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Carnaval is in het museum het onderwerp van een mooie tentoonstelling, de 51e in rij. Ben Martens vertelt er meer over.
In deze afleveringen gaan we verder met de verslagen van de
Commissaris, die door velen met veel enthousiasme gelezen en
becommentarieerd worden. Tommes Verheijen put weer uit zijn
herinneringen aan Ulvenhout een halve eeuw geleden.
Zo ook "Vroeger bij ons in't Ginneke", een serie verhalen over
Ginnekense mensen eens vereeuwigd door Mark van Dael, nu
tot een nieuw leven geroepen door zijn dochter Ineke.
Anneke Oomes worstelde weer vele kranten en knipsels door om
haar Jaarkroniek klaar te krijgen. U kunt herinneringen ophalen.
Ad Jansen vertelt ons meer over de familie van Opstal in Ginneken en wijde omgeving.
Voor de 475e keer heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Breda de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld. Een gewoonte van 475 jaar!
Dongens Bont trad op voor Paulus, Hans van den Eerden is de
volgende gast met een lezing over de reis van Lodewijk Napoleon, de koning van Holland.
Weer een aflevering van uw tijdschrift vol interessante zaken uit
't heem. Ook uw verhaal over Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek of Ulvenhout plaatsen we graag in de Brieven.
Denk er 'ns over in deze tijd van . . . . . .
paulus@ulvenhout.com

CARNAVAL
paulus.ulvenhout.com
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Beste vrienden van ons heem,
Nog niet zo lang geleden heb ik voor een paar euro het prachtige
fotoboek "Het oude gelaat van Brabant" (Eindhoven 1981) op de
kop getikt.
Martien Coppens is een voortreffelijke fotograaf, iemand die aan
zijn nostalgische gevoelens een mooie vorm kan geven; die
nostalgie betreft het Brabant van zijn jeugd. Stads- en dorpsgezichten, boerderijen en herenhuizen , arbeiders in fabrieken en
op het veld en natuurlijk ruime aandacht voor de traditionele,
vaak religieuze, feesten en gewoontes. Een schitterende kijk op
het Brabant van weleer dat ook in geschriften zo geprezen is om
de sfeer van gemoedelijkheid, gezelligheid en gastvrijheid.
Is het een tijd om naar terug te verlangen? Mijn moeder, die
meer dan een eeuw in het Brabant van Coppens geleefd heeft,
had zo haar bedenkingen over de "goeie ouwe" tijd . Natuurlijk
was het gemoedelijker - al had ze ook verhalen over
messentrekkende dorpelingen die. met kermissen bij het buurdorp eens gingen kijken of er niks te beleven viel enz. - en
hadden de mensen meer tijd voor elkaar, maar mijn moeder
kende ook de geweldige armoede, het harde leven van de
keuterboeren en de situatie in de krottige stadswijken zo goed
dat ze al snel mijn nostalgie voor vroeger heeft getemperd.
Zo'n fotoboek leert je veel en maakt je vooral ook duidelijk hoe
Brabant, meer nog dan andere provincies, landschappelijk is
veranderd.
In de jaren vijftig en zestig is onze provincie in razend tempo
gemoderniseerd en opengelegd en drongen verstedelijking en
industrialisatie door tot in alle uithoeken en in de kleinste dorpen.

Dat dat niet altijd en overal geslaagd is geweest, blijkt wel uit de
pogingen om de klok op dit gebied weer enigszins terug te
draaien en het landelijke karakter in ere te herstellen.
Zo gemakkelijk gaat dat niet: alle mogelijk betrokkenen in de
discussies hebben tegenovergestelde belangen. In een van de
komende Brieven ga ik hier wat dieper op in.
Heemkundekringen hebben de taak om zowel het verleden van
het heem als de moderne ontwikkelingen daarin te bestuderen,
vast te leggen en te publiceren. Zij vinden het belangrijk om
jonge heemkundigen te mobiliseren die vooral dat laatste ter
hand nemen. Maar ... daarvoor is het nodig dat de historie door
hen gekend wordt. Niet alleen de nostalgie van de ouderen en
hun belangstelling moeten daarbij het enthousiasme opwekken
maar een objectieve geschiedschrijving en kijk op dat verleden.
Op professioneel gebied gebeurt dat o.a. door verschillende
provinciale instanties die veelal aangestuurd worden door de
Universiteit van Tilburg met de enthousiaste hoogleraar ArnoldJan Bijsterveld, door semi-professionele instanties die verbonden
zijn met Brabants Heem en archeologische afdelingen van
gemeenten.
·
De heemkundekringen kunnen gratis gebruik maken van hun
adviezen om ook op een nieuwe, dynamische manier om te gaan
met geschiedenis en cultureel erfgoed. Zij zien in dat het
absoluut nodig is om jonge mensen warm te maken voor het
heem om er zo zeker van te zijn dat er ook in de toekomst
heemkundige studies het licht zien.
Paulus van Daesdonck wil meevaren met deze nieuwe
activiteiten die er in Brabant ontplooid worden. Daartoe wordt er
nu gewerkt aan het opzetten van een beleidsplan. Over enkele
maanden moet dat klaar zijn. U zult met het resultaat kennismaken in de Brieven.
Geniet van Brieven 178.
Toon van Miert (voorzitter)
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AGENDA 2010 (156)
maart

07
15

april
03
04
11
19

museum open
lezing over Lodewijk Napoleon in de Pekhoeve
aanvang 20.15 uur

LODEWIJK NAPOLEON
OP REIS DOOR BRABANT

Paulus wordt vandaag 35 jaar.
museum gesloten (1e paasdag)
Nationale Museumdag - museum open
Opening nw tentoonstelling: "Zo leerden en speelden we"
lezing over fortificaties door J. Schuiten in de Leeuwerik
aanvang 20.15 uur

mei
02
08
29

museum open
excursie naar de fortificaties rondom Breda
Paulus ontvangt de Heemk. Kring Merksplas

juni
06

museum open

juli en augustus
museum gesloten
september
,
05
opening nieuwe tentoonstelling
20
36e Jaarvergadering
oktober
03
museum open
18
lezing
29
Bavelse Dorpsquiz in de Tussenpauz
wijzigingen voorbehouden
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 ,
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar

Op 15 maart a.s. houdt de journalist Hans van den Eeden voor
onze kring een lezing over de de inspectiereis die de Koning van
Holland in 1809 door Brabant maakte. met als titel: "Lodewijk
Napoleon op reis door Brabant."
Van den Eeden, auteur van het onlangs uitgekomen boek "Leve
de Koning! Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland"
maakte een reconstructie van deze reis.
Tijdens de lezing zal Hans van den Eeden nader ingaan op het
bezoek van de koning aan Ypelaar te Bavel, aan de seinpost die
op de kerktoren van Bavel was gevestigd. Ook aandacht aan de
teruggave van de kerk in Bavel en Ginneken en de kapellen in
Galder en Strijbeek. De lezing wordt ondersteund met fraai
beeldmateriaal en tal van spraakmakende anekdotes.
Maandag 15 maart 20.15 u. in de Pekhoeve te Ulvenhout. .
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CLUBKASACTIE
SUPER DE BOER

Super
deBoer

door Niek Kools

TOEN HERTOG JAN KWAM VAREN
door Kees Leijten
Onder het zingen van de het bekende lied ''Toen de Hertog Jan
kwam varen" trok Dongens Bont op zondag 24 januari de zaal in
voor een middag conference en voordracht uit, zoals ze het zelf
zeggen " het Brabant van Toen.
Voorzitter Toon van Miert had daarvoor de vele aanwezigen
welkom geheten in de Tussenpauz te Bavel, 'n volle zaal
Dongens Bont trad op met een groep van 11 personen en bracht
afwisselend korte voordrachten , liedjes en klompendansen.
Als eerste liedje stond het prachtige nummer van Ad de Laat op
het programma: "Braobant ge verandert".
Van Rijsbergenaar Drik de Bruijn " "Mee ne pikhaak en ne zicht" ,
; "'t Leve is een hennekooi" en "De Tietekooi"
Tussendoor de klompendans, o.a. de bekende "Driekusman".
Een leuke voordracht was ook "Dat kleine Manneke"
Voor de Bavelaren uit onze kring zal zeker het laatste liedje erg
goed gevallen zijn:
Ik ben trots da'k van Bavel ben,
't Schanste dorp da'k ken
Mee oewen kerk en meulen
'k ben trots da'k van Bavel ben
Een prachtige uitsmijter. En met het zingen de Hertog Jan

verlieten ze na twee uur weer de zaal.

Het was een prima actie van de Ulvenhoutse supermarkt.
Alle verenigingen konden zich inschrijven en profiteren van de
opbrengst van muntjes, die de klanten ontvingen bij een bepaald
bedrag aan boodschappen.
De muntjes waren gratis en de klanten konden ze schenken aan
de vereniging die ze het gunde.
Gelukkig werd er goed gedacht aan onze heemkundekring.
Op 21 november was er een stand van Paulus in de winkel.
Veel mensen maakten een praatje of kwamen kijken.
Maar wat belangrijker was: we kregen veel munten.
Helaas voor ons kwamen halverwege de ochtend 4 Zwarte Pieten van het Sinterklaascomité met hetzelfde doel.

Secretaris Niek Koo/s ontvangt de cheque van € 274, - van de
bedrijfsleider van Super De Boer
foto Luce Wagner
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Het leek op concurrentie en dat wilden we niet, want ook Sint
Nicolaas verdient alle steun!
Daarom werd de boel ingepakt en zetten we onze schoen maar
bij De Boer.
Gelukkig begreep bedrijfsleider Maarten de situatie en verraste
ons met extra munten.
Op 5 december was de uitslag en de uitreiking van de cheques.
Wij kregen een bedrag van€ 274,00
De sympathieke bedrijfsleider werd een gratis jaarabonnement
van onze vereniging aangeboden. Zo kan hij ervaren wat de
activiteiten van de heemkundekring zijn.
Wij danken Super de Boer zeer voor deze ludieke actie, het was
een schot in de roos!

