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Nieuw~inneken, 15 Wijnmaand 1979 

HET R(X)STER EN DE KOE 

Bij de start van de vijfde jaargang is even stilstaan hele
maal niet zo gek. Vier jaar geleden, 30 september 1975, ging 
Paulus van Daesdonck met een lezing van Annie van Dort van 
start. 
Nu na vier jaar zijn er 225 leden en werd op 30 september 
de zoveelste tentoonstelling afgebroken. 

Gerard van Herpen schreef in de kop van zijn krantenartikel 
26.9.1979 "Paulus van Daesdonck een bruisende vereniging", 
en dat is het helemaal. 
Dankzij het werk, de medewerking en de belangstelling van 
de hele gemeente draait de kring op volle toeren. 
In dit 24e nummer weer de vertrouwde rubrieken, maar daar
naast de start van twee nieuwe rubrieken. 
"Molens" van Jan van der Westerlaken en "Annexatie van 1942" 
door Walther Koek. 
"Mister" Diepstraten wijdt een gevoelig artikel aan de le
gendarische Bavelse Pastoor P. Doens, die op 12 september 
1979 in zijn geboorteplaats Oostburg overleed, bijna 96 jaar 
oud. 
Pater Dagobert Gooren vertelt U wie nu eigenlijk Laurentius 
was, de patroon van Ginneken en Ulvenhout. 
In het volgende nU!lllller plaatsen we e en artikel van hem over 
de Bavelse patrones St. Brigida, waarnaar de nieuwe basis
school is genoemd. 
In het gemeentewapen leven de beide patroons nog voort. 
Het Rooster van St. Laurentius en de Koe van St. Brigida. 

-
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JAARVERGADERING 1979 

Op maandag 24 september hield de heemkundekring weer haar 
traditionele jaarvergadering. Ons lid Gerard va·n Herpen 
verwoordde deze avond op woensdag 26 september . in "Dagblad 
De Stem" als volgt: 

~~~~~~~~~~~~~2-~~~!~~-~~~-Q~~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~E~~~2~~2 
De Heemkundekring "Paulus van Daesdonck" is een levendige 
eri aktieve vereniging. Dat bleek maandagavond uit de j aar
vergadering, die onder grote belangstelling geho~den werd 
in de Fazanterie en waar onder applaus werd vastgeste ld 
dat de Kring momenteel als 225 leden telt en volgend jaar 
haar vijfjarig bestaan denkt te vi~ren. 

Voor de komende maanden wordt een groot aantal aktivi
tei ten verwacht. Het vijfjarig bestaan wordt volgend jaar 
juli gevierd met een heemkundig werkkamp samen met Bra
bants Heem. 

Tijdens de rondvraag werd nog eens aangedrongen op het 
vinden van een eigen expositieruimte voor de kollektie, 
die nu nog op de zolder van de Mariaschool ligt opge
slagen, maar daar niet mag worden getoond. Bij de be
stuursverkiezingen werden de heren Kees Leijten en Ad 
Lodewijk herkozen tot respektievelijk vice-voorzitter en 
tweede penningmeester. Tot achtste bestuurslid, speciaal 
voor Galder-Strijbeek werd de heer Ad Verkooijen gekozen. 

Namens de kaskommissie deelde de heer Coppens mede, dat 
de ·penningmeester décharge kan worden verleend. Voor 1980 
werden in de kaskommissie benoemd Jan Heesmans en Sjef 
Hamel. 

Na de pauze vertoonde Charles Luijten uit Rijsbergen een 
filmpje dat hij zelf had opgenomen bij de paters in 
Meerseldreef, de speeltuin, de Mark, het klooster en alles 
wat er om heen speelt. Een tweede filmpje had betrekking 
op mooie plekjes in en rond Breda, die dreigen verloren te 
gaan of misschien al voor een deel zijn verdwenen. 

De leden konden maandagavond ook kennis nemen van de uit
gebreide plakboeken, die Wil lem Colse n in opdracht van de 
Kring aanlegt over alle gebeurtenissen, die zich in de af
gelopen jaren in Nieuw-Ginneken hebben afgespeeld. 

7 5 JAAR RABOBANK GINNEKEN 
door Jan van der Westerlaken 
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In opdracht van de Rabobank Ginneken is een werkverband 
van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck bezig met het 
bestuderen van de geschiedenis van de voormalige gemeente 
Ginneken en Bavel en de tegenwoordige gemeente Nieuw
Ginneken. ne werkgroep is de archieven de laatste drie
kwart eeuw aan het naplui_zen en hopen op 26 oktober hun . 
werk aan de openbaarheid te kunnen prijsgeven. 
Tegelijkertijd richt de Heemkundekring in de Rabobank 
een tentoonstelling in van klein landbouwgereedschap. 
Het boek "Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken" zal bij de 
Rabobank "Ginneken" en de Heemkundekring "Paulus van 
Daesdonck" te koop worden aangeboden. 

KLEIN LANDBOUWGEREEDSCHAP 

Met de Kerk te Ulvenhout herdenkt ook de Boerenleenbank 
Ginneken dit jaar zijn 75-jarig bestaan. 
De heemkundekring "Paulus van .Daesdonck" zal tijdens de 
feestelijkheden rondom dit 75-jarig instituut een ten
toonstelling verzorgen van klein landbouwgereedschap 
uit eigen kollektie. 

