet je verlangen naar heel veel honger en naar alle
gelegenheid die te stillen. "De Arend" is aangesloten bij het AKG,
wat staat voor Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. Dat bestond
nog niet toen er in 1742 voor het eerst in deze molen gemalen
werd. Nu kun je in de winkel van alles kopen, ook ingrediënten
om thuis brood, taart of cake te bakken. De molen is open op
dinsdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, van woensdag t/m vrijdag
van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00
uur.
Opgewarmd rijd ik terug richting het centrum. Bij een groot
kruisbeeld ga ik rechtsaf en kom bij een van de mooiere plekjes
van het dorp: de Kleine Schans, die je rechts ziet liggen.
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Het is een vestingwerk uit de Tachtigjarige oorlog: hoge wallen
met in het midden een grasveld. Ik heb gelezen dat er op deze
plek de komende tijd van alles gaat veranderen. Volop
gelegenheid om uit te rusten en voor de kinderen om te spelen.
Even verderop, aan de Haven, vertrekt tussen 1 april en 1
oktober het pontje over de Mark. Als je overvaart, kun je over
mooie fietspaden door de polders fietsen. Dat doen we komende
zomer weer eens. Twee schone dames, gebeeldhouwd door
Niek van Leest, staren al vanaf 1988 over het water en smachten
naar de komst van hun mannen, tenminste dat denk ik. Veel
;'ouds" is er niet te zien aan de Haven: het oude Veerhuis is een
woning geworden en de fabriek die er stond, heeft
plaatsgemaakt voor nietszeg-gende huizen.
Ik fiets door de Markstraat en zie in de verte het Witte Kerkje
weer liggen. Over de Terheijdenseweg rij ik richting Breda. Vol
bewondering kijk ik naar de dappere roeiers die vanaf de steiger
van Roeivereniging Breda de Mark opvaren. Ik houd het toch
maar bij fietsen.
Zo ongeveer tegenover Van de Reijt Meststoffen ligt de Spinola
Schans die ook wel de Grote Schans genoerrid wordt. Je moet
hier zeker af- of uitstappen en de schans inI 0 pen. Het gebied is
20 ha groot. In 1624 omsingelden de Spanjaarden Breda om de
stad uit te hongeren. Ambrosius Spinola heeft hier toen twee
schansen aangelegd. Nadat de Spanjolen Breda in 1625 veroverd hadden, hebben ze één schans afgegraven. Frederik Hendrik heeft ervoor gezorgd dat de overgebleven schans de vorm
kreeg die hij nu nog heeft. Tot 1838 heeft hij een verdedigingsfunctie gehad. In de jaren daarna wordt er militair materiaal opgeslagen en krijgt de natuur de gelegenheid zich te ontwikkelen.
Sinds 1985 is hij eigendom van Staatsbosbeheer. Als je over de
hoge wallen loopt, begrijp je pas wat een werk het geweest moet
zijn om zo'n schans te bouwen. De gracht buiten de wallen staat
grotendeels droog.
Het is een mooi natuurgebied geworden met een rijke fauna en
flora.
Je kunt helemaal rondlopen en dat zorgt ervoor dat je vanzelf
weer op jè beginpunt uitkomt. Op de drukke Terheijdenseweg
vergeet je weer snel de rust van de Spinola schans. In de verte
de toren van Breda: bijna thuis!