NIEUWS VAN ONZE SPONSORS
C5 ARCHITECTEN
Per 1 oktober 2009 gaat Compositie 5 Architectuur verder onder
de naam es Architecten.
Architect Maurice van Hooijdonk is toegetreden tot het bestuur .
De advertentie in de Brieven en het bord in ons museum zijn
aangepast.
GARAGE VAN HOOIJDONK 60
Eind november vierde garage Van Hooijdonk te Ulvenhout het
60-jarig bestaan. Met een drukbezochte receptie, een tentoonstelling van foto's uit de historie va'n het bedrijf en een prachtige
blokkalender werd het feest gevierd.
VAN IERSEL UTILITEITSBOUW BV
Zeer tot onze spijt hebben we afscheid moeten nemen van
Sponsor Van tersel.
Het bedrijf heeft in de malaise op de bouwmarkt het hoofd helaas
niet boven water kunnen houden. Peter van tersel, de grondlegger van het bedrijf , was sponsor sinds 1990.
Zijn opvolgers namen de ondersteuning van ons museum over.
Dank voor twintig jaar ondersteunen aan Van lersel Utiliteitsbouw,

BIJZONDERE TENTOONSTELLING OVER

44 JAAR BOSUILENCARNAVAL
door Bema
Op 10 januari 2010 werd in het Museum van Paulus de
tentoonstelling geopend die was samengesteld ter gelegenheid
van het 44 -jarig bestaan van het Bosuilen carnaval.
Er was veel voorbereiding aan vooraf gegaan maar het resultaat
was er dan ook naar. Een mooie, overzichtelijke tentoonstelling
die op een prima manier de rijkdom van een culturele traditie in
Ulvenhout vastlegt.
De leden van de SUC (Stichting Ulvenhouts Carnaval) hadden
voor een warme entourage gezorgd. Buiten in de koude, besneeuwde Pennendijk zorgden houtkorven voor de nodige warmte. En als dat niet genoeg mocht zijn voor de talloze aanwezigen
dan was er nog het serveren van een "schrobbelerke" of
Glühwein.
Toen Prins Boelo XIV en gevolg aanwezig waren kon de
voorzitter van Paulus, Toon van Miert, starten met de officiële
opening. In het kort bedankte hij de samenstellers en zei het
een grote eer te vinden dat na de tentoonstelling van elf jaar
geleden Paulus ook nu weer in de gelegenheid werd gesteld een
tentoonstelling samen te mogen stellen. "Zelf ben ik er zijdelings
bij betrokken geweest, maar ik wil vooral conservator Kees
Leijten van ons museum en de heren Ben Martens en Piet
Nuijten van harte bedanken voor hun geleverde inspanningen."
Daarbij vond hij het een grote eer dat Burgemeester Peter van
der Velden bereid was gebleken om de tentoonstelling officieel te
willen openen.
Voor de burgemeester van Breda was het Bosuilendorp geen
onbekende plaats. "Hoewel ik in het Krabbegat, zoals Bergen op
Zoom tijdens carnaval heet, het vieren van carnaval met de
paplepel heb binnengekregen, heb ik in later jaren op een voortreffelijke manier in het toenmalige Nieuw-Ginneken carnaval
gevierd."
Hij roemde het dorp om zijn eigenheid en prees de immer
aanwezige bijzonderheid van het museum.

147

146

Burgemeester Peter van der Velden hijst samen met Prins Boelo
XIV de carnavalsvlag. De tentoonstelling is geopend

Grote belangstelling

foto 's Anneke Oomes

Vervolgens beschreef hij de diverse manieren waarop carnaval
in de verschillende steden en dorpen in het Brabantse werd
gevierd. In het verlengde hiervan herinnerde hij aan een van de
grote zonen van Bergen op Zoom, Willem Asselbergs.
"Deze man, ook bekend als Anton van Duinkerken, wist als geen
ander wat carnaval vieren was. In zijn boek "Brabantse
herinneringen" schreef hij een verdediging van het carnaval en
opperde dat er weliswaar plaatselijke verschillen zijn maar dat
ieder mens zijn eigen carnaval viert. Carnaval is jezelf zijn en
moet na afloop het gevoel geven dat je er even helemaal uit bent
geweest. Je kan er weer een jaar tegen."
Alvorens Prins Boelo XIV het woord kreeg, overhandigde de
voorzitter van de SUC, Frank Husson , het jubileumboek aan
Burgemeester Peter van der Velden en Toon van Miert,
voorzitter van Paulus van Daesdonck. Daarna bedankte ook
Prins Boelo XIV de samenstellers en gaf een korte terugblik op
die recente activiteiten die in het teken van het 44 jarig bestaan
waren georganiseerd. Kort daarop werd de opening van de
tentoonstelling een feit toen de burgemeester en Prins Boelo XIV
gezamenlijk de vlag heseri.
Toch moesten de aanwezigen nog even geduld hebben. Plots
verschenen Dick Vuijk en Jos van Etten. De eerste overhandigde
aan Toon van Miert een bepaald stoffige fles wijn. Op het etiket
was te lezen dat het hier ging om een "vin de l'hibou" die in de
jaren zeventig door de SUC in de handel was gebracht. Een
mooi oudheidkundig bewaarsel dat niet tot drinken noopt, maar
voor een Heemkundekring welkom is als een schrobbelerke bij
winterkou. Het overdragen van oude spullen kon niet op toen
bleek dat Jos van Etten video-banden van het sauwelen had
gedigitaliseerd en deze (12 diskettes) aan Paulus overhandigde.
Toen was het de beurt aan de bezoekers om 44 jaar
Bosuilencarnaval binnen te bekijken .
Een groots overzicht met een nostalgische blik naar historische
De jas van de legendarische Toon Huijben, de
figuren.
verschillende kledingstukken van de prinsen in de loop der jaren,
de steken, de carnavalskranten en de emblemen die in de loop
der jaren het handelsmerk van de SUC zijn geworden. Ook
waren er zichtbare herinneringen op video en diskette.
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Bij dit laatste ontbrak dan ook niet het overzicht van maar liefst
44 bekende Bosuilen die de laatste jaren waren geschminkt door
Carla en Nicole Reinieren. Wat de video betreft blijft het een
bijzonder moment om Toon Huijben uit volle borst een carnavalslied te horen en zien zingen. De gedachten gaan dan terug naar
die tijd van toen! Zo heeft ieder onderdeel voor de bez~ekers
zijn eigen herinnering. Een ervaring die deze tentoonstelling zo
bijzonder maakt en de moeite van het bezoeken meer dan waard
is.

VROUWENMUTSEN IN BRABANT
Brabant heeft een lange traditie van vrouwenmutsen.
In West-Brabant de muts met kroon. In Oost-Brabant de poffer.
Museum "Brabant Goedgemutst" te Boxtel zet de Brabantse
vrouwenmutsen en poffers de komende tijd in de "spotlights" met
een tentoonstelling en de uitgave van een boek.
Zij zijn op zoek naar foto's waarop poffers of traditionele mutsen
te zien zijn.
Gerard Rooijakkers schrijft een boek over dit fenom~n.
.
Het project zoekt foto's.
U kunt ze up-loaden via de website
www.allemutsenverzamelen.nl.
Op deze website vindt u alle nodige informatie.
En mocht u een foto verzenden, mail hem dan ook voor ons
eigen fotoarchief. naar :paulus.ulvenhout.com

HEEMKUNDIG WEERBERICHT166
Februari-Sprokkelmaand-Dolle Maand
Op Sint Veroontje (Veronica 4/2)
Verplant uw boompje
Maart-Lentemaand-Zaaimaand.
Wie bonen wil eten
Moet het planten op Sint Jozef niet vergeten ( 19/7)
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DE FAMILIE VAN OPSTAL
IN GINNEKEN e.o.
door Ton van Dun en Ad Jansen

Inleiding
In voorgaande artikelen in dit blad hebben we regelmatig de
naam Van Opstal ontmoet. In het dorp Ginneken waren het in de
zeventiende en achttiende eeuw vooraanstaande families. Zij
bekleedden daar bestuursfuncties zoals secretaris, ontvanger en
vorster. Zij woonden in grote huizen aan de huidige Markt of aan
de Raadhuisstraat. Als ambtenaar waren zij meestal hervormd.
Vaak werden ze als vooraanstaand lid van de hervormde
gemeente begraven in het kruiskoor van de kerk aan de
Duivelsbruglaan. Ter onderscheiding van de "gewone" Van
Opstal's schreven ze hun naam soms als Van Opstal/. In de
dorpen Gilze en Chaam komen ze al in de vijftiende eeuw voor
als boeren. Later waren de leden van de familie Van Opstal daar
eveneens vorster of schoolmeester.
1n de negentiende en twintigste eeuw vinden we in het dorp
Ginneken de familie Van Opstal als stalhouders, slagers en
caféhouders. In Galder woonde aan het einde van de
negentiende eeuw een familie Vàn Opstal op de Hoeve De Paal.
Deze had een omvangrijk nageslacht. Men vindt deze families
terug als herbergiers in Strijbeek (Jan van de Paal), in Galder
(Piet van de Paal) en later ook in Meerseldreef.
Genealogie
Diepgaand genealogisch onderzoek door Ton van Dun heeft
uitgewezen, dat alle bovengenoemde families Van Opstal aan
elkaar verwant zijn. Daarmee worden de in vroegere
afleveringen besproken onderwerpen waarbij de naam Van
Opstal werd genoemd, aan elkaar gekoppeld. De historie van de
betrokken dorpen wordt daarmee een breder perspectief
gegeven.
Alle Van Opstal's stammen af van Wouter Jan Wouters, die
omstreeks 1485 in Gilze geboren werd. Hij woonde daar met zijn
gezin op een hoeve in het gehucht Verhoven.
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De zoon J_an ging zich Van Opstal noemen, terwijl de andere
kinderen door het leven gingen met de naam Botermans. De
eerstgenoemde Jan is de stamvader van de latere families Van
Opstal.
Jan Wouter Jan Wouter van Opstal, geboren rond 1570 te Gilze,
was eveneens boer in dat dorp. In dit artikel worden zijn
nakomelingen in drie schema's samengevat. Iedere familie had
een omvangrijk nageslacht. In deze schema's beperken we ons
tot diegenen die voor de geschiedenis van Ginneken en
omgeving van direct belang zijn.

Foto 1: De familie Hendrik van Opstal en Wilhelmina Vermunt
voor de nog niet verbouwde slagerij Mar~t 5 te Gin_neken,
omstreeks 1916. De zoon Jan staat achter ZIJn moeder; lmks de
knecht. De militairen zijn bij hen ingekwartierd (col/.
mevr. Welten-Verlegh).
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Schema 1 geeft een overzicht van de stamlijn die begint met
bovengenoemde Jan Wouter (1e generatie). Zijn zoon Goijert
Jan Wouter (generatie 11-c) levert de ambtenarenfamilies in
Ginneken op. Deze worden verder uitgewerkt in schema 2. Een
ander zoon van Jan Wouter was Cornelis Jan (generatie 11-b),
die na een aantal generaties leidt tot Sigebertus (generatie VIiia), boer te Oosterhout en Petrus (generatie Vlll-b) boer te
Meerle.
Schema 2 vangt aan met de boven reeds genoemde Goijaert
Jan Wouters van Opstal (generatie 11-c).Hij woonde in Gilze. Zijn
zoon Wouter Goijaerts (generatie 111-f) woonde te Chaam. Zo
ook diens zoon Govert (generatie IV-i) die, evenals zijn broer
Hendrik (generatie IV-h) vorster en schoolmeester was. De
nakomelingen van deze twee broers zijn ambtenaren te
Ginneken.

Foto 2: Slager Jan van Opstal, zoon van Adriaan van Opstal en
Cornelia Vermunt in zijn slagerij aan de Raadhuisstraat 12. Links
Cora Segeren (familiearchief).