Die kollektie is echter nog niet zo heel groot. 
Wellicht kunt U de kring nog helpen om haar verzameling 
landbouwgereedschap uit te breiden met oud gere edschap, 
dat U nog hebt, dat het bewaren waard is, maar dat U 
gaarne aan de verzameling af staat. 
We denken aan 'n zeis, 'n sikke l, 'n piklat, 'n haarge
bouw, allerlei ·klemmen, allerlei schoppen, allerlei · 
vorken en rieken, frambozen- en aardbeientubs en mandje_s, 
melkbussen, harken, melkstoeltjes, enz. 
Kortom alle gereedschap, dat vroeger of nu gebr uikt we rd 
in de landbouw, de veeteelt of de tuinderij. 

U weet de heemkundekring bouwt aan een kollektie uit de 
gemeenschap voor de gemeenschap. 

U kunt Uw bijdrage afgeven op een van de twee kontakt
adressen: 

A. Luyten, 't Hofflandt 36, Ulvenhout, 076-612926 
A. Lodewijk, Vennekes 26, Bavel, 01613-1780 

-
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DE GEMEENTE GINNEKEN EN BAVEL (4 ) door 
A.J . van der Aa (AO 1845) 

Het gehucht Ulvenhout, ligt ~ uur te n zuiden van het dorp 
Ginneken, even zoo ver ten Zuidwesten van Bavel, i, uur ten 
Noordwesten van Ga lder, en 1 uur van de Belgische grenzen, 
aan den weg van Breda op Hoogstraten . Men telt er 33 hui
zen en 260 inwoners, welke , met die van de gehuchten 
Geersbroek, Rakens, Kauwelaer , Notsel, Strijbeek , Grazen 
en Galder, de parochie van Ulvenhout uitmaken, welke pa
rochie door eene Pastoor en eenen Kapellaan bediend wordt . 
De kerk, aan den H. Laurentius toegewijd, i s een eenvou
dig gebouw , van toren en orgel voorzien. Op den hooge 
grond , waar men thans deze kerk ziet en die een schilder
achtig gezicht op het Mastbosch en Boevenjen oplevert, 
stond voorheen een sterk, en schoon groot huis, Grimhuysen 
genoem~, aldaar gesticht door de Heeren uit het oude ge
slacht VAN GRIMHUYSEN, later bezeten en herbouwd door 
JUSTINUS VAN NASSAU, Stadsvoogd van Breda, en na diens 
dood aan partikulieren verkocht . 
Over deze kerk ziet men het Ul venhoutsche-Bosch, hetwelk 
160 bunders land beslaat, en zeer schoone lanen van eiken
en beukenboomen bevat, die den wandelaar een aangenaam 
lommer aanbieden. Onder deze lanen is er eene, die 35 roe
den 52 ellen lang en ter wederzijden met drie ri jen boomen 
beplant is . In het jaar 1835 is de Goudenbergsche-molen , 
die vroeger onder Strijbeek, te midden der heide stond, 
naar het gehucht Ulvenhout overgebragt. 

Het gehucht Geersbr oek, in de wandeling meestal Gadtbroek 
genoemd, 1 uur Zuidoost van Ginneken, telt 32 huizen en 
160 inwoners. 

Het gehucht Rakens , ook wel eens hoewel verkeerdelijk 
Raamkens gespeld , 1 uur zuid van Ginneken en nagenoeg even 
zoo ver ten Oosten van Galder, t elt 13 huizen en ruim 80 
inwoners. Er ligt hier een adellijk huis, genaamd Honsdonk, 
hetwelk, met de daartoe behoorende gronden, bestaande in 
boerderij, bosschen en bouwland, eene oppervlakte beslaat 
van 60 bund. 27 v. r . 12 . v . ell'. , en thans in eigendom be
slaat e n bewoond door den heer Mr. Willem Francois Emile 
Van Der Borch Van Verwolde , Rentmeester van Z. K.H. Prins 
Frederik der Nederlanden. 
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Het gehucht Cauwelaer of Kauwelaar, ~ uur Zuid van het 
Ginneken, even zoo ver ten Zuidwesten van Bavel, nagenoeg 
op eenen gelijken afstand ten Oosten van Galder en \ uur 
van de Belgische grenzen gelegen, telt 11 huizen en 80 
inwoners. Tot dit gehucht behoort het buitengoed Luchten
berg of Lochtenburg, hetwelk, met de daartoe behorende 
gronden, eene oppervlakte beslaat , van 210 bund . 5· v.r. 
2 v. el l ., en thans in eigendom bezeten wordt door den 
bovengenoemden Heer VAN DER BORCH VAN VERWOLDE. 

HEEMKUNDE VAN DE BOVENSTE PLANK ( 3) 

Onla~gs overleed in Oirschot na een slopende ziekte 
Pieter van Kollenburg, een echte heemkundeman. Op elk 
heemkundekamp , op elk ·heemkundefeest, overal waar heem
kunde was, was Pieter. 
In het11 Nieuwsblad van het Zu.iden11 lazen we in juni van 
dit jaar het volgende bericht , dat we erg in Uw aandacht 
en wellicht ter navolging aanbevelen. 

In Oirschot 
,,Mr. Pieter van 
Kollenburg 
Stichting" 

OIRSCHOT - De veertien 
dagen geleden op 44-jarige leef
tijd overleden mr. Pieter van 
Kollenburg u it Oirschot heeft 
bij zijn testament een stichting 
in het leven geroepen, de "Mr. 