HERINNERINGEN AAN

DE KINDSHEID
door Jopie Mertens-Martens
In mijn oude fotodoos vond ik twee foto's van de kindsheid in
Ulvenhout.
Voor mij blijven die spannende dagen voor de processie diep in
het geheugen zitten .
Wij waren niet van die rijke boeren of notabelen . Ik was dan ook
twee keer weesmeisje en twee keer zuster geweest.
Het jaar daarna wilden ze weer zuster van mij maken, maar ik
heb duidelijk neen gezegd. Ik weet niet waar ik de moed vandaan haalde. Ik wilde wel eens wat anders.
Wat ik wilde vroeg de soeur . Nou Maria of zo.
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Dat was niet gemakkelijk.
De Lourdesgrot ging niet, die was voor de familie Broeders of
Govers want die zorgden zelf voor de kleding.
Maria op de ezel in de vlucht naar Egypte ging ook niet. Die was
al verzegd. Maar Maria Ten Hemelopneming dat kon wel.
Ik helemaal in de rozengeur.
Prachtig lange jurk, bruidjes aan weerskanten. Ik was helemaal
nerveus.
Heel warm was het. En ik kon 's morgens niet eten van opwinding. Dus in de kerk p"ffff daar ging ik.
Maria alias Jopie Martens was onderuit gegaan en werd de
kerk uitgedragen.
Ik hoor de zuster tegen ons moeder zeggen : "Maria moet maar
iemand anders doen."
Neen !!!
Ik kreeg een broodje van de weesmeisjes en wat
drinken en toen heb ik de hele processie uitgelopen.
Hé hé nooit vergeten die leuke en akelig spannende dagen op
de Mariaschool.
Jopie Mertens-Martens woont in Vijlen, Zuid Limburg waar zij de camping
Rozenhof drijft. Zij is al jarenlang lid van Paulus en bezorgt ons regelmatig
interessante foto's uit haar geboortedorp en deze keer haar herinneringen aan
de Kindsheid in Ulvenhout.

IN MEMORIAM
In de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen van
Jeanne Przespolewski- jonkvrouwe Prisse
Hondsdonkseweg 8 Ulvenhout 87jr
Dat zij mag rusten in vrede
Paulus zou het zeer op prijsstellen 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 prentje worden aan onze collectie toegevoegd.

l

MARKKANTIG LEVEN
IN EEN VER VERLEDEN 1
door drs Frans van Genuchten
Nee heemkunde is niet de sterkste kant van deze bioloog.
Ik b~n liever met het heden bezig. Lekker buiten .... Maar toch.
Na een kamer- en zolderbreed gezoek naar opmerkelijke waarnemingen en geholpen met enkele artikelen uit het archief ~an
de zich verjongende stokoude eerbiedwaardige Bredase afdeltn_g
van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging (KNNV). kreeg 1k
na enkele dagen mijmeren een droom. Zeker toen de in Breda
geboren natuurkenner Thijs Caspers van het Brabants Landschap nog wat historische duiten in mijn brievenbus deponeerde
was mijn droom niet meer te stuiten.
"Een wandeling langs de Mark in 1800": stroomopwaarts
van Breda tot aan de oorsprong bij het gehucht Koekhoven, vier
kilometer ten Noordwesten van Turnhout. Over hekken en slootjes springend heb ik minstens 35 kilometer voor de boeg.
Mijn bio-droom start 's morgens op de Ginnekenmarkt, de straten wemelen van de mussen; luid sjilpend komen ze overal tevoorschijn uit de klimop waar ze de nacht hebb~n doorg~bracht.
Midden op het pleintje samen met enkele kwfleeuwenken op
zoek naar onverteerde resten in de paardendrollen van de eerste
ochtendkoetsen.
Op het dak van de Hervormde kerk daalt een ooievaar.
Die heeft vast een nest op een van de statige huizen langs de
. .
singels in Breda.
Bij de Duivelsbrug is het meteen al raak: Vanaf h~t bruggetJe _zie
ik zo maar in het heldere water een grote beekpnk, een geheimzinnige kaakloze vis, een echte beekliefhebber, rheofiel heet dat
deftig. Hij zit met zijn rare ronde bek vastgezogen op een grote
steen in het snel stromende water. Een volwassen exemplaar,
wel 17 cm lang. Als hij hier eieren afzet is het gedaan met zijn
.
leven. Beekprikken sterven immers meteen na ei-afzetting.
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rivierdonderpad