OVERZICHT VAN DE FAMILIE VAN OPSTAL IN DE REGIO GINNEKEN, 1500-2000
SCHEMA 1
Jan Wouter Van Opstal, ca 1540 te Gillze (l)
CorJtis Jan (llb}

Goij,ert Jan Wouter (llc)

Leen1ert Cornets (lllb)

Wouter Goyaert (lllf)

I

Michiel Leendert Cornelis (IVc)

1
Leendert Michiel (Vd) ,

l

~

Govert (IVi)

1
Hendrik (IVh)

r.
Wouter

Adriaen (Vi)

t

Hendrik (Vlc)

Hendrik

1

Michiel (IVm)

r

1

1

Johannes Albertus

·1

Nicolaas

•

Johannes Hendrikus (Vllb)

I

-"

Jacobus Antony (Vim)

Ambtenaren te Ginneken

1

Sige~rtus (VIiia)

Jan Goyaert (lllh)

(Jl

Ambtenaren te Ginneken

N

(Zie verder in schema 2)

'

Petrus (Vlllb)

Chaam

Meerle

l

r

Johannes ( IXb)

Gerardus Antonius (IXc)

Ginneken

Hoeve De Paal, Galder

1

•

Cornelis Jacobus (Xa) Petrus (Xb)
Stalhouders te Ginneken

Adriahus (Xc)
Hehdrikus (Xd)
Slagers te Ginneken

(Zie verder in schema 3)

SCHEMA2

Bron : A.van Dun : Genealogie Jan Wouter van Opstal

DE AMBTENAREN FAMILIE VAN OPSTAL TE GINNEKEN
Goijaert Jen Wouters van Opstal (tic)
"ca 1595, t vóór 1665;Gilze te Kercfchoff
3 >< gehuwd, uit 3e huw. 8 kinderen, w.o.

Wouter Goijaerts van Opstal (lllf)
*1646, Gilze; t ca 1700
koster, schoohnr. en vorster, Chaam

,

.

Govert van Opstal (IV1
Cha.am;t ca 1745
Koster, schoolmr.
5 kinderen, w.o.

)

r

Jan Goijaerts van Opstal (lllh}
'"1653 Gilze; t 1722/24
vorster Ginneken 1684-1691
3 x gehuwd, uit~ 12 ki., w.o
De Engel, Markt 14, 1703

1

:t

Hend1ik van Opstal (IVh)
"1680, Chaam
t 1753, Chaam.
Vorster,schoolmr
5 kinderen. w.o.

Michiel van Opstall (IVm)
*1696-t1748.Ginneken
in het kruiskoor
deurwaarder, vorster
't Draaierl<e, Rdhuisstr 1
uit~ huwelijk 12 ki., w.o

....lo.

(Jl
(>.)

Woûter

t1770 Ginneken
Ontvanger Ginneken, 1737
Subst,schout Ginn. en Gilze,
1753
Eigenaar De Enge/,1748-1753
Eig. De Pastorije, Bavel, 1758
Eig. De Groene Poort, Gin.1759

Adriaan van Opstal (VI)
"1725, Chaam; t1791 Ginneken
in het kruiskoor
vorster te Chaam
1753-1773
2x gehuwd; uit 28 9 kinderen, w.o

J

Hendrik van Opstal!

"1755- t 1817, Ginneken
secretaris Ginneken en Gilze
Eig. Coecke/berg, 1790-1799
2x gehuwd, uit 2e 3 kinderen
Marld 2--4, 1803-1810/1817

Bron: A.van Dun, Genealogie Jan Wouter van Opstal

Johannes Albertus v Opsta 1
*1726 Gin.-t1777 'sGr.hag~
notaris te 's-Gravenhage
verl<oop 't Draaierl<e 1753

Nicolaas vtn Opstal!
" 1756- t1842, Ginneken
wm.koster,ouderling
gerechtsbode,
deurwaarder vredegerecht
huis begin Ulvenh.ln, 1803

t

Jacobus Antony van Opstall (Vim)
* 1768- t 1831, Ginneken
gezw. klerk Ginneken en Gilze
gehuwd, 4 zonen
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Een bijzondere nakomeling van Govaert (IV-i) is Wouter van
Opstal. Hij was ontvanger te Ginneken. Behalve eigenaar van
het huis Den Engel (Markt 14) was hij ook nog herbergier in
Bavel en in Ginneken. Hij overleed in 1770 en werd in het
kruiskoor van de hervormde kerk ter aarde besteld.
Daarnaast is er nog een andere zoon van Goijaert Jan Wouters
van Opstal (generatie 11-c) die ambtenaren te Ginneken
opleverde. Deze Jan Goijaerts van Opstal (111-h) was vorster te
Ginneken. Hij woonde onder meer in het huis De Engel, nu Markt
14. Zij zoon Michiel (generatie IV-m) was eveneens vorster en
deurwaarder te Ginneken. Hij bewoonde het huis Raadhuisstraat
1, dat toen 't Draaierke heette.
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Schema 3 begint met de in schema 1 vermelde Sigebertus van
Opstal (generatie Vlll-a), landbouwer te Oosterhout. Zijn
nakomelingen zijn de stalhouders (generatie X-a en X-b) in
Ginneken en de slagers Van Opstal op de Markt 5 (generatie Xd) en Raadhuisstraat 12 (generatie X-c).
De familie Van Opstal van de Hoeve De Paal in Galder
(generatie IX-c) is van alre bovengenoemde takken het meest
direct verbonden met de middenstanders in Ginneken. Zij
stammen namelijk af van een broer van Sigebertus, Petrus van
Opstal (Vlll-b).
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Litteratuur
Brieven van Paulus, artikelen van Ad Jansen
nr.134, 2001: Landhuis en Hoeve van Koekelberg onder Ulvenhout;
nr. 137 2001 : Herenhuis Raadhuisstraat 1 wordt volledig herbouwd;
nr. 141,2002: Een onbekende pastorie bij de Brigidakerk in Bavel;
nr. 149,2004: Smeden en stalhouders tegenover de kerk in Ginneken;
nr. 150,2004: Hurkx en De Pelikaan in Ginneken;
nr. 166,2007: Cafeetjes aan de grens in Strijbeek;
nr.169, 2008 : Herbergen en café's in Galder;
nr.170, 2008: De Engel in Ginneken;
nr.171 , 2008: Afspanningen en café's in Meersel-Dreef;
nr.174, 2009: Oude herbergen in Ginneken.
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Engelbrecht van Nassau, artikelen van Ad Jansen
Jrg 8-3, 1989: Het grootste herenhuis van Ginneken, Raadhuisstraat 1;
Jrg 13-1 ,1994: De buurtschap bij de Ginnekense watermolen, deel 1
Jrg 13-2, 1994: Idem, deel 2;
Artikelen van J.Loeff, in:
Nederlands Patriciaat, jrg.38, 1951
De Brabantse Leeuw, 1952, p.153-159; 185-192; 206-212
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.
Nederland

Breda

A.C.

Heem in 1
% in Ned.

FAMILIENAMEN
IN NEDERLAND, IN BRABANT EN IN ONS HEEM

01
02
03
04
05

de Jong
Jansen
de Vries
van den BerQ
van Dijk

86.534
75.699
73.157
60.135
57.944

694
942
293
528
475

182
124
11
15
53

1,01
1,41
0,42
0,91
0,91

33 v.d.Broek
78 van Dongen
83 v.d.Velden

19.962
11.123
10.918

542
649
276

159
42
36

3,51
6,21
2,86

Grauwmans
Bastiaansen
Graaumans
Gooiiers
van Miert
Graumans
Adank
van Hooijdonk
van Boxel
Leijten
Diepstraten
van Gils
Nuiiten
Oomen/Oomes
van Opstal
van Dorst
Braspenning
Verheijen
Vriens
van Etten

53
978
42
132
159
540
143
1.633

34
431
20
28
53
17
42
259
74
158
145
715
251
385
179
194
68
189
52
65

2
46
0
32
2
30
0
26
37
57
8
45
4
142
23
2
14
105
19
2

67,92
48,77
47,62
45,45
34,59
32,78
29,37
17,45
16,67
16,02
15,33
12,31
12,21
12,09
11,66
9,23
8,95
5,49
3,93
3,72

0
0
197

0
0
26

van Daesdonck
Verdaesdonck
Verdaasdonk

666
1.342
998
6.161
2.088
4.359
1.732
2.123
916
5.360
1.807
1.802
0
13
850

door Kees Leijten
Twee maanden geleden, op 2 december 2009 heeft het Meertens· Instituut een overzicht gepubliceerd van alle in Nederland
voorkomende familienamen.
In 1947 is er in Nederland een Volkstelling gehouden en op
basis daarvan werd eerder een overzicht van de familienamen
van toen gepubliceerd. Zie familienamen.nl
Nu, 60 jaar later heeft het Meertens Instituut een nieuwe lijst
gepubliceerd, nu op de basis van de namen in de bevolkingsregisters van de onderscheiden gemeentes in 2007.
Wanneer je gaat zoeken kom je tot de ontdekking dat bepaalde
namen echt uit onze streek zijn en hier hoog scoren.
Andere zijn hier onbelangrijk.
In de top 5 van alle namen zien we de Jong, Jansen , de Vries,
van den Berg en Van Dijk:
In de top 100 van heel Nederland staan ook Van der Velden (83)
en Van den Broek (33) en Van Dongen (78)
Daar de gemeente Nieuw-Ginneken niet meer bestaat is een
onderzoek naar ons heem moeilij_k.
Daarom het heem uitgebreid en gekeken naar de gemeente
Breda en Alphen-Chaam. Ons heem in ruime zin.
In het hiernaast gepubliceerde schema ben ik uitgegaan van een
aantal namen die typisch in onze dorpen te vinden zijn.
Diepstraten, Van der Velden, Grauwmans, Oomen., Van Boxel;
Verheijen; Van Hooijdonk, Bastiaansen , Van Miert en Gooijers.
De namen van onze bestuurders : Van der Velden; Nuijten;
Braspenning en Adank.
<<< Daar de dorpen van ons eigen heem niet uitgesplitst zijn en

0
0
26,24

tot twee gemeenten behoren ben ik er van uitgegaan dat de
gemeente Breda en de gemeente Alphen Chaam samen ons
heem vormen. In de vijfde kolom is het totaal van beide
gemeenten vermeld als percentage van de Nederlandse
naamdragers.
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Dorpen uit de buurt : Van Etten; Van Gils; Van Dorst; Van
Dongen . En de namen van onze redactie.
De top 5 scoort hier ook goed en heeft in beide gemeentes
samen ongeveer 1% van de Nederlanders van die naam.
Je doet aparte ontdekkingen.
Grauwmans wonen er in Nederland in totaal slechts 53
personen, waarvan 67, 92% in ons heem (Breda plus AlphenChaam). Graaumans en Graumans scoren hier ook hoog.
Van Daesdonck komt in Nederland niet meer voor ..
Verdaesdonck slechts 13 personen, grotendeels in Zundert e.o.
Verdaasdonk , de moderne versie van Van Daesdocnk is hier in
de omgeving rijk vertegenwoordigd. Ruim een kwart van de
Nederlandse naamdragers woont in "ons heem."
Ook u kunt uw naam opsporen en zien hoe de naam over
Nederland verdeeld is en waar het zwaartepunt ligt.
www.meertens.knaw.nl/nfb
Zoek op:

KNIPSELARCHIEF
Paulus bezit een mooi archief van krantenknipsels over het
heem van Paulus (Bavel; Galder; Ginneken; Heusdenhout; Strijbeek; Ulvenhout)
Aanvankelijk een aantal jaren bijgehouden door Wim Colsen,
daarna vele jaren door Harrie Berendschot.
De taak van Harrie is nu overgenomen door Frans van Aert.
Frans is erg begaan met ons heem en als rondleider actief in ons
museum. We hopen vele jaren te mogen steunen op de
activiteiten van Frans.