Pieter van Kollenburg Stich
ting". 

Doel hiervan is de beharti
ging van de al~mene maat
schappelijke en ideële belangen 
van de inwoners van de ge
meente Oirschot, met name op 
cultureel en maatschappelijk 
gebied. Pieter van Kollenburg 
die tijdens zijn leven tal van 
functies in het Oirschotse ver
enigingsleven heeft bekleed en 
tal van evenementen (mede) 
heeft georganiseerd, heeft 
voorts bepaald dat het ludieke 
element daaraan niet vreemd 
hoeft te zijn. 

Het doel van de stichting 
dient te worden bereikt door 
het geven van financiêle bij-

dragen voor culturele en andere 
daarop gelijkende evenementen 
in de gemeente Oirschot en het 
geven van financiële bijdragen 
áan sociaal-maatschappelijke 
of het algemeen doel in de ge
meente Oirschot · beogende 
rechtspersonen of instellingen. 

Pieter van Kollenburg heeft 
tot bestuursleden van de stich
ting benoemd Ad van den Bo
gaart. voorzitter; dokter. A. Wa
gemakers, secretaris, en notaris 
P. Peters, · penningmee5ter. Ge
zien de afwikkèling van de na
latenschap, kunnen volgens het 
bestuur voorlopig nog geen bij· 
dragen worden verleend. 

Wel heeft Pieter - buiten de" 
stichting - gelden en bezittin
gen gelegateerd aan stichting 
De Vier Quartieren (volksmu-. 
seum). Oirschots Gemengd 
Koor, harmonie Arti et Amici
tiae, fanfare Concordia uit 
Spoordonk, de vier Oirschotse 
gilden, carnavalsvereniging De 
Houtwurmen, carnavalsvereni
ging De Olliedonkers uit Spoor
donk, stichting Skon Orre Gat, 
heemkundekring De Heerlijk
heid Oirschot, buurtvereniging 
De Gildewijk en stichting 
Geemschapshuis Oirschot (De 
Enck). 
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KRIS KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN (NIEUW)-GINNEKEN (8) 
door Herma n Dirven 

Bijna 25 jaar geleden feliciteerden de gemeentebesturen 
van Nieuw-Ginneken en Prinsenbeek hun grote broer Breda 
bij het bereiken van de 100.000e inwoner. 
In het "Dagblad De Stem" lezen wij op 28 december 1955 
het vo lgende : 

Breda , best e buur .... 
Ter gel egenheid van 100. 000ste inwoner va n onze 
s t ad heeft het gemeentebestuur een stroom van 
gelukstelegrammen uit alle delen van het land 
ontvangen. Hierbi j waren bijzondere specimen 
van dichtkunst zoals het telegram van het 
gemeent ebest uur van 

Nieuw-Ginneken 
Breda : Beste Buur 
vanaf heden twaalf uur 
Trad gi j het gezelschap binnen 
van Groot-st edelijke gezinnen. 

Breda: Nu g rote stad 
Va n harte proficiat. 
Proficiat, gij IOOJ; .')0 zielé;: 
Die ctaar geboren, ~~~ elders kwa~~n of 

e~~~~·= ontvie:Gn. 

Breda Vooruit 
Klinkt het nu l u i d 
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Met vreugde voor dat kleine Kindeke. 
van harte sluit zich hierbij aan 
Het schone dorp Nieuw-Gi nneken . 

Ook Prinsenbeek liet niet verst ek gaan. Zij tele
grafeerde: 

Broertje Prinsenbeek gaat gauw op de teentjes 
staan om 22 maal grotere broer Breda hartelijk · 
geluk te wensen met zijn feestelijk ingehaald 
"nieuw woningzoekert j e ". 

Ten slotte zij nog vermeld, dat van de oud
burgemeesters van Breda , de heren Van Slobbe en 
van Sonsbeeck, eveneens de beste wensen, binnen
kwamen. 

"DRIE EEUWEN KERK IN ULVENHOUT " 1648-1976 

Ter gelegenheid van ~et 75-jarig bestaan van de Sint 
Laurentiuskerk te Ulvenhout heeft de Kring haar 6e publi
katie uitgegeven getiteld "Drie eeuwen Kerk in Ulvenhout". 
Het boekje is op een prettige leesbare manier geschreven 
door Dr. J. de Lepper en heef t een grote be l angstel ling. 
In d e eerste vier weken werden 750 exemplaren (va n de 
1000) reeds ver kocht . 



8 

LEVE:~SP0RTRET VAN PASTOOR P. DOENS 
door W.J . Oiepstraten 

Misschien is "l evensportre t" niet het juiste woord voor 
onderstaande r egels; "necrologie" vond ik toch nog verder 
van de werkelijkheid . 
Je zou het we llicht nog beter kunnen zien a ls een verza 
meling detailstuáies die later zouden kunnen dienen voor 
de compositie van een volled ig sc hilderij. Ik zal me ni et 
verdiepen in e xacte data en getallen, maar enkel bi j be
kenden van àe ouj- pastoor van Bavel en bij anderen die 
hem gekend hebben een prett ig herinneringsbeeld oproepen 
van deze mer kwaardige markante figuur . 