blauwborstje

visarenden

Aan de overkant zoeken enkele bonte kraaien hun kostje op een
klein akkertje en grutto's en kieviten dansen buitelend over elkaar boven de natte weilanden bij Bouvigne. leder roept zijn
eigen naam gutto-gutto-gutto en kiwiet-kiwiet-kiwiet.
Bij de Bieberg in het riet een grote karekiet: met wel 80 decibels
probeert hij met zijn vals liedje een vrouwtje te lokken. Af en toe
laten zich in de vroege ochtend al enkele blauwborstjes horen,
minder decibels en minder vals.
En uit de oplossende ochtendwolken komt een clubje mannelijke
gierzwaluwen naar beneden gevallen. Ze hebben de nacht al
zwevend op thermiek hoog in de lucht doorgebracht en duiken
nu de Bieberglaan in op zoek naar muggen en naar hun vrouwtjes, die onder de pannen hebben zitten slapen. De gierzwaluwen verdwijnen achter het dak van een herberg, het Cloveniershuiske genaamd. Reizigers en wandelaars kunnen er geen biertje krijgen. Er wordt alleen geschonken voor gildebroeders.
Doorlopen dus, langs een rivierduintje waar enkele bijenkorven
staan. De naam zou daar wel eens vandaan kunnen komen.
Een zanglijster zit luid te jubelen boven in een jonge beuk, die
nog minstens 200 jaar voor de boeg heeft.
En jawel, daar komt de eerste ijsvogel van deze dag. De koning
van de Mark. Hij/zij heeft vast zijn/haar nest in de afkalvende
steile wand van de binnenbocht van de Biebergmeander. Daar
zitten de jongen veilig opgeborgen, meer dan een meter diep in
de zandige oever. Hallo .... , hij gaat vlak voor me op een overhangende tak boven het water zitten.

Prachtig blauw en oranje; kijkt met zijn schuine kopje zo diep
mogelijk het water in. Floep, kopje onder en dan in een wolk van
luchtbellen weer terug op de tak. Wel ja, zo maar een rivierdonderpad te pakken. Een huzarenstukje.
Het is geen pad maar een plomp visje met een dikke ronddraaiende kop en een monsterlijke brede bek. Ondanks dat misschien wel het snelste zoetwatervisje, 10 cm lang . Voor de
jeugd van het Ginneken is het vast een populaire sport om het
visje met een greep te pakken als het onder een steen vandaan
komt. Wie het visje met zijn scherpe kieuwdekselstekels vast
durft te houden is de held. En vlak bij je oren hoor je hem met
zijn kieuwdeksels een griezelig sjirpend geluid maken.
Maar nu is het ijsvogeltje de held. In een flits vliegt hij linea recta met zijn prooi richting steile wand. Weg, de grond in, een lange pijp, waar achterin de jongen in het nest een hels kabaal
maken. Weg donderpad. Pa of ma komt niet meer te voorschijn.
Eens even kijken wat er nog meer op de bodem van de meander
is te vinden. Met mijn wijdmazig schepnetje, zelfgemaakt van fijn
(brand)neteldoek heb ik al meteen een bittervoorntje te pakken.
Onder aan zijn buik hangt een lange slurf; het lijkt op een penis,
maar het is een legbuis; het is dus een vrouwtje. Daarmee legt
ze haar eieren in de instroomopening van een zoetwatermossel.
Die moeten hier dus ook zitten .
Maar ik moet verder, richting Ulvenhout. Een geelgors op een
paaltje roept me goede reis toe . Een viertonig liedje.
Over 22 jaar zal Beethoven met deze vier tonen zijn negende
symfonie beginnen!
In de verte zie ik op de hoge kant van het rivierdal de Prinsenhoeve liggen en het kasteeltje Grimhuysen met een klein
schuurkerkje ernaast.
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Op het torentje zit een kerkuil zich op te warmen in de zon. Uit
een akkertje schiet een koppeltje patrijzen pijlsnel tussen het
onkruid vandaan, dan nog een koppel, en nog een. Twee aan
twee lekker monogaam dus. Ze vallen neer achter wat hoge
zuringbegroeiing, voorbij het Sulkerpad.
Zo'n 150 meter verder kom ik via het Schuitepad bij een klein
donker dennenbosje. Aan de rand wemelt het van de wespenorchissen en hier en daar een slanke keverorchis, zandblauwtjes
en een gemene struik van de gaspeldoorn. Aan de zuidkant een
prachtig groot nest van de bosmier.
Dieper in het bos enkele hogere zandheuvels met dennenstronken en grote gaten. Het zou een dassenburcht kunnen zijn. In
het Mastbos komen er meer voor. Maar geen glimp te zien van
dit schuwe nachtdier.
Een kilometer verder ligt een groter bosgebied, het is een
vervallen buitenplaats, hoog gelegen, de Koekelbergse Tiend.
Vijf jaar geleden is het landhuis en een bijbehorende boerderij
afgebrand. Het boerenbedrijf is nu eigendom van Baron van der
Borch. Alles wijst erop dat het een rijk landgoed is geweest. Er
staan een aantal mooie eikenbomen, met een rijke bosgrond met
leuke planten zoals: knikkend nagelkruid, de eenbes, witte rapunzel, slanke sleutelbloem en de gulden boterbloem. En een
klein moerassig weilandje is wit van de kno/steenbreek. Kortom
een eldorado voor een van die apothekers uit Breda. Je komt ze
overal in de bossen rond Breda tegen, op zoek naar geneeskrachtige kruiden.
Iets verder gaat het pad over in een natte lage half ondergelopen
vlakte met opvallend fraai roze gekleurde plantjes duizendguldenkruid. Apothekers gebruiken het voor darm- en leverkwalen
en als koortswerend middel.
Het heet dan Tinctura Centaurii minor. Een mondvol en het
schijnt goed te werken. Een toverkruid dus. Nuttig en ook nog
adembenemend mooi. Waar het veel voorkomt wordt het door
de bevolking ingezameld voor de apotheken.
Ruim een kilometer verder, aan de andere kant van de Mark
weer zo'n landgoed, kasteel Daesdonck, puntgaaf, hoog gelegen, ook wel Ladderkasteeltje·genoemd.
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Een grote oprijlaan met fraaie
Bomen en daaronder, jawel,
weer knikkend nagelkruid en
slanke lichtgele sleutelbloem
en felgele dotters.
Statige koningsvarens langs
de slootkant en warempel
enkele mooie exemplaren van
de gevlekte orchis.
Maar ik moet weer verder.
Rechts van mij doemt de
Jacobskapel van Galder op.
Te ver om naar toe te lopen .
Trouwens het is zwaar onderkomen.
duizendguldenkruid