GEEN REACTIES
In de vorige Brieven publiceerden we een foto van een aantal
jeugdige toneelspelers uit Bavel . We kregen de foto destijds van
de onderwijzeres 'Juffrouw" Vermeulen.
Is er niemand in Bavel die nog een of meer kinderen kent?
Laat het ons weten!
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VROEGER BIJ ONS IN 'T GINNEKE
door Ineke Coremans
In de jaren zestig en zeventig had je in Het Stadsblad een
rubriek "Onder de Toren" die geschreven werd door Mark van
Dael. Naast die rubriek die voornamelijk over het Bredase wel en
wee ging, schreef hij voortreffelijke interviews, zoals die met
Pieter van de Meer de Walcheren, Louis Bornaars en bisschop
Ernst. Daarnaast stelde hij het programmaboekje voor NAC
samen, PRO NAC. Op een humoristische manier wist hij het
belang van sport te relativeren. Zijn historische belangstelling
leverde een aantal interessante beschouwingen op over het
vroegere NAC. In 1981 had een complete geschiedschrijving van
NAC moeten verschijnen, maar door zijn overlijden in 1979 is dat
er niet meer van gekomen.
Zijn belangstelling voor de geschiedenis van het Ginneken, waar
hij zijn hele leven gewoo(1d heeft, leverde een aantal prachtige
anekdotes op. Deze verhalen hoorde hij in zijn jeugd van zijn
grootouders, waar hij opgroeide. Zij woonden generaties lang in
de Valkenierslaan 4. Een prachtig oud huis met een grote
vierkant tuin erachter met een schutting die iedere zomer
geteerd werd en een grote appelboom.
Naast hen was Bakkerij Bruinings. Aan de overkant was Het
Beste Brood en een stukje verder lag de villa van Mermans. Op
de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Dillenburgstraat
woonden Mieke en Franske Bastiaansen.
Franske bracht De Stem rond en Mieke zorgde voor het
winkeltje. Aan het begin van de Dillenburgstraat had je nog een
kruidenierswinkeltje van Tilleke Bastiaansen en haar zoon Jan.
De verhalen die Mark van Dael hoorde in het huis aan de
Valkenierslaan zijn rond 1967 gebundeld in het boekje "Vroeger
bij ons in 't Ginneke". Oio Rovers, die destijds in de Dillenburgstraat woonde, heeft de tekeningen gemaakt.
Het boekje was zeer populair en is inmiddels al lang niet meer
verkrijgbaar.
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Iedereen die opgegroeid in in het
Ginneken zal zich de hoofdpersonen uit het boekje kunnen herinneren. Zoals Koos Eestermans, Harry
Sloekers, Jantje Wouters Mieke
Bukkum en vele anderen.

! \~t\':.'

Vroeg er bij ons
in ~t Cinneke

Mark van Dael
(Ben Coremans)

Valkenierslaan 4 Ginneken
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Koos Eestermans
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In de Brieven van Paulus zult U af
en toe een verhaal van hem kunnen
lezen. Mark van Dael was overigens een pseudoniem. Hij heette
Ben Coremans en hij was mijn
vader ...
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Toen Koos het antieke meubel op zijn kar had geladen en afrekende met
de freule vroeg deze "Zeg, Koos, mag ik je tatoeëringen eens zien?"
"Zeker freule", zei Koos en maakte meteen zijn borst bloot. ,,Kèk", zei hij
wijzend op zijn brede borst, ,,da's onze Lieve Vrouw mee 't Kientje op
d'er èrme."
,,Wat bent u toch een vroom mens" zei de freule ontroerd.
,,En achter op m'enne rug heb ik nog 'n leeuw staon", zei Koos.
,,0 ja", vroeg de freule verwonderd, ,,mag ik die ook zien?"
Koos ontdeed zich toen van zijn hemd, draaide zich ietwat bukkend om
zodat de jonkvrouw tegen zijn naakte rug aankeek. Ze zag alles behalve
de leeuw.
,,Ik zie de leeuw niet Koos" zei ze.
"Oh", zei Koos, ,,dan is ie net in z'n hol gekropen" waarop de freule zich
blozend in haar appartementen terugtrok.
Koos Eestermans - welke herinneringen roept deze naam al niet op.
Een ouwe deukhoed, waaronder een blozend bollig gezicht gesierd met
'n grote zigeunersnor, forse lichaamsbouw waarin een hart van goud.
Ziedaar een vluchtige kanttekening van Ginneken's meest bekende volkstype uit de twintiger en dertiger jaren. Hij was gehuwd met zijn trouwe,
onafscheidelijke Marie die even opgewekt en jolig was als Koos. In plaats
van kinderen hadden ze papegaaien, honden en katten, die aan de ketting
lagen wanneer ze op route waren. Hun eigen huisje - een geschenk van
mijnheer Spijker, Groot-Majoor in het vooroorlogse leger - stond aan
de Bavelselaan en was tot de nok toe gevuld met todden en allerlei tweedehands spullen. Want Koos en Marie deden aan negotie, zoals trouwens
hun gehele familie dat al van oudsher deden en nóg doen.
In die jaren kenden we bij ons in 't Ginneke nog de lange, hete zomers.
Het was op een van die snikhete zomeravonden dat Koos in zijn voortuintje zat, diep weggedoken in een pluche fauteuil, welke afkomstig was
uit de schatkamer van 'n stinkrijke notabele.
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Tienus kwam voorbij. ,,Hé, Koos", riep hij, ,,edde gij veur mij nie enne
kruiwagen en enne schroefbaank ?" ,,Allee", zei Koos, ,,kèk maor 'es rond;
er zal wel wa bij staon." Toen Tienus zijn keus had gemaakt, vroeg hij
wat de spullekes kosten, wetend dat Koos gul van hart was. ,,Veur jou
'n tientje", zei Koos. ,,Ik hè ginne rooie cent", repliceerde Tienus. ,,Wel
geeveedee, wa komde dan ier doen", zei Koos en Tienus droop af.
De volgende avond - het was nog steeds broeierig weer - zat Koos
weer in de pluche en omstreeks dezelfde tijd kwam Tienus aanslenteren,
nu zonder Koos 'n blik waardig te gunnen. Maar Koos had hem in de
smiese en riep: ,,Hé, Tienus, kom 'es effe." Verwonderd kwam Tienus
't voortuintje ingestapt. ,,Allee", zei Koos, ,,pak oew spullen. Ik oop da
ge er nog vijftig jaore mee mot warke." En zo kwam Tienus voor noppes
aan het werktuig.
Ziet u, dat is Koos ten voeten uit. Uiterlijk 'n harde bolster, maar van
binnen met 'n warm kloppend hart voor de arme sloeber. Als hij maar
één gulden op zak had, waren er twee kwartjes voor de arme drommel
bij. Maar als Koos 'n borreltje op had, kon hij goed steeg zijn, vooral
tegen 't gezag dat in die dagen bestond uit 'n pietpeuterige burgemeester
en anderhalve veldwachter. Met geen tien man konden ze Koos de baas.
Nou was onze burgemeester wel klein van stuk maar om den drommel
niet bang uitgevallen. Tegen Koos was hij echter niet opgewassen. Dat
ondervond hij op 'n kwaaie dag, toen hij na een woordentwist door Koos
tussen de sporten van een lange ladder werd gevouwen. De dorpstimmerman heeft uren nodig gehad om hem er uit te krijgen. Toch bestond er tussen beide uitersten geen wrok. Koos mocht én deed dan ook veel in 't ambtsgebied van de burgervader.
Onze Koos beschikte over veelsoortige vervoermiddelen, o.a. een fraaie
brik die betere tijden had gekend toen de eigenaar-hereboer deze gebruikte
voor losbandige bruiloften en begrafenissen. Op zondagen riep Koos de
kleine brakken uit de buurt bij elkaar: liet ze bij hun moeder ieder 5 cent
halen en laadde den brik dan vol met 't jonge grut. Hijzelf ging dan
tussen de burries staan en liep zo van Ginneken naar de Dreef, alwaar hij
de meute losliet, ieder 5 cent gaf met 'n wijds gebaar, zodat ze op Bels
gebied snoep konden kopen. En in die dagen kon men op de Dreef voor
5 koperen centjes bijna een koninkrijk verkrijgen.
Ook toerde hij vaak met 'n afgedankte auto - een unicum in die tijd door 't dorp. Hij had dan voor de auto 2 trekhonden gespannen en Marie
achter 't stuur gezet. Koos zat naast haar en bediende de luchttoeter. Dan
weer reed hij met 'n ouderwetse. bakfiets door onze schone lanen en
dreven. Marie zat voor in de bak met 'n emmer in d' er handen. In de
klokkebeientijd koerste Koos dan naar 't Mastbos. Tegen de helling van
één der zeven heuvelen sliep Marie dan spoedig als 'n roos, terwijl Koos
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plukte. Maar den emmer was zo groot en de klokkebeien waren zo klein.
Koos deed dan eerst de emmer half vol met dennenaalden en plukte vervolgens deze vol met bosbessen. ,,Da edde verrèkkes rap gedaon", zei
Marie, toen Koos haar na anderhalf uur in der billen kneep. Maar 's avonds
moest hij de benen nemen, toen ze er achter kwam.
Eestermans is ook onder dienst geweest, hoewel hij daar 'n gruwelijke
hekel aan had. Vooral tegen 't uitkafferen door de blauwbloedige officieren. Maar Koos kafferde en commandeerde even hard terug alsof hij de
Groot-Majoor was. Op 'n dag werd Koos het kazerneleven beu en nam
de benen. De schildwacht zag hem gaan en riep: ,,Halt, of ik schiet."
"Ge kunt verrekken", riep Koos terug, ,,ik ben er mee weg." De schildwacht
schoot toen Koos door de knollevelden rende. De kogel ging dwars door
zijn rug en kwam er aan de voorkant weer uit op z'n weg de rechtertepel
meenemend. Vanaf die tijd moest Koos met één tepel door 't leven.
Toen de oorlog uitbrak en de Duitsers door de Bavelselaan marcheerden,
ging Koos geen stap opzij met z'n kar. In 1942 verborg hij enige tijd 2
Joodse vrouwen. Zowel beide vrouwen als Koos werden gearresteerd. Koos
verdween via Vught naar Duitsland en zodoende voorgoed van ons Ginneken' s toneel.
Zijn Marie is over het verlies van haar en onze Koos nimmer kunnen heenkomen. Geheel alleen bleet zij achter en is uiteindelijk van verdriet gestorven.
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JONGENSKOOR OP REIS

Kent u de overige namen ?