Begi nnen we :net het afsche idswoord .van zijn voorganger in 
de parochie Bavel , deken Dr . P . Dirckx, 'n heer en weten
schaps:nens , bekwaam in theologie en kerkelijk r echt, die 
v a n de Neder landse taal een \<:aardig gebruik r.iaal~te . Hij 
tekende zij n opvolger , a ls vol gt, terwijl hi j met mond en 
neus een soort kwispelende beweging maakte, zijn stereo
t iepe begeleiding va n zi jn meesmui lende glimlach: "De man 
die na mij hier komt i s juist het tegenovergestelde van 
mijn persoon.'' 
En het is i nderdaad helemaa l uitgekomen; waar deken Dirckx, 
gewoonlijk "~1enee:r. den Deken'' genoemd, steeds voortschreed 
met welbewuste waardigheid , getooid met bonnet en wijde 
schoudermantel , daar kwam nu tegenover te staan een 
r obuste manspersoon van flinke l engte en brede schouders , 
die aan zijn mannelij k gestalte een gang paarde , d i e hele
maal niet bij dat postuur paste . Hij liep eerder achter
over dan voorover met een soort dribbelende schuifelpas , 
t erwijl zijn ogen met een lichte knippering alles zagen 
wat op s t r aat opz i j of voor hem gebeurde . Kwam h ij iemand 
t eg en, dan t i kte hij even aan z'n alpinopetje, terwijl hi j 
iets l iet horen dat op "goeiendag" leek. 
Je kon er bijna zeker van zijn, dat hij onderweg was naar 
een zieke ; want ziekenbe zoek stond met hoofdletters op 
zijn werkrooster geschreven . Was he t in de voormiddag, dan 
kon het ook z i jn dat hij naar school ging om godsdienst l es , 
nee toen nog ka techismusles , te geven . En hoe ! "'.he is er. 
vanmorgen i n de kerk geweest? Mooi, nogal wa, zi e ik. 
Waarom zijde gij nie geweest, Kiske?" "Ons moeder i s ziek 
meneer pastoor en toen moes ik thuis helpen." "Goed zo, 
moeders goed helpen . " "En gij daor, Jaonus, gij zij z eker 
wir lui gewiest , niewaor, en dan blijft ons Jaon~ske mar 
in z ' n wiegeske liggen." 
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In de lagere klassen, vooral de eers te , kregen de klein
tjes onderricht hoe ze moesten handelen, als ze zich ziek 
voelden in de kerk: "As ge ziek wordt i n de kerk, wa motte 
dan doen? Blijve zitte , kwèke , spauwe en dan st te laot is 
gaon lope? Neie, as ge ziek bent drek uit de kerk gaan en 
bui te mar spa uwe . ·• 
Was er in de middelklassen eens een leerling die geen ant
woord kon geven op meneer pastoor z'n vraag en dan met een 
grimas van ik-weet-het-nie z 'n schouders optrok, dan pakte 
de pastoor hem bij z'n oren e n ging ermee naar de eerste 
klas en daar vroeg i e hem dan "Ken-d'm-nog?", terwijl hij 
naar het leesbord wees , waa r de aap als eerste woord met 
letter en beeld figure er de. Tot grote hilaritei t van de 
eerste-klassertjes deed de pastoor dan ook de aap nog 
eens na met opgetrokken schouders en uitgestulpt e boven
lip. Met gebogen hoofd ging de gekapittelde knaap terug 
naar zijn klas en wist voortan wel, dat hij moest praten 
en niet schokschouderen. 
Pastoor Deens hie ld echt veel van kinderen, maar hij bezat 
niet de gave om dat onder woorden te brengen of in gebaren 
of mimiek uit te drukken. 
Als hij op huisbezoek kwam, was het eerste haast wat hij 
vroeg: "Zo, waor zijn de kleine !!_aste?" (Pastoor Deens was 
een Zeeuw). Kwamen dan de peuters op moeders roep te voor
schijn, dan aaide hij ze eens over d ' ren bol e n vroeg: 
"Kunde gij kwèke?" en deden de kleuter s dat dan niet, dan 
herhaalde hij z ' n vraag net zo dikwi jls tot ze inderdaad 
begonnen te huilen . Dan gaf ze 'n hand en pakte ze onhan
dig op d'r bolleke. 

Zijn eerste optreden in de kerk was voor vele trouwe be
zoekers van de gezongen Mis van 10 uur 's zondags een her
nieuwde bevestiging van wat Meneer den Deken beweerd had. 
Oeken Dirckx had een zeer beschaafde en werkeli jk wellui
dende stem, die hij paarde aan een welbewus te duidelijke 
uitspraak. Zo stonde n wij koorzangers bijvoorbee ld bij 
de absoute na een r equiemmis al te wachten op zijn 
" ... . . dies MAGNA et amara valde .. . . ". Dat leek wel op 
een hemelse mond spoel ing van gregoriaans e n kerklatijn. 
Bij de eerste gezongen Mis v a n pastoor Deens keken de 
koorleden voortdurend e lkaar aan bij de diverse glissades 
die hij maakte in oraties en prefatie , maar t oen hij zijn 
solistisch optreden besloot met zijn in wiegelende houding 
uitgestoten go1"gel als van een dubbel gekroonde kropduif: 
"Ite-hu-hu-hu-missa-a-a-est! " toen liet Toontje St evens, 

-
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kle i n t cnoorke , zicb pardoes ontval len : "Precies 1 1 ~ broek 
vol!'' ... . nn ~J . .1<.wa1:1 geen Deo Gratias als antwoord van 
de za n':! zolè<= r . 