Er schijnt dit jaar een schoolmeester in te zijn gaan wonen . Hij
gaat er een schooltje beginnen .
Daar duikt razend snel eef'l visarend recht voor me het water in .
Hebbes, een vis van 15 cm. Ik zie oranje buik- en borstvinnen.
Het zou een roofblei kunnen zijn , stroomopwaarts op weg naar
een paaiplaats. Dat gaat dus niet door! Hij was trouwens nog
lang niet volwassen . Een roofblei kan wel 40 cm worden.
Al gauw kom ik nu bij een klein bruggetje, dat Galder met Strijbeek verbindt. Links van me een veel grotere kapel , de St. Hubertuskapel, weer op een hoogte. Sinds kort mogen de katholieken er weer kerkdiensten houden. Zonder pastoor wordt er
wekelijks het Rozenkransgebed gedaan. Het onderhoud van de
kapel groeit de bevolking na een eeuw leegstand boven het
hoofd. Volgens mij kunnen ze het beter afbreken.
1n de verte trekt een span van drie ossen een zware kar. Een
grauwe kiekendief vliegt schommelend laag over een rietkraag
op zoek naar kleine zoogdieren of een lekker eendenkuikentje.
Een derde van de tocht zit erop. Nu wordt het pas echt interessant. We komen dichter bij de oorsprong en dat betekent dat het
water steeds voedselarmer wordt. En hoe armer de grond hoe
soortenrijker de natuur.
Daarover in een volgend nummer van de Brieven meer.
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Q_pm~,:king: De opgegeven vindplaatsen hebben geen wetenschappelijke waarde. Wel
Zijn ?1Jna alle genoemde dieren en planten ooit in de periode tussen 1852 en 2008 op
maximaal 10 km van de opgegeven vindplaats gevonden.
Gebruikte literatuur:
2008 Artikel Weekblad Nieuw-Ginneken 12 november: "Zonder draagvlak geen
natuur", Joop van Riet, West-Brabantse Vogelwerkgroep en lid Algemeen
bestuur waterschap Brabantse Delta.
1995 Artikel Brieven van Paulus, "Bieberg,, een gehucht onder Ulvenhout"
A.W.Jansen
1987 uitgave van de Gemeente Nieuw-Ginneken, "Het verleden en heden"
1981 Het Stroomgebied van de Mark Chr. Buiks en S. Geerts
1981 Wandelboekje "Het Markdal van Breda tot de oorsprong in Koekhoven ",
Peter van der Velden
1970 Schoolplaat waterdiertjes , OLV Lyceum Breda
1950 Revisie van 't geslacht duizendguldenkruid, Herbarium Utrecht, F. Jonker.
1939 Maandblad De Wielewaal, zesde jaargang, Belgische Natuurvrienden
1928 Maandblad Natura, KNNV, aprilnummer:
"De vogelrijkdom van Breda en omstreken" door Nic. Kroon
''De plantenwereld rond Breda" door Jan Sloft.
1915 Natura KNNV, mededelingen afdeling Breda
1852 Universiteit Leiden, herbariumexemplaar van
Duizendguldenkruid gevonden in Ulvenhout(!), Nederlandse Botanische
Vereniging, in juli 1852 op Unio in Breda.