Op 25 augustus 1939 reisde het jongenskoor van de Laurentoiusparochie in Ulvenhout naar Rotterdam .
Ze hadden hun dagje uit.
Juist op die dag kondigde Nederland de VOORMOBILISATIE af.
Bij terugkeer naar Ulvenhout stonden bij de Moerdijkbrug al militairen de brug te bewaken.
Foto :Jan van Hooijdonk

01...
02 Oio Gommers
03 Jan Verhuist

04
05 ... de Koning ...
06 Harry kloet. ..

07
08 Jan van Hooijdonk (Strb.weg)

09
10
11
12
13
14
15
16

Jan van Hooijdonk (Dorpstr)
Jan van de Wouw (pater)

17
18 .. van Meir
19 Oscar van Schaik (?)
20
21 Hendr. Jansen ( dirigent)
22 Hendr. v.Alphen (Drikske)
23 Emiel van Gils
24 Adri van de Wouw
25 Janus van Eijnatten
26 Ton v.d.Wouw (pater)
27 Fran v.Hooijdonk (Strb.wg
28 Jan Peeters (pater)

Frans Verhuist

29

Kees v.d.Velden
Marcel v. Schaik (?).

30 Jan Gommers
31 Kees(?)Jansen
32
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WESTELIJKE MUUR VAN

GRIMHUIJSEN ONTGRAVEN
door Ad Jansen
Eind januari 2010 heeft de archeologische dienst van de
gemeente Breda opgravingen verricht in de tuin van de pastorie
van Ulvenhout. Het betreft de plaatsen die "bedreigd" zijn in
verband met de aanleg van het "dorps park".
Ter aanvulling van het verkennend bodemonderzoek van 1997 1
naar de fundamenten van het omwaterde huis Grimhuysen, werd
nu onder meer de westelijke muur geheel ontgraven.
Bijgaande foto's laten de opgraving zien van de funderingsmuren. De foto's zijn genomen in noordelijke richting, tussen de
aanleunwoningen van De Donk en het koor van de Laurentiuskerk.
1n het metselwerk zijn de drie bouwfasen van de heerlijke woning
duidelijke te onderkennen. Het gedeelte vooraan op de foto
dateert van de periode 1775-1825. Omstreeks 1820 werd het
huis vermoedelijk vergroot in zuidelijke richting ten behoeve van
de pastorie.

De fundering van de westelijke muur van Grimhuysen
foto's Ad Jansen 28 01 2010
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Daarachter volgt op de foto een uitbouw bij de herbouw van het
huis tijdens het Twaalfjarig Bestand (!609-1621 ). Het meest
noordelijke deel, op de foto achteraan, zou dan het oudste
gedeelte zijn, dat teruggaat tot de vijftiende of zestiende eeuw.
Het is te hopen dat de archeologen aan de hand van het
metselwerk de bouwperiode nauwkeuriger kunnen vaststellen.
Met uitzondering van de oostelijke muur stonden de muren
volledig in het water. Het oudste gedeelte werd ondersteund
door enkele zware steunberen, die eveneens op de foto
zichtbaar zijn. In de westelijke gracht die pas omstreeks 1965
werd gedempt, zijn, in tegenstelling tot 1997 in de noordelijke
gracht, maar weinig oude voorwerpen aangetroffen. Het betreft
enkele flessen en wat ijzerwerk. Deze moeten nog nader worden
gedetermineerd.
1

Zie van deze auteur: "Grimhuysen archeologisch onderzocht". In Brieven van
Paulus, jrg. 23 nr.116, oktober 1997. Voor de volledige documentatie over de
tot dan bekende historie van Grimhuysen, zie: A.W.Jansen, in Het Brabants
Kasteel, uitgave Vereniging Vrienden van Brabantse Kastelen, nrs 1/2/3, 1997.

TYPISCHE DORPSFIGUREN
door Tommes Verheijen
Het gebeurde uiterst zelden dat "De Stem" een volle pagina
besteedde aan een dorpsgenoot. Je moest dan wel op bepaald
gebied opvallende prestaties neergezet hebben. Jan Smeekens
was zo iemand . Hij hief en stootte een aantal kilo's de hoogte in
en werd op Europees niveau in zijn gewichtsklasse kampioen
gewichtheffen. Het hele dorp liep uit om, met de harmonie voorop, deze sportheld te huldigen bij Moeke v. Riel.
Wethouder Jaon Struis hield de feestrede en beweerde dat Jan
had bewezen "zo sterk te zijn als een hoer " Hij bedoelde natuurlijk "oersterk". Het mocht de pret niet drukken.
Integendeel.Terecht heeft men veel later het Jan Smeekenspad
naar hem vernoemd. Bovendien was Jan een fervent en succesvol duivenmelker.Maar daar werden destijds geen straten naar
vernoemd.

.

Tinus v.d.Velden had daar ook geen behoefte aan. Hij kende het
dorp van A tot Z. inclusief de meest afgelegen· huizen en hun bewoners. Hij peddelde dagelijks met volle tassen het dorp rond en
bracht met "De Stem" het wereldnieuws in de Ulvenhoutse huiskamers. Hij zorgde er wel voor dat hij rond half vier thuis aan de
Dorpstraat was. De jongens en meisjes van het buitengebied
haalden dan de krant op en fietsten daarna huiswaarts.
Zodoende bleef er voor Tinus wel eens wat tijd over om bij een
borreltje de dorpsroddel in de cafés uit te venten. Hij droeg altijd
sandalen waarschijnlijk omdat een gangbare schoenmaat voor
hem altijd knelde.
Toon Kloet één van de schoenmakers in het dorp , had er een
magere klant aan. Toon was een echte autodidact .Hij declameerde moeiteloos gedichten van Vondel en vadertje Cats
hetgeen een onuitwisbare indruk op mij maakte.

Natuursteenblok bij aanbouw uit 1820

foto Ben Martens

Op Pietje Bogers maakte hij waarschijnlijk minder indruk .Pietje
verdiende zijn boterham in de eerste frituur van Ulvenhout en
verkocht tussen de frites en frikadellen door liters petroleum .
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Vooral op zondag bracht hij , pal naast het oude kerkhof, zijn waren aan de man. Tijdens de pauzes van een toneelstuk of bonte
avond liep het er storm en werd b.v. een optreden van de 'Rigovellis" uitvoerig becommentarieerd.
Rinus Goossens en Jaonus v.d.Velden vormden dit acrobatische
duo. Als ware circusartiesten balanceerden zij op zelfgemaakte
minifietsjes en éénwielers. Dank zij hun vaardigheden waren zij
veelgevraagde gasten in de wijde omgeving.
Het duo is misschien wel een bron van inspiratie geweest voor
bakker Jan v. Kuijk die met een volle bak brood voorop zijn
transportfiets zijn dagelijkse ronde deed. Zo manoeuvreerde hij
behendig zijn vrachtje naar het buitengebied vaak door weer en
wind over hobbelige wegen en paden. In zijn spaarzame vrije tijd
gebruikte hij zijn transportfiets als taxi om zijn witgekuifde
nageslacht in de mand te vervoeren.
Piet Vissers moet hem wel met een blik vol vraagtekens nagekeken hebben. "De gekke Piet" noemden wij hem oneerbiedig
vanwege zijn beperkte verstandelijke vermogens. Piet was overal en nergens maar als hij onverwacht opdook dan bekroop ons
toch een angstgevoel door zijn onvoorspelbare driftbuien. Zijn
fiets diende dan gelukkig vaak als bliksemafleider en lijdend
voorwerp.
Alhoewel geen Ulvenhouters van geboorte herinner ik me nog 2
figuren die regelmatig hun rondje Ulvenhout deden.
We noemden hem "de schrik van Breda" Een lange magere man
met een norse stem die vooral in de kersttijd , langs de huizen
ging om hazen- en konijnenvellen op te kopen.
Een blik uit zijn loensende ogen waren voldoende om ons naar
binnen te jagen. Ik bracht liever deze stoffelijke resten naar Toon
Kuijpers, die zijn domicilie had in één van de "8 zaligheden" ( nu
de Brillenzaak) Het stonk er altijd een uur in de wind omdat
Toon achter de kachel een heel plateau mollenvellen droogde.
"De pelshandelaar''noemden we hem spottend .
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Een andere vaste gast in het dorp was Tiest Moerbeek wiens
roots ergens in het westen moeten hebben gelegen. Met zijn
onmiskenbaar Hollands dialect probeerde hij zijn vis te slijten. Ik
hoor nog zijn "nou kun je maar bakkeee"door de straat schallen.
Hij doelde dan op zijn bokking die hij vakkundig fileerde,alhoewel
... hij miste wel enkele vingers ...
Vooral in de vastentijd deed Tiest beste zaken en voorkwam dat
we in die zuinige tijd "van de graat "gingen.

* * *
29FEBRUARI
EEN ONBESTAANDE DAG
29 februari
dit jaar een onbestaande dag
Wat zou ik doen als mij die nacht
na de twaalfde slag
een extra etmaal werd gegeven.
En als geen ander dan ikzelf
dit wakker zou beleven ?
Waar zou ik gaan ?
Wat zou ik willen zien ?
Wie zou ik kussen in zijn slaap ?
Bij wie zou ik de suiker
Vervangen door het zout ?
Of zou ik blijven liggen
naast hem die van mij houdt,
tot aan het tweede ochtendgloren
waarin de nieuwe maand geboren?
Vera de Brouwer
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COLLEGE NIEUW-GINNEKEN

1948

In het grote fotoarchief van Paulus bevindt zich deze foto van het
college van de gemeente Nieuw-Ginnken op 26 juli 1948.
Beide wethouders hadden zitting van 1945-1953 in het college.
Zie BvP 38 p.216

GEACHTE REDACTIE
Ik lees de Brieven van Paulus altijd van voor naar achter met
veel interesse. Dit keer viel mijn oog speciaal op het artikel over
de Commissaris omdat daarin Mr baron A.E.J. van Voorst tot
Voorst ter sprake komt die in 1858 in Elden geboren is.
Elden is de plaats waar mijn grootvader zich in het begin van de
vorige eeuw heeft gevestigd en waar ook mijn vader is geboren.
De familie van Voorst tot Voorst heeft in het dorp Elden een
belangrijke rol gespeeld. Op het plaatselijke kerkhof bevindt zich
nog een grafmonument van de familie. Elden heeft ook een
historische kring en van die kring ben ik lid. Voor mij is dat nuttig
in verband met mijn onderzoek naar de genealogie van het
geslacht Merkx.
Naar aanleiding van het artikel heb ik een vraag. Op pag. 61
staat dat het boek "Uit en thuis in Brabant" verslagen bevat van
bezoeken van de commissaris aan een aantal gemeenten in de
provincie, maar helaas niet van het bezoek aan Ginneken.
Iets verder op pag.63 lees ik echter het verslag van zijn bezoek
aan de gemeente Ginneken. Hier ontbreekt voor mij de logica.
Staat het verslag van het bezoek van de Commissaris aan Ginneken nu wel of niet in het boek?