Als prc:hkar>t w . ~. pas t oor Doens een ijverig man, d ie zi jn 
kanselr.e:Sc gew?.te:1svol voorbereidde . Hij putte trouwens 
uit een r ijk arsenaal van eerder opgeschreven preken , 
waar·Jan hij bo;,><>al1e passages inpaste in di'!erse soorten 
homelieën . VOO!'<ll. z i jn o.pgekropte gal tege- verschi l l~nde 

af Le keurEm i"1•1<:n wist hij in zeer veel predikaties ii: te 
passen: coJ"llll•.1nis!'li! , socialisme, liher<1lis!Ile , ration"llisme , 
en weet ik wa': ·1oor isr:ien nog meer, hadden allemaal st.r~c

vast h'.rn eig~ :-. ~t tributieven om duidelijk als verwe rrl"~ lijk 

te worden ~e.:{u~::':"lerk t. Naderde eindelijk he t einde van de 
preek. dan ko:·1 ier:lereen aanvoelen dat de gewijde redenaar 
tenslotte toe~ weer in de eeuwige ~elukzaligheid zou aan 
lande n. Stil: I k herinner rr.e nu opeens een preek op r...rie
vuld igheidszonda'). Het belie fde meneer pa stoor het ki-- üs
teken nls belijdenis van ons geloof in de Go:Jdelijke Drie
eenheid in cnze eerbiedige aandacht aan te bevelen. 
De Vader , de Zoon en de Heilige Geest kregen in de aan
vangsfase ee~ uitvoer ige beurt. Tenslotte kwaM pastoor 
langs de r i~ra:-i van de bekende ismen weer in •.'!e ee'.1wi·~e 

g elukzalighei:-l. - natuurlijk allen met "de gulp van i:o.ïs 
genade' ' (pastoor is immers een Zeeuw!) tot hij besloct 
met een veeg langs zijn gezic ht ten teken dat hij een 
krui steken mae..kte met :::ijn bekende brabbel: " ' s Vav.:lP!'~ , 
' s zoons, ' s Hej-;r"'estes AOl'IEon ~" Zi j n beruchte "ismen" 
hadden hem weer par ten gespeeld, zodat het heilig kr uis
teken en de Goddelijke Dr ievuldigheid weer t o t aal uit z i jr. 
vrome gez i cht!:veld wa r en vervaagd en verdwenen. 

Denk nu niet dat Pastoor P. ')oens een minder begaaf-:3e rr.ens 
was . Het zij verre van mij dat te beweren. Het tegen::ieel 
bewi j z en zij n vele artikelen die in De Maasbode ver.schenc~ . 
Daar wa s men !'-1-'la::: !·.>àt gesteld op zijn statistieken l: i }voor
beeld. Daar wc.s !lij 'n erkende kei in. 
De agrar ische politiek had b• . .::grijpeli jk zi jn volle aan
dacht; hij was voor tg eko!Ilen uit een geslacht van echte 
Zeeuwse boere!) e:i dat heeft h ij nooit verloochend. l)aarç.1" 
was hij geestelijk adviseur van de boe renst and en nie t ?. ! -
leen in naam , ,~1u.ar met hart en z i el. 
He t geest e lijk welz ijn van z ij!'I parochianen ging 'n wel 
degel ij k ter harte . üp alle mogelijke manieren probecr1c 
hij oud en joflg op het goede pad te houden of te brcng~r" 
zo zag hi j bi.j:1·.-orbeeU. totaa l geen heil in da.:1sen. !1i. ·j 
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zag daarin alleen maar een gezochte gelegenheid t ot zinne
lijkheid . Heel begrijpeli jk trouwens voor iemand die to
taal geen gevoel voor ritme had en het kunstzinnige gev~e l 

dat daaruit kon voor tspruiten. Ik hoor het hem nog zeggen: 
"As ge de jongens en meisjes mar eens apart laat daanse, 
dan zull.e ze nie zo fel zijn, nie waor, hehehe ! " 

Evenals zij n br oer , de past oor van de Laurentiusparochie 
in 't Ginneken, was hij geweldig gestreden voor de Polen, 
die Bavel bevrijd hadden . . Hij was de eerste d ie op de ge
dacht e kwam een gedenkplaat aan t e brengen tegen de voor
gevel van de kerk in Bavel ter dankbare herinnering aan 
deze dappere bevrijders . 

Er waren soms mensen die het niet eens waren met de manier 
waarop de pas toor zijn ideale n trachtte te verwezenlijken, 
maar aan zi jn goede bedoe l ingen heeft we l nooit iemand 
getwijfeld. En Onze Lieve Heer i n den hemel zeker niet 01 

daarom ben ik hee l j~loer s op hem. 

KONTRIBUTIE 

He t nieuwe verenigingsjaa r is begonnen . Maakt U het de 
penningmee ster gemakke lij k ? 
Stort vandaag nog Uw kontr i butie op 
pos t gir o 37. 13 .311 o f bankgiro 52.18.33 . 639 t .n.v. 
"Paulus van Daesdonck" 

Kontributie voor Uw he l e gezin f 25 , -- per jaar. 
(zonder Brabants Heem f 17 , 50). 

Doet u het nu? 