TWEE LEDEN VAN PAULUS ONDERSCHEIDEN

VROUWE EN HEER VAN BREDA
door Kees Leijten
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·,~ :"r;Jsü: tekening van de St. Hubertuskapel is van Maas van Altena.
:n,::ai<t ded uit van de Brabant-Collectie.
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"De Heerlijke Orde van Breda 1970 " kiest elk jaar enkele
Bredanaars die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
voor het leefklimaat in Breda.
Dit jaar waren het twee van onze leden die voortaan de titel
Vrouwe of Heer van Breda mogen gaan voeren.
Ria Knipscheer, vrouwe van Breda (69), voorzitter en medeoprichter van de Dorpsraad van Ulvenhout en vice voorzitter van
de KBO in haar woonplaats was jarenlang gemeenteraadslid
voor het CDA in Breda en kort ook fractievoorzitter.
Eertijds was ze bestuurslid van het waterschap Mark en Weerijs
en thans nog van het waterschap De Brabantse Delta.
Ria was lid van de Raad van Toezicht van de vrouwengevangenis Breda ,bestuurslid van de Provinciale Vrouwen raad en
drie jaar voorzitter van de afdeling Nieuw-Ginneken .
Ria was ook bestuurslid van de Zonnebloem en lid van de Raad
van Toezicht van de Stichting Ouderenwerk Breda.
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Ook is zij als vrijwilligster nog steeds actief voor de Laurentiusparochie in Ulvenhout als lector.

NAPOLEON, DE GROTE KERK ..... .
. .. .EN DE NACHTMIS

Willem van der Hoeven, Heer van Breda (64) woont in Ginneken
is thans voorzitter van NAC-Breda .. Hij was voorzitter van Breda
750 en thans bestuurslid van de stichting Grote of Onze Lieve
Vrouwekerk Breda en voorzitter van de Stichting Homeplan, een
stichting die zich inzet voor de huisvesting van de allerarmsten
in deze werld. Naast bestuurslid van de Stichting Jazz at the
Castle.is hij In Ginneken een verdienstelijk spelend lid van de
Koninklijke Harmonie Concordia.

door Wim Spapens

Beide leden werden op zondag 26 oktober geïnaugureerd in de
Grote of Lieve Vrouwekerk van Breda.
Aan beide leden van Paulus onze felicitaties.