Vlnr A. Struijs; J. van Riel; burgemeester Rouppe van der Voort
en secretaris Van Zwol

IN MEMORIAM
Op zaterdag 9 januari is te Vught overleden mevrouw Carla M.J.
Rouppe van der Voort-Wijers.
Zij was de echtgenote van burgemeester Rouppe van der Voort
die burgemeester was van Nieuw-Ginneken van 1946 tot 1960.
Daarna was hij burgemeester van Vught waar hij op 19 augustus
1964 nog jong overleed.
·
Mevrouw Rouppe van der Voort zou op 2 februari 96 zijn geworden.

Voorts nog een opmerking over de gouverneur van Limburg .
Berend-Jan van Voorst tot Voorst moge een kleinzoon zijn van
de bovengenoemde baron maar hij is niet de huidige gouverneur
van Limburg. Dat is Léon Frissen . Berend-Jan was gouverneur
van 1993-2005.
Ten tijde van de publicatie van het boek (2001) was hij dus wel
de gouverneur van Limburg, en dat is dus waarschijnlijk de
verklaring voor de bewuste tekst in het artikel op pag.61.
Overigens niets dan lof voor het artikel en überhaupt voor de
inhoud van de Brieven van Paulus!
Stephan Merkx
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REACTIE VAN DE REDACTIE
Geachte Heer Merkx, toch staat het goed op pagina 61. De
Commissaris maakte van elk bezoek een handgeschreven
verslag. Joep Baartmans maakte een boek waarin de verslagen
staan van 17 gemeenten. Ginneken helaas niet.
Er waren toen 180 gemeenten. De verslagen van Ginneken zijn
er wel maar staan niet in het boek. Op pagina 62 staat een kopie
van de eerste pagina van het verslag van 1896. In deze
aflevering een verslag van 1904.
U hebt gelijk. Er had moeten staan de vorige gouverneur van
Limburg was Van Voorst tot Voorst.
Bedankt voor de lovende woorden voor ons tijdschrift.
Van een onzer verslaggevers
Nmuw-mNNEKEN - ne
Heemkundekring Paulus van
Daesdonck in Nieuw-Ginneken krijgt waarschijnlijk een
pand in Ulvenhout voor de inrichting van een eigen museum. B en W van Nieuw-Gin-

Heemkundekring
mag filUSeUID

inrichten in

J~~=r:~~=Jemeen
tepandie
om de heemkundekrmg het
'J
oude boerderijtje aan de Pennedijk 1 in gebruik te geven.
~ - d e nota van aanbieding
verklaren B en W dat bij de
plaatselijke kring al jarenlang
de behoefte bestaat aan een
eigen onderkomen. De huidige
omvangrijke collectie wordt al

.
Ja en opgeslagen op de zolder
v n een school in Ulvenhout.
Het boerderijtje aan de Pennendijk is sinds kort onbewoond. B en W willen ongeveer f 75.000 uittrekken voor
het opknappen van het boer-

GINNEKEN C.A.

1904

GEZIEN DOOR DE COMMISSARIS DER KONINGIN
MR ARTHUR E.J. BARON VAN VOORST TOT VOORST

Mr Arthur E.J.Baron
van Voorst tot Voorst
geboren
31.12.1858
01.09.1894
commissaris
27.07.1928
overleden

derijtje en het treffen van de
nodige voorzieningen.
Cees Leijten, bestuurslid
van de heemkundekring, verklaarde gisteren dat het bestuur erg blij is met het boerderijtje aan de Pennendijk.
"Zo'n eigen museum met een
collectie die betrekking heeft
op de geschiedenis van de
voormalige gemeenten Ginneken en Bavel, is erg belangrij k. Ook de schooljeugd kan
hier goed van profiteren. Het
bestuur van Paulus van Daesdonck hoopt dat de inrichting
begin april volgend jaar klaar
is, omdat dan het tienjarig bestaan van de kring gevierd
wordt.

EEN KWART EEUW GELEDEN ......... .
op 16 november 1984 verscheen BN/De Stem bovenstaand
bericht. Er is in die 25 jaar veel gebeurd. We kregen dit knipsel
onlangs toegestopt. Het gaat in ons grote knipselarchief.

UITZONDERING OP DE REGEL
Een uitzondering op de wet van de zwaartekracht is dat een volle
beurs verlichting kan brengen en een lege beurs erg zwaar kan
drukken.

Op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
was mr Arthur E.J. baron van Voorst tot Voorst commissaris van de
koningin in Noord-Brabant. (1894-1928) Tot een van de taken van de
commissaris behoorde een periodiek bezoek aan de 180 gemeenten in
zijn provincÎe. Hij schreef van elk bezoek een verslag. Zo ontstond een
serie boeiende verslagen, handgeschreven.

Den 29 April 1904 kwam ik weer in Ginneken. Ik reed er van uit
Breda heen; bezocht later de gemeente Breda en keerde vervolgens via 's Gravenhage naar den Bosch terug.
Op het Raadhuis werd ik ontvangen; ik moest dus maar zoeken,
aan welke deur ik moest zijn, omdat 8. en W. mij niet te gemoet
kwamen.
Ginneken heeft eene erg vlottende bevolking, de menschen, oudgepensioneerden enz. - huren meestal voor drie jaren;
daarna verhuizen ze dikwijls weer naar eene andere gemeente.
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De handgeschreven tekst vari de commissaris
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Economisch gaat het den menschen in Ginneken goed; behalve
eene enkele weduwe zijn er geen armen. Er gaat niemand meer
naar Duitschland, ook gaat er niemand meer in Holland gras
maaien, zooals vroeger.
Bij tusschentijdsche raadsverkiezingen nog al eens wrijving tusschen boeren en burgers, de boeren overheerschen door hun
aantal. Dan wordt er druk met drank gewerkt; evenwel niet door
de candidaten zelve; B. en W. meenen althans, dat de gekozene
steeds met een gerust geweten den zuiveringseed kan doen.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen zal de gemeente
vermoedelijk in drie stemdistricten verdeeld worden, omdat de
boeren klagen, dat ze zoover moeten loopen om aan het stembureau te komen, terwijl de burgers er vlak bij zitten, en daardoor
een prae hebben.
Ik verleende autientie aan de Heeren Abbink, van den Biesen,
Mal, Kersten en Erzey; zij kwamen slechts om hunne opwachting
te maken en hadden niets byzonders te vertellen.
Dr. Gommers is armendoctor; voor Ginneken worden zijne diensten betaald door gemeente, voor Bavel door burgerlijk armbestuur aldaar.
Kneipp inrichting van Dr. Soer gaat minder goed; hij heeft nu een
filiaal opgericht te Rotterdam; daar moet hij veel succes hebben.
Dr. Kauling uit Rucphen vestigde zich hier als specialist in longziekten; hij zou voornemens zijn een groot sanatorium te bouwen.
Behalve gemeente politie is er een rijksveldwachter te Bavel, en
sinds kort 5 marechausses te Strijbeek; deze laatsten
aanvankelijk tijdelijk gedetacheerd, zullen vermoedelijk voor
goed blijven.
Van herhalings onderwijs wordt weinig gebruik gemaakt. Weinig
schoolverzuim: processen verbaal worden er haast niet
opgemaakt.
Cooperatieve roomboterfabriek te Bavel; 6 à 7.000 liter melk
daags. Wethouder Oomen is voorzitter. Directeur van de fabriek
- vroeger in gelijke betrekking te Beek en Donk - heeft fl 750
tractement en vrije woning. De boter gaat grootendeels naar de
botermijn te 's Bosch; voor een deel ook naar het seminarie.
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Het wapen van Ginneken bestaat uit drie kwartieren: boven
rechts een koe, nl. de koe van St. Brigida, de patrones van
Bavel; boven links een zwart rooster op een gouden veld, de
rooster van St. Laurentius, den patroon van Ginneken.
Daaronder drie zilveren St. Andrieskruisen op een rood veld; dit
wapen wordt door vele gemeenten gevoerd, met name door
Breda, door Bérgen op Zoom; dit is het oude wapen van het land
van Strijen, op den Hoekschen waard.
De Strijbeek was de grens tusschen het land van Strijen en het
land van Hoogstraten; de gemeenten, die tot het land van Strijen
behoorden, voeren veelal nog het wapen daarvan en bleven dat
voeren, ook na dat ze, tengevolge van den St. Elisabethsvloed
daarvan werden afgescheiden.

Marechausseekazerne te Strijbeek

Geyn was de oude naam voor een overgang, brug of zooiets;
aan de Duivelsbrug was eertijd een kleine geyn, een geynke,
Geyneke; daaraan ontleent de naam van Ginneken zijn
oorsprong.
Sinds Van Schermbeek weg is, is
het staats boschbeheer geheel
veranderd. W. H. van Berkum te
Princenhage is thans opperboschwachter. Groeneveldt te Breda
heeft tweeërlei functie: hij is zoowel
rentmeester voor het staatsboschbeheer als rentmeester voor het
Kroondomein.
Na twee lezingen van Pater van
den Elzen is er voor eenigen tijd
een
Raiffeisenbank
opgericht,
aangesloten aan de Centrale Bank
te Eindhoven.