HEEMKUNDIG MUSEUM JAN UTEN HOUTE HEROPEND 

Onder grote be l angstelling is het geheel gerestaureerde 
St. Pau lushofje op de Markt te Etten-Leur op zaterdag 
6 oktober heropend. 
Ook het heemkundig mus~um heropP-nde ?!jn deuren . 
Elke zondaq in oktober kunt U e r ter, . rit van 14 . 30-1 G. 30 
uur . Beslist de moeite waard. 

-
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (22) 

Bibliotheek 
Op zoek naar Rehabilitatie door H. van Gestel Bavrl (B .v. 
Tetering); Verslag van de gemeentelijke Archiefdienst 
Breda 1977, Bibliografie Anne Hallema (Dr. F. Brekelmans); 
Almanak 1930, Gids voor België 1860, Kampioen 1905 (W. Col
sen); Staatsalmanak 1978 (Dr. Brok); Wetboek van Koophandel 
(Mw . v . Schendel). 

Krantenknipsels 
Honderden over Nw. Ginneken (W . Colsen) ; 
''Geersbroek beleefde een sprookj e 22 .6. 1945 (G. Baeten) . 

Religie 
Parochiebundel (A. Beuger); Toog en steken pastoor, wLJ
watersvat (Zr. Borromea); bidprentjes (Den Brok); Kruis
beeld en Kerkboek (Diepenbroek) ; Gebedspenning, zakbeeldjes 
van Antonius en Jozef (Mw. v. Schendel); brieven en prentje 
plechtige communie (fam. Paulussen); Bijbel (C. v. Boxel); 
Reglement Kindsheid, bedevaartsvaantje Lourdes , vele 
religieuze boeken, Weekblad bisdom Breda, santjes, bid
prentjes (W . Colsen); relig. boekjes (Mw. v.d. Broek, 
Terheyden). 

Archief 
Vele versjes en liedj es (W. Colsen); oude kaarten Nw. Ginne
ken (Den Brok); plakboek over verkiezingen in gemeente, pro
vincie en land 1966-heden (H. Knibbeler); Kaart Ulvenhout , 
medailles (Mw. v. Schendel). 

School 
20-tal oude Uloboeken , flessen inkt (A. Beuger); 65 oude 
HBS- en VWO-boeken (H. Bogers); schoolboekjes, rekenpuzze l s , 
godsdienstboeken, leesboekjes , div. filmpjes (Mw. M. Thijs, 
G. Rombouts, C. v. Boxel, M. v. Gool); brailleschrift, re
kenplaatjes, leesboek 1867, div. boeken uit 1845, 1882, 1892, 
1907 'cw. Colsen); 2 fossielen, inktpotjes (Mw.v.Schendel). 

le wereldoorlog 
kaart, ondergrondse lectuur B.elgië (W. Col sen) 

2e wereldoorlog 
kanonskogel (Den Broek); Ausweis, boete aan bezetter 
(Paulussen); Dagblad mei 1940, "Voor het te laat is" door 
Max Blokzijl (W. Colsen); Engelse krant over bevrijding 

Breda (Mw. v . Dort). 

Koninklijk Huis 
Hulde aan Koningin Emma, kaarten van Koningin Juliana (W. 
Colsen ) . 

Archeologie 
Vondsten van Heerstaayen en Goudberg uit de jaren 50 (Mw. 
van Dort) . 

Ambachten/Kamer enz. 
Kolenschop , pook (Den Broek); oude transportfiets (Gregor 
en Geert Jan Dirven, Prinsenbeek); stratenmakersklompen 
(W. Colsen); flierefluitjes (J. v.d. Aa); emaille bord (Mw. 
v.d. Broek, Terheyden); kleerhangers, paar klompen, porçe
leinen is9lator, ploegmes , hooivork (Mw. v. Schendel). 

DAUWTRAPPEN 

Jaarlijks gadt de harmonie van St. Caecilia uit Bavel op 
Hemelvaartsdag nog dauwtrappen. 
Het is een oud gebruik, waarbi j men op feestelijke wijze 
te voet een naburig dorp bezoekt om daar de vroegmis bij 
te wonen. 
Dit jaar bezocht de harmonie· Chaam-. De wandeling ging in 
samenwerking met onze he enkundekring. 
Het werd een groot sukses. 

75 JAAR LAURENTIUSKERK TE ULVENHOUT 

Vier zondagen vierde Ulvenhout in de maand september feest 
om de 75e verjaardag van hun Kerk te vieren. Een grandioos 
feest, dat werd begunstigd door prachtig weer. 
Onze heemkundekring was ook hier volop van de partij. 
In de Kerk een tentoonstelling van devotior.alia , een schit
terend boekje over de geschiedenis van de ~erk geschreven 
door Dr. J. de Lepper en een boekje met beschrijvingen van 
Kerken en Kapellen in Ulvenhout , Galder, Strijbeek, Meer
sel en Meerseldreef, dat werd uitgegeven bij de start van 
de Kapellentocht. 
Ook aan een onderwijsprojekt van de basisscholen verleende 
de kring zijn mede!1erking. 
Het boekje was een enorm sukses, dat snel verkocht werd. 
Oo k de tentoonstelling trok vele bezoekers, die vol lof 
waren. 