KNIPSEL
Op 7 november 1946 vierde Harmonie Euterpe te Zevenbergen
haar 75-jarig bestaansfeest.
Uit het programmaboekje knipten we de volgende passage:

(Kiosk Il) R.K.Kon.Erk. Harmonie Constantia Ulvenhout 26 leden
Voorz.F.v.d.Westerlaken secr.H.C.van Riel

Dir.F.Busch

Marsch
Ouverture "Regina" G. Rossini arr.Alph. Dreissen
Fleurs des Champs 2e fantasie
Par.W.v.Perck
Marsch
Lokaal C.Clarijs (Zuidhaven 6)

(Kiosk 111) Harmonie "St.Cecilia" Bavel
Voorz. C.de Jongh

secr.J.A.Jansen

Marsch Sportive
Une Soiree d,Automne
Valse des Fleurs
La Montagne d'Argent
Lokaal Arie van Beek (Stationslaan 3)

Comm.C.Leijten

33Ieden
Dir. L.Evers

Fr.Popy
A.Govaert
A.J.Roelen
J.Gadenne
Comm.P.Melissen

Na de boeiende lezing van professor Arnoud-Jan Bijsterveld _op
20 oktober vroeg één van de aanwezigen waarom katholiek
Breda in de Franse Tijd (1795-1813) zijn Grote Kerk niet heeft
teruggekregen terwijl de Sint-Jan in 's-Hertogenbosch wel aan
de katholieken was teruggegeven.
In mijn boek Bredase kerken door de eeuwen heen Uuni 2008)
heb ik die vraag beantwoord en kort samengevat zat de zaak als
volgt in elkaar.
..
De hervormden in Breda beriepen zich op de onherroepellJke
staatsregeling van 1801, die bepaalde dat een geloof~gemeenschap die kerk mocht behouden die zij aan het beg,_n van d~
eeuw gebruikte voor haar diensten. Toen de Franse keizer 6 mei
181 o Breda bezocht, kwamen de notabelen van de stad bij hem
hun opwachting maken in Huize Justinus, in die tijd Departementaal Gerechtsgebouw aan het Kasteelplein.
De dominees hadden zich keurig in hun ambtskleding gehuld
maar de pastoors hadden zich er niet speciaal voor gekleed_:
Voor iemand die door de paus was geëxcommuniceerd omdat h1J
de Kerkelijke Staat had bezet ( 1808) en zijn eerste vrouw,
Joséphine de Beauharnais, had verstoten om tegen ane kerkelijke regels in met Marie-Louise van Oostenrijk te trouwen, hoefde je geen eerbied te hebben.
.
.
Napoleon schoot uit zijn slof, schold de pastoors_ wt voor r~becielen: "Ghij hebt den moed in uw burgerpakJe voor m1J te
verschijnen."
\s de Grote Kerk van Breda daarom aan de neus van de katholieken voorbijgegaan? Kleine oorzaken kunnen inderdaad grote
gevolgen hebben! Het is een leuk en vaak verteld verhaal maar
in werkelijkheid lag het anders.
.
Op 15 mei 181 O vaardigde Napoleon namelijk al een ~ec_reet uit
waarin bepaald werd dat de Grote Kerk weer ter beschikking van
katholiek Breda moest komen. Waarom dat uiteindelijk niet is gebeurd, is een ander verhaal.
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SYMBOLIEK
BIJ EN IN KERKGEBOUWEN
door Johan van der Aa

Jaren. van touwtrekken door de hervormden begonnen; de
katholieken kwamen zelf met alternatieven en hadden van begin
af aan (1809: 7751 katholieken, 1589 hervormden) moeten
voorstellen de Markendaalse Kerk (niet te verwarren met de
l~tere Barbarakerk uit 1869) aan de hervormden te geven. Dat is
met gebeurd en ondertussen verslechterde de politieke situatie
voor Napoleon. De tocht naar Rusland (1812) werd een ramp, in
oktober 1813 verloor hij de volkerenslag bij Leipzig, waarna hij
werd verbannen naar Elba. In Nederland werden ondertussen
voorbereidingen getroffen om het koningschap aan de Nassaus
(Willem 1) te geven. Maar Napoleon ontsnapte 1 maart 1815 van
Elba en als, ja, als hij 18 juni 1815 niet de slag bij Waterloo had
verloren e~ zijn ge~~g over Europa had kunnen herstellen, ja,
dan zou h1J zeker zIJn decreet ten uitvoer hebben gebracht en
~ou de Grote Kerk weer een katholieke kerk zijn geworden. Het
liep dus allemaal anders dan gekund zou hebben en koning
Willem I hakte in 1821 de knoop door: de hervormden mochten
hun kerk houden en de katholieken kregen als compensatie geld
voor het bouwen van een nieuwe kerk, de huidige kathedraal
( 1837) . in de Sint Janstraat. Als er onverhoopt dit jaar met
~erstm1s geen nachtmis in de ·Grote Kerk wordt gehouden, dan
Is dat dus eigenlijk de schuld van Napoleon, zou je kunnen
zeggen.