Het Klein Seminarie van het bisdom Breda te Bavel
foto collectie Ton van Dun

Adriaan J. van Schermbeek
( 1855-1915)
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V.d. Borgh, die voorzitter was van de landbouwvereeniging te
Ginneken, had liever gezien, dat de Raiffeisen Kas zich had
aangesloten bij de Centrale bank te Utrecht; toen hij in deze zijn
zin niet kreeg, nam hij ontslag als voorzitter der landbouwvereeniging.
Ook in 1896 en 1900 bezocht de commissaris Ginneken.
Zie BvP 176 p.61
en 177 p.121

GRENSGEVALLEN

800 JAAR STAD EN VRIJHEID

HOOGSTRATEN, EEN STADJE MET SMAAK
door Jan van der Beek
Voor de enkeling die het nog niet weet, de drukste verkeersader
van Europa, de E 19, brengt u naar een fascinerend grensgebied
in het noorden van België. Hier ligt Hoogstraten samen met zijn
deelgemeenten waaronder Wortel. Hoogstraten verkreeg in 1210
de titel van "Stad en Vrijheid", een stukje geschiedenis waaraan
dit jaar veel aandacht zal worden besteed.
De naam Hoogstraten komt waarschijnlijk van 'Hoge straat", een
voormalige heirbaan die de oude Hanzesteden Bremen en
Lübbeck met 's-Hertogenbosch en Antwerpen verbond.
Keizer Karel de Vijfde gaf het land van Hoogstraten onder de
heerschappij van Antoon de Lalaing ( 1540) en Elisabeth van
Culemborg (1555) de status van graafschap. Hun regeerperiode
betekende een hoogtepunt in de geschiedenis van Hoogstraten.
Tot 1709 bleef Hoogstratert in handen van de familie de Lalaing.
Daarna was het de beurt aan de familie van Salm-Salm. In 1740
verhief keizer Karel de Zesde Hoogstraten tot hertogdom. Bij de
Franse overheersing een halve eeuw later, gingen alle titels en
voorrechten echter verloren.
Door de fusies der gemeenten in 1977 werd Hoogstraten als
vanouds samengevoegd met de omliggende dorpen en mag zij
zich sinds 1985 weer stad noemen.

ZÇ)ETE MELK
KARNEMELK
PAP EN BOTER
COOPERATIEVE STOOMZUIVELFABRIEK

,,ST. BRIGI DA"
TELBFOON 2,

-

BAVEL

Neemt U eens proef met onze FLESSDHENMELK.

Het feestprogramma "Hoogstraten 201 O" speelt zich af op 24 en
25 april 2010. Het is de moeite waard om in uw agenda te
noteren. Het programma vermeldt:
Plechtige opening 'Vivat Hooghstraeten', met overhandiging van
de Vrijheden, Middeleeuws riddertoernooi met steekspel voor het
stadhuis,
Academische zitting Sint-Katharinakerk.
Tafelen in volle Vrijheid, een brunch met 5.000 disgenoten
en .... Officiële wereldrecordpoging" aardbeien proeven",
Hoogstraten op weg naar vermelding in het Guinnness book of
records.
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Erfgoed Hoogstraten brengt een aantal tijdvakken uit het rijke
verleden van de regio tot leven. Er worden zes kampementen
ingericht, waar 'in levende lijve' het reilen en zeilen van onze
voorouders kan worden aanschouwd. Deze zijn:
- De Meirberg, een pleisterplaats van zo'n 13.000 jaar geleden,
waar op het grondgebied van Hoogstraten zich de oudste
archeologische site van Vlaanderen bevindt.
.- De tijd van de Vikingen, 8ste en 9de eeuw, de legendarisch
stichters van de stad. De Vikingen hebben bekwame zeelui,
vakmensen en kunstenaars voortgebracht. In cafe de Gelmel
kan gezellig met Knut of Hardrar worden bijgepraat.
- .De Middeleeuwen bij het begin van de 13de eeuw met de
landbouwers uit de omgeving en de ambachtslui, herbergiers in
het centrum. De marktfunctie was een fundamenteel onderdeel
van de vrijheden, die aan Hoogstaten werden toegekend.
.- Na een korte bloeiperiode in de 16de eeuw geraakte
Hoogstraten verstrikt in de genadeloze Tachtigjarige Oorlog,
1568-1648 .. De strijd werd uiteindelijk beslecht met de splitsing
van Brabant en de Nederlanden, waardoor Hoogstraten in een
grensgebied kwam te liggen .
.- Aan het Ancien Regime met de graven van de Lalaing en de
hertogen van Sam-Salm kwam een einde door de intocht van de
Franse republikeinse troepen. Dit luidde de Franse Periode van
1795 tot 1814 in. Eeuwenoude geplogenheden en gebruiken
werden van tafel geveegd en men installeerde een nieuwe
ordening van de maatschappij. Let op, de Douanes lmperiales
zullen op de loer liggen om de grensbewoners te betrappen op
malafide praktijken.
-Tenslotte het laatste tijdperk in verband met de Tweede
Wereldoorlog van 1939 tot 1945 met aandacht voor opeisingen
en inkwartieringen, collaboratie en verzet, vernielingen en
verdriet omwille van een 200-tal slachtoffers zowel burgers als
militairen.
Tijdens deze presentatie zal er naast het onvermijdelijke wapengekletter uit de afgelopen acht eeuwen aandacht zijn voor al dan
niet verdwenen ambachten en allerlei aspecten van het dagelijks
leven in lang vervlogen tijden.
Tot ziens, tot Hoogstraten

NIEUWS UIT
'T MUSEUM
(EN ANDER NIEUWS ) 82
door Kees Leijten

DE SUC HEEFT IETS TE 4 4
44 JAAR STICHTING ULVENHOUTS CARNAVAL
Carnaval bestaat in onze regionen al langer dan 44 jaar.
In de Brieven van Paulus 46 haalt archivaris dr Frans Brekelmans een verbod aan van 12 februari 1673, uitgevaardigd door
de Ginnekense overheid waarin "wulpsheid" en "dertelheden op
vastenavond verboden worden
1n 1845
verbood de burgemeester van onze oude gemeente
"om ter gelegenheid van vastenavond verkleed of gemaskerd of
onder enige vermomming hoe ook genaamd, op de publieke
straten binnen deze gemeente te verschijnen alsmede het rijden
der gans"
Carnaval werd in de eerste helft van de vorige eeuw in besloten
verband gevierd. Rond de vijftiger jaren werd Carnaval ook in
onze dorpen steeds meer in cafés en op straat gevierd.
Daarna kwamen de carnavalsverenigingen op: Bavel ; Galder
Ulvenhout kregen hun bekende clubs en hun prins.
In Ginneken was het een baron (1968).
In Ulvenhout verenigden de clubs zich in 1966 in de Stichting
Ulvenhouts Carnaval (SUC). Deze koepel bestaat in 2010 44
jaar. Daarom hebben de carnavalsvierders iets te 44 (vieren)
Op zondag 10 januari opende prins Boelo XIV samen met
burgemeester Peter van der Velden de tentoonstelling met veel
foto's en herinneringen aan 44 jaar Ulvenhouts Carnaval. Deze
tentoonstelling is elke woensdag van februari nog te bezichtigen
en op 7 maart, telkens van 14-16 uur.
(zie verslag elders in dit blad)
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•

KRONIEK UIT HET
LAND VAN PAULUS

•

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS 33
door Anneke Oomes

januari
4

14
18

TAS VAN DE GINNEKENSE KASSIER
Van een van onze trouwe leden kregen we onlangs de "portemonnaie" van de kassier van de gemeente Ginneken en
Bavel 1ater Nieuw-Ginneken. Hij is in de "Gemeentevitrine" geplaat~t biJ de overige herinneringen.

EEN K~EINE RAMP
Toen eri14ele dagen voor kerstmis de dooi intrad en vele kubieke
meters 5 ,neltwater hun weg naar de Mark en via "onze" rivier de
weg naaf zee zochten liep de kelder van ons depot onder en
moesten we door 10 cm water baden om onze spullen te bereiken.
Gelukkig stond er niet al te veel op de grond, maar wel een doos
met Brieven van Paulus 177, die als archief- en verkoopexemplaar moesten dienen. Dat betekende dat ze allemaal oranje gekleurd waren en onbruikbaar. Dag archief .....
we wetefl dat vele leden de Brieven van Paulus bewaren ..
Probeer dan uw collectie vo!ledig te maken en houden . We
hebben r,og restexemplaren .
Maar indien u ze bij oud-papier voegt, dat wij niet aanbevelen,
bewaar dan deel 177 voor ons archief. Geef het exemplaar dan
af op oris museum of stop het daar in de brievenbus.

25

Toos van Gooi ontvangt uit handen van Peer van t
Gatbroek de "Platte Buis"
Zonnebloemafdeling Ulvenhout, Galder, Strijbeek bestaat
45 jaar.
Dirk Hoogstede (Bavel) ontvangt Pro Ecclesia et
Pontifice.
Lia de Haas en Hennie Korsten treden op voor
Paulusleden.

februari
1

2
5
7

22

14

"De Mark, levensader van ons heem", de 49 ste
tentoonstelling in Paulus'museum wordt geopend door
Dijkgraaf Jozef Vos.
Pater Martien Balemans (Ghana) viert zijn vijftigjarig
priesterjubileum.
Jos en Cor Klaassen uit Bavel zijn vijftig jaar getrouwd.
Anna Jansen-Kin uit bavel viert haar honderste
verjaardag.
Johan van Gestel ontvangt "De Baviaan".
Thorn van Aert wordt oppersauwelaar tijdens de
Ulvenhoutse Sauwelavonden

maart
1

Harry van Dijk gaat met emeritaat na 24 jaar Ulvenhout
en 8 jaar Bavel

187

186

5

6/7
16
20
21

De Klokkebei in Ulvenhout is verbouwd en wordt officieel
geopend door wethouder 14 Mari van Gils neemt
afscheid als dirigent van de Bavelse harmonie
Toneelvereniging Ulvenhout speelt drie maal voor
uitverkochte Pekhoeve "De Tante van Charlie".
Genealogische avond voor paulusleden met lezing van
Henriëtte Harderman.
Stichting loketbegeleiding Bavel en Ulvenhout bestaat
tien jaar.
Harmonieën Constantia uit Ulvenhout en Eer en deugd
(Galder, Strijbeek en Meerseldreef) geven een
verbroederingsconcert.

april
1

2
18
20
26
30

Onder de Rijsbergsebaan in Galder wordt een
faunapassage aangelegd. De kosten bedragen 65000
euro en worden door Brabants Landschap (75%) en
gemeente Alphen-Chaam betaald.
Pieter en Bets van de Wijngaart uit Galder zijn vijftig jaar
getrouwd.
Voor de twintigste keer rijdt het Bavels Truckconvooi door
het heem van Paulus.
Karel Leenders vertelt Paulusleden over rivier De Mark
tJW 3 wordt kampioen
Het oranje- jeu de boules toernooi wordt gewonnen door
CV De Boereknuppels

juni
2
5
7

KVO Ulvenhout viert haar 60jarig bestaan
Avondvierdaagse Bavel trekt bijna 700 deelnemers.
Galder staat in het teken van oldtimers en een
rommelmarkt.
14
Voor de tweede maal komen Ulvenhoutse muzikanten bij
elkaar om een groot Ulvenhouts orkest te vormen.
Vanwege het molenjubileum vindt het concert aan de
voet van molen De Korenbloem plaats.
11
Ruim 450 deelnemers kwamen de laatste dag van de
avondvierdaagse Ulvenhout over de finish.
18
Bert en Jeanne Jansen-Feskens uit Bavel zijn vijftig jaar
getrouwd.
20/21 Bavel Anno trekt weer veel bezoekers
21
Voor de zestiende keer rijden oude motoren vanuit
Galder een rondje door Brabant

juli
11
16

Elf Ulvenhoutse bedrijven zetten hun deuren open tijdens
de "bedrijvig Ulvenhout"-dag van de Dorpsraad
Elly en Kees van Putten uit Bavel vieren hun Gouden
huwelijksjubileum.

augustus
20
Warmste dag van het jaar.
Na Bavel heeft ook Ulvenhout een eigen golftoernooi
26
28/29 W Gesta bestaat 60 jaar.

mei
Op kinderboerderij De Bunderij wordt pony Chiel
geboren. Na een moeilijke start komt alles dankzij extra
zorgen toch goed!
Paulusleden gaan op excursie naar de bronnen van de
8
Mark.
20/21 KP J Bavel geniet van hun lentefeest.
St Hobertus Bavel organiseert het NK Wipboomschieten
24
omdat zij in 2008 winn~ar waren.
29/30 Tijdens het zevende miniveldtoernooi spelen 1100
kinderen uit de hele regio op de velden van Jeugdland.
1

september
6

De organisatie kan terugkijken op een geslaagd 40ste
zomerfestival Ginneken.
6
opening sa ste tentoonstelling bij Paulus door molenaar
Erik van der Westerlaken. Het onderwerp is Molens in en
om ons heem.
11J-13 Bavel 1O+ bestaat tien jaar.
12
De Ganzenvenloop Galder beleeft de vijftiende editie.
19
1800 deelnemers fiets mee tijdens de 32ste Fietsdag
Ulvenhout.