-



'N PRAATJE BIJ 'N PLAATJE (6) 
door Jan Soeterboek 
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Deze keer heb ik 'n tekening gemaakt van de kerk van Ulven
hout , gezien vanaf de Mark. · Kerken met hun torens zijn over 
het algemeen opvallende gebouwen . Je kunt er , figuurlijk 
gesproken, moeilijk aan voorbij gaan . In ' n tijd waar de 
dimensie hoogte eindigde in de hemel, meende men met dui
delijk zichtbare tekens deze tendens nog te moeten ver
sterken. Kerktorens zijn dan ook steengeworden hemelwij
zers . De Christenen die deze monumenten oprichtten, hebben 
zich zeker niet gerealiseerd dat hun nog niet christelijke 
voorvaderen ook gedenktekens bouwden met een naar boven 
gerichte intentie . De symboliek daa~van was echter minder 
vergeestelijkt . 
Hoewel veel kerken in dezelfde streek op elkaar leken, 
herkenden de omwonenden al spoedig vanuit de verte hun 
eigen toren . Zodoende kreeg de kerk en speciaal de toren 
daarvan ' n niet te verwaarlozen nevenfunktie, te weten die 
van oriëntatiepunt. 
Eeuwen lang hebben zo als zodanig gefunktioneerd en eigen
lijk doen ze dat nog. Wie na 'n wandeling of fietstocht de 
zalige illusie heeft, verdwaald te zij n, kan bij ' t zien 
van een beken9e toren weer verlicht adem halen, men is 
weer thuis of op de goede weg daarheen. Je kunt in deze 
autovolle tijd desnoods gebruik maken van verkeersborden 
die iedere alfabeet wi jzen waar hij wel of niet moet zijn, 
erg romantisch is dit niet. ' n Derde funktie van 't kerk
gebouw mag ook niet onderschat worden, namelijk die van 
ornament. We zijn zo gewend geraakt aan de aanwezigheid van 
kerken in het landschap dat ze voor velen ' n bijna organi
sche eenheid vormen met de .omliggende begroeiing. Vanwege 
deze duidelijke integratie werkt die aanwezigheid bepaald 
niet storend, integendeel . De steunberen, de pilaren en 
de toren hebben een boomstruktuur . Binnen het gebouw aan
gekomen wordt dit nog sterker ervaren, bovendien, wie van 
u heeft nog nooit in ' n bos met hoge beukebomen de indruk 
gekregen dat hij in 'n kerk wandelde? Bet pleit voor de 
toenmalige architekten of bouwmeesters dat ze een sluiten
de verbinding hebben weten te leggen tussen de natuur en 
de in steen verwoorde bovennatuur. 'n vierde aspekt dat 
vooral heeft meegesproken in het wel of niet blijven be
staan van 'n kerkgebouw was en is de funktie van uitkijk
post. D~ hoogte van de toren was, vooral in de Lage Landen 
van groot strategisch belang, hetgeen al van meet af aan 
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begrepen werd door velerlei legale en i llegale vechters
bazen. In de twee grote oorlogen di e ons nog het dui delijkst 
voor de geest staan, zijn er ontelbare onvervangbare monu
menten van de aardbodem weggevaagd. De unieke bakstenen 
toren van Chaam spreekt ons in deze sterk aan. 
De volgende funktie die ik hier wil vermelden is die van 
klokkedrager. De klokken zijn een symbool van de prediker . 
Ook waarschuwen ze als de vijand 't land binnen valt, ze 
breken de kracht van stormen en hagelvlagen en houden de 
bliksems verre. Zo staat het tenminste in de ritus van de 
klokkewi jding . Buiten dat weet iedere gelovige wat het 
luiden van de klokken betekent: vreugde en verdriet. Ze 
verto lken op luidruchtige en melodieuze wijze de mense
l ijke gevoelens en waar schuwen de omwonende dat 't ergens 
tijd voor os . Ook het uurwerk in de toren is lange tijd 
bepalend geweest voor het levensr itme van ontelbare gene 
raties. 



16 

Hoewel het K.N. M.I. te Oen Bilt 't weerbericht enkele malen 
per dat uitvoerig doet vermelden, is het soms veiliger om 
af en toe eens naar ' t haantje van de tóren te kijken. Be
halve dat de haan, bi j uitstek 't teken van waakzaamheid, 
öp vri j nauwkeurige wijze de richting van de wind aangeeft, 
is hij ook nog het symbool van de geloofsverdediger die 
zich keert naar de stormen die de -Kerk belagen. 
Ik zie dat de windrichting gunstig is , er is mooi weer op 
k9mst. Het lijkt me wel iets om onze kerk eens van 'n af
stand te gaan bekijken, misschien wel weer vanuit het 
Markdal . 

SPROKKELINGEN UIT. HET GEME.ENTE-ARCHIEF ( 12) door 
or. F.A. Brekel mans 

Gehuchten gel egen onder de dorpen der baronie van Breda 
(ca . 1650) 

Ulvenhout ende Gertbroeck heeft van outs gehadt een 
heeren huys t'gene gelegen was op de rivire van de 
Marcke me t oock een cappelle maer zijn geheel vergaen 
ende ' van outs geweert een par tagie van den huyse van 
Breda, daer van den gene die dat beviel genaemt wierde 
Heere van Ul venhout ende is Grimhuijsen daer onder ge
legen de thienden van Ulvenhout comt toe sijn Hoocheyt 
ende gelt jaerli jéx omtrent 500 gulden ende hoove al 
daer gelt jaer l i jcx· omtrent 400 ende staen onder Ulven
hout 2.2 huysen ende op het Ger t broeck 12 huysen. 