Aflevering 1.

In het Oude- en Nieuwe Testament werd al gebruik gemaakt van
metaforische taal (het overdrachtelijk gebruik van woorden) omdat de Bijbelauteurs niet over God en over zijn weg in de geschiedenis schrijven, zonder de metaforische taal en een ander
woord gebruikten om daardoor de "voorstelling" beeldend te maken. Het is daardoor de voorloper geworden van het woord
symbolisch.
Bij het restauratiewerk van oude kerken worden er vrij regelmatig
symbolen ontdekt zoals fresco's en andere schilderingen op muren, kolommen en gewelven. Ook andere onderdelen in kerken
zoals beelden, schilderijen, portretten, beeldkoppen van personen op o.a. lambriseringen, (koor)banken, onder spanten en
onder balken van de kap worden veelal symbolen aangetroffen.
Dan zijn er ook nog doopvonten en preekstoelen die symbolische figuren op wanden hebben. Te veel om op te noemen, zoveel symboliek is er. Als je daar niet veel van weet, mis je heel
veel van al het moois wat er in monumentale kerken zoal te zien
en te begrijpen valt.
Zelfs bij het ontwerpen van een kerkgebouw werd soms gebruik
gemaakt, door symboliek toe te voegen bijvoorbeeld door op een
speciale wijze meetkunde en algebra (wiskunde) toe te passen .
Daarbij werd gebruik gemaakt van de zgn. getallen van de Bijbel.
Een van die kerken is de koepelkerk te Willemstad. Later in deze
serie zullen we daar op terug komen, we beperken ons voorlopig
de twee aspecten van de symboliek, namelijk de onderdelen van
h~t interieur in de kerk en de symboliek bij de liturgie (de ritus).
81J een kerk waar het Christelijk geloof beleden wordt is de doop
een belangrijk gegeven. Wanneer een kind geboren wordt is dat
zogenaamd nog een heidens kind en kan dan niet aan diensten
in de ~erk deelnemen en mocht dan ook niet in het schip of op
~et pnes~erkoor van de kerk gedoopt worden. Het is heel lang
in gebruik geweest, dat de doopvont achter in de kerk stond.
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Als een kind daar gedoopt werd, mocht het daarna wel in de
gehele kerk komen, behalve op het priesterkoor. In de
Laurentiuskerk te Ulvenhout is de doopvont achter in de kerk
geplaatst, maar dan in de doopkapel.

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF

De achtkantige vorm geeft de symboliek
aan van de doopvont. Het achtkantig is
afkomstig van het getal acht (8) uit de
symboliek van de Bijbel en is vooral bekend als de dag na een de periode van de
zeven dagen, na de schepping, want dan
spreekt de achtste dag ons toe als een geheel nieuwe dag, ofwel begin van nieuw
leven. En een geboorte is een begin van
nieuw leven.
Het getal 8 geeft ook aan, dat er na de achtste dag er oneindig
meer veel nieuwe dagen komen - en nog zullen komen daardoor wordt tevens aangeven, dat een oneindige tijd is
aangebroken.
De afgebeelde doopvont heeft aan de bovenzijde een ronde, verdiepte vorm waarin een verzilverde kom is aangebracht. De
doopvont is gemaakt van hardsteen en afgewerkt met
scharreerwerk.