188

21

Tijdens de jaarvergadering nemen Jos Verschuren en jan
van Dorst afscheid als bestuurslid van de
heemkundekring. Niek Kools en Gerard Oomen treden
toe.

oktober
3
9
17
19
26
28
30

BFC Sportboys bestaan 40 jaar.
80 deelnemers uit de hele regio doen mee aan de tweede
Bredase Bijbel Quiz.
Harmonie St Caecilia is winnaar op het dorpenconcours.
Karel Leenders vertelt Paulusleden alles over molens
KVO Galder Strijbeek bestaat 60 jaar.
Het heem van Paulus viert de vijfenzestigste verjaardag
van de bevrijding.
Paulus wint de elfde Bavelse Dorpsquiz.
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LEUTVORSTEN ONDERTEKENEN

HET PACT VAN ULVENHOUT
Op zondag 15 december 1996 werd in het gemeentehuis van
Nieuw-Ginneken het Pact van Ulvenhout gesloten.
De zes prinsen en de baron vormen straks tijdens carnaval de
regering van Groot Breda. In het pact verklaren de prinsen en de
baron dat tijdens de vastenavondperiode alleen maar de oude
historische grenzen van toepassing zullen zijn. Het moment
suprême, de ondertekening van het pact van Ulvenhout, vond
plaats tussen 14.00 en 14.45 uur.

november
1

Slager van Kuijk (Bavel) wint twee maal goud met zijn
rookworsten in de nationale vakwedstrijd.
8
Stichting Ulvenhouts Carnaval geeft een fotoboek uit ter
gelegenheid van het 44 jarig bestaan.
14/15 Familie de Voer organiseert draaiorgeldagen.
16
Jac van Elewout geeft een lezing over de horecazaken in
het heem van Paulus.
20
Bavel kijkt terug op geslaagde en drukbezochte
bonteavonden.
27
Autobedrijf G. van Hooijdonk viert het zestigjarig bestaan
met oa de uitgifte van een scheurkalender.
28
UTV heropent de vernieuwde tennisbanen.

december
2009

blijkt sinds de weerregistratie het op acht na warmste
jaar. De gemiddelde temperatuur bedroeg 10,5 graden
(normaal 9,8). De gemiddelde zomertemperatuur bedroeg
17,4 graden (16,6 normaal). Er werden 67 warme dagen
geteld en 25 zomerse, _dat wil zeggen dat de temperatuur
hoger werd dan 25 graden.

- staande Ben Martens en loco burgemeester Jan Rops
- zittend prins Frits van Bavel, baron Jean une peu Pièrre enz
enz van Ginneken; prins Paul I van Teteringen, prins Leopold
XXXI van
Prinsenbeek, prins Frederik I van Breda, prins
Maonus van de Haagse Beemden en Joost X van Ulvenhout
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475e THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE
door Kees Leijten

Tf-toornse JVlarktprijs der Rogse
Burgemeester en wethouders van Bredaj
gefet op de gemiddefde prijs van de hectofiter rogge op de twee
dinsdagen voor en de eerste dinsdag na Stnt Lucia ( 13 december}y

Voor de 475e keer heeft het gemeentebestuur van Breda per
1 januari 2010 de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld.
Voor 2010 is de prijs 10,07 per oude Bredase Veertel..
Een veertel is 87,714 liter., de prijs per hectoliter of mud is dus
dit jaar€ 11,48
Omstreeks 1535 werd deze prijs voor het eerst vastgesteld.
Met deze prijs in rogge werd de huur van boerderijen en landerijen bepaald.
Nog slechts enkele objecten vallen onder dit eeuwenoude stelsel, dat vanwege de rijke geschiedenis nog steeds gehandhaafd is. Het herinnert ons aan de eeuwenoude band met Thorn,
evenals de straatnamen in de Bavelse wijk Nieuw-Wolfslaar.
De prijs wordt jaarlijks berekend door onze leden Willie Coppens-Buijs uit Etten-Leur en Jan Bastiaansen uit Rijsbergen .
B. & W. stellend de prijs daarna vast.
Voor meer informatie zie BvP 51 , 57, 58 en 168

naar wef ke maatstaaf de Thoomse JYlarktprijs wordt geregefd:
LEZERS SCHRIJVEN ONS HUN HERINNERINGEN

besfuiten:
de Thoomse )Vlarktprijs der Rogge over het jaar
op €

10) o 1

2009

per oude Bredase UeerteL

vast te steffen

NIEUWEJAORKE ZOETE
Traditiegetrouw trokken op oudejaarsochtend weer groepen
kinderen door de straten van ons heem om ons Nieuwejaorke
Zoete toe te zingen.
In reactie op onze oproep in BvP 177 zond ons lid Jopie Mertens-Martens uit het Zuid-Limburgse Vijlen, maar geboortig van
de Bieberg, ons haar herinneringen aan het zingen in haar jeugd
toe. Een gezellig verhaal dat we in nummer 182 (december
2010) graag publiceren.
Hebt u nog een verhaal of herinnering aan Bavel, Galder,
Ginneken, Heusdenhout of Ulvenhout vroeger, stuur het ons .

UITSPRAAK 168
'P.A.C.JVL. van der Udden

']'f. van JYlourik

Kennis is belangrijk
Kennissen belangrijker
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INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS 178
Agenda 2010 ( 156 )
bestuur
Bosuilencarnaval 44 jaar
Bema

15-02-2010
140
145
Carnaval
hoofdredacteur
137
Clubactie Super de Boer
Niek Kools
143
College Nieuw-Ginneken 1948
redactie
172
Convocatie 21
Toon van Miert
138
Familienamen
Kees Leijten
157
Familie van Opstal in Ginneken e.o. Ad Jansen
149
Geachte Redactie
Stephan Merckx
173
Geen reacties
redactie
158
Ginneken gezien 111 -1904
Baron van Voorst tot V.
H5
Grimhuysen ontgraven
Ad Jansen
167
Heemkundig Weerbericht 166
redactie
148
Hoogstraten - Stadje met smaak
Jan van der Beek
181
Inhoud Brieven van Paulus 178
Kees Leijten
192
In Memoriam
redactie
172
Jongerenkoor op Reis
Kees Leijten
164
Kleine ramp
redactie
184
Knipselarchief
Bestuur
158

Koos Eestermans
Kroniek uit het land van Paulus 33
Kwart eeuw geleden
Lodewijk Napoleon op reis
Nieuwejaorke Zoete
Nieuws uit 't Museum 82
Nieuws van Sponsors
Onbestaande dag - 29 februari
Pact van Ulvenhout
Tas van Ginnekense kassier
Thoornsche Marktp. der Rogge 475
Toen de Hertog Jan kwam varen
Typische Dorpsfiguren
Uitspraak 168
Vroeger bij ons in't Ginneke
Vrouwenmutsen in Brabant

Mark van Dael
Anneke Oomes
redactie
redactie
redactie
Kees Leijten
Kees Leijten
redactie
redactie
Kees Leijten
Kees Leijten
Kees Leijten
Tommes Verheijen
redactie
Ben en Ineke Coremans
redactie

foto omslag: opgravingen van Grimhuysen 28 01 2010

PAULUS VAN DAESOONCK

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

: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-561 29 69
: 3713311
t.nv. PaulusvanDaesdonck
: paulus@ulvenhout.com
website : paulus.ulvenhout.com

BRIEVEN VAN PAULUS
Is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd
onder ISSN-0166-0438, 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.

leijtenhooijen@zonnet.nl

MUSEUM

De heemkundekring heeft 'neigen 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
Niek Kools

Anneke Oomes-v d Berg
Hans van der Zanden
Toon Goos
Jan Grauwmans
Gerard Oomen
Louis Vriens

:
:
:
:
:
·
:
:
:

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

2008
2007
2009
2008
2007
2007
2008
2009
2009

ERELEDEN

Jan van der Westerlaken +

: Erevoorzitter

Gerard Mous + : Erelid

Jan van Dongen : Erelid

PUBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum)

1975
1977

Monumentenboekje
Molen 'De Korenbloem'

Jacques Jespers
Jan . van der Westerlaken

€ 2,00
uitverkocht

161

1977

130 jaar Mariaschool

Kees Leijten

uitverkocht

1978

185
174
141
191
183
144
171
189
184
191
142
169
191
159
198

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
Paters van de Heilige Harten 1916-2006
Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006
50 Jaar KSO-Ulvenhout
Mattheusschool Galder 125 jaar

Herman Dirven, Karel Leenders e.a
Dr. Jan de Lepper
Herman Dirven , Jan van der Westerlaken
Jan en Rob van der Westertaken
Drs. Harrie Verhoeven (BvP 39)
Adam Verkooijen e.a. (BvP 44)
Ir. Christ Buiks (per deel)
Brieven van Paulus 46
Mariette Beugels, Kees Leijten (BvP55)
Jacques Jespers
Jacques Jespers en Drs . Harrie Verhoeven
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC
Ir. Wim Bonekamp, Tini Scheepers
A . J. Spierings
Jacques Jespers
Peter van de Ven e.a.
Kees Leijten (BvP 101)
Jacques Jespers
Ir. Christ Buiks, Jan. Spoorenberg
Jan Broeders, Ad Jansen
Ad Jansen
Ben C. Martens
Kees 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
Louis Vriens en JC.M .. de Roover

€ 2,00

1979

foto Ben Martens

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

uitverkocht

€ 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.
llet lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2009-2010: € 17,- .