Een wijdingskruis werd meestal aangebracht op wanden en/of kolommen in het
schip van de kerk. Indien er minder dan
12 kolommen waren rondom het schip,
werden de overige kruisjes aangebracht
op de wanden in de buurt van kolommen.
Op 25 juli 1904 werd de Laurentiuskerk in Ulvenhout ingewijd
door Mgr. P. Leijten, de bisschop van Breda. Dat gebeurde met
veel symboliek o.a. door zalving en bewieroking van de binnenmuren op twaalf plaatsen, aangegeven met zgn. "apostel-kruisjes" als symbool van de 12 apostelen.

Bij jubilea geven verenigingen in Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout soms een boek, een DVD of
een andere herinnering uit voor hun leden.
Vergeet daarbij Paulus niet. Paulus bouwt graag van alle verenigingen in zijn werkgebied een archief op. Veel is er al,veel hopen
we nog te ontvangen. Vergeet Paulus niet als de vereniging die
uw vereniging graag doet voortleven.

POST VAN PAULUS - IETS VOOR U?
Sinds het voorjaar 2007 sturen wij de leden die dat wensen op
ongeregelde tijden een mail met een overzicht van ophanden
zijnde activiteiten. De mails worden onder BCC verzonden waardoor uw privacy verzekerd is.
Wilt u ook meedoen? Het is een gratis abonnement voor leden.
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort
ontvangt u uw eerste PaulusMail
(zie ook BvP 163 dd februari 2007 pag 83)
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Redactie
Redactie
Toon van Miert
Hoofdredacteur
Johan van der Aa
Kees Leijten
Redactie
Redactie
Anneke Oomes
Kees Leijten
Bestuur

066
077
064
090
063
070
071
076
123
109
124
110
118
095
067
087
065
111
119
091
065
097
090
092
101

123
103
062
121
089
123
123
067
117

061

De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. D1
vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68.

Secretariaat
Girorekening
Ledenadministratie
-mailadres

:
:
·
:

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-433488.
37 13 311
t.n.v. Paulus van Daesdonck
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.
paulus@ulvenhout.com
website : paulus.ulvenhout.com

BRIEVEN VAN PAULUS

Ie het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit
de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.
Redactie
Redactieadres
Lay-out en vormgeving

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

MUSEUM

De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1• zondag van de maand
van 14.00 -16.00 uur en elke woensdag van 14.00-16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). Schenkingen voor de collectie
gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00- 16.00 uur.
In juli en augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79)
BESTUUR

Toon van Miert
Kees Leijten
Jan van Dorst
Anneke Oomes-v d Berg
Hans van der Zanden
ToonGoos
Jan Grauwmans
Jos Verschuren
Louis Vriens

·
:
:
:
:
:
.
:
:

ERELEDEN

Jan van der Westerlaken +

2008
2007
2006
2008
2007
2007
2008
2006
2006

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2" secretaris
penningmeester
2° penningmeester
medewerker Bavel
medewerker Ulvenhout
medewerker Galder-Strijbeek

: Erevoorzitter

Gerard Mous + : Erelid

Jan van Dongen : Erelid

PUBLICATIES ( verkrijgbaar In het museum)

1975
1977
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1983
1984
1985
1985
1986
1987
1987
1990
1990
1994
1994
1996
1996
1996
1997
1999
1999
2003
2004
2006
2006
2007
2008

Monumentenboekje
Molen 'De Korenbloem'
130 jaar Mariaschool
Korenmolen De Hoop
Drie eeuwen keril. 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
Paters van de Heilige Harten 1916-2006
Vlooienmaril.t Ulvenhout 1968-2006
50 Jaar KSO-Ulvenhout
Mattheusschool Galder 125 jaar

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
JacJespers
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.
Kees Leijten, Ad Mol e.a.
Ben C. Martens
Ben C. Martens
L.W.J.Vriens en JC.M" de Roover

€ 2,00

uitverkocht
uitverkocht
€ 2,00
uitveril.ocht
€ 5,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2.00
€ 5,00
€ 2,00
€ 4,00
uitverkocht
€ 4,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 2,00
uitverkocht
€ 1,00
€ 5,00
uitverkocht
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 7,50

LIDMAATSCHAP

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit.
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2008-2009: € 17,- .