(N . O. 1036 f 318 , erfpach ten , tienden) 
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MOLENS (1 ) 
door Jan van der Westerlaken 

Inleiding 

Op dit cgenblik zij n i n he t g ebi ed van de voormalige ge
meente Gi nneken en Bave l nog t wee mol ens. Di t is gebl even 
van zo'n ze s eeuwen mol ens i n dit g ebied. 
Vóór 1798 gold en de "molendwang " en het "recht van de 
wind", die konkurrentie verbod en en ook het oprichten van 
molens sterk inperkten. Tevens b leef in die tijd de i n
vloed van t echnisc he v er be t eringen nog betrekkelijk be 
perkt. 
De periode 1795-181 3 , die voor zovee l veranderingen in 
het maatschappelijk en politieke gebeuren zorgde, be
vrijdde de inwoners van de midde l e euwse "mo l endwang". 
Van toen ·af hing he t we l en wee van de molens geheel af 
van de konkurrentieverhoudi nge n, wa t ook in Ginneken 
l eidde tot de bouw va n nieuwe mol ens . 
In onze eeuw werd het voor tbes taan van windmolens in toe
nemende mate bedrei gd door de opkomst van nieuwe energie
bronnen: eerst de s toommachine en dé zuiggasmotor dan de 
benzine-, d i esel- en elektr omotor. DoOr deze ontwikkeli n
gen werd het graan oms t reeks 1955 voor het l aatst met 
windkracht gemalen. De laa tste jar e n probeert men in het 
kader van molenres tauraties en voor het behoud van de 
molens deze weer te lat en f unk t i oneren. Zo kan men ook 
mo lens van Bavel en Ulvenhout op de zaterdagen weer aan 
he t werk zien ! 

Deze molengeschiedenis boe ide mij zoda nig, dat ik hierin 
aanleiding vond hierover he t een en a nder t e publicer en. 

ST . LUCIAKAPEL WORDT GERESTAUREERD 

De St. Luciakapel te Meersel, die zoals u i n het boe kje 
van Mgr. de Lepper hebt kunnen lezen een be langrijke rol 
in de dorpsgeschiedenis van Ul venhout heeft gespeeld , is 
ernstig in verval. 
Op de Kapellentocht hebt U de ellendige toes tand kunne n 
aanschouwen. 
In d e "Hoogstratense Gazet" l aze n we onlar..gs d '7lt de 
Kapel binnenkor t geres taureerd g.:.at worder,. 
Ee n verheugend f e i t . 
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JONGEN DOET STEENGOEDE VONDST 

Ons lid, Hans Peeters, en onze vaste medewerker, Ton 
Reyers, hebben onlangs in onze gemeente een zeer belang
r ijke archeologische vondst gedaan . 
Het Brabants Dagblad van 27 . 6.79 berichtte hierover als 
volgt: 

ULVENHOUT - De vroegste archeologische vondst, ooit in 
Noord-Brabant gedaan, staat sinds kort op naam van de 
16-jarige amateur-archeoloog Hans Peeters uit Ulvenhout . 
Het is een zogenaamde "artefact" een klein uit grijze 
maaskiezel vervaardigd werktuigje, dat mogelijk gebruikt 
werd om been te ontvlezen of andersoortig schraapwerk te 
verrichten. 
Het dezer .. ·:dagen door de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek als authentiek bevonden werktuigj e dateert 
uit het neo-paleolithicum, de periode tot p l m. 40.000 
jaar voor Christus . 

Hans Pee ters - vierde HAVO - deelt de eer van de publici
teit met zijn vr iend Ton Reyers uit Breda, ook een fer
vent speurder in 's mensen duister verleden. Ton Reyers 
heeft eerder in Gilze-Rijen en Nieuw-Ginneken eerder 
soortge l ijke vondsten gedaan, zij het uit latere perioden. 
Hans Peeters: "Ik doe niets anders in mi jn vrije t ijd dan 
archeologie . Als je het goed wilt doen, moet je er al l e 
tijd in steken waarover je beschikken kunt. Ik hou alleen 
wat tijd over om te tennissen af en toe. Sinds twee jaar 
zij n we echt met veldwerk bezig, we hebben toen de heer 
Moelands ontmoet , die in Breda al 30 .jaar met· deze dingen 
bezig is . Ook een amateur, maar zeer deskundig . Nee, waar 
we dit ding - Hans Peeters laat met het aan één zijde ge
scherpt stukje kiezel zien - e xact gevonden hebben kan i k 
niet zeggen . Hoe ik kan zien dat het door mensen is ge
maakt? Je hebt altijd bepaalde kenmerken die wij zen op 
menselijk ingrijpen , zoals hier , de zgn. "slagbul t " die 
ontstàat als je van een vuursteen of kiezel stukken af
slaat. Het is dat kleine uitstulpinkje daar . Die kunnen 
onmogelijk anders dan door menselijk ingrijpen ontstaan ." 
Hij lich t vervolgens toe , dat het om een "Maasei" gaat , 
rivierkiezel dus . "Het hoort dus eigenlijk niet hier in 
West-Brabant thuis . Waarschijnlijk is he t hoeveelheden 
kalksteen uit het Limburgse rivierengebied mee naar hier 
gekomen, waar die kalksteen over het land werd gegooid 
door boeren. In Brunssum woont een archeoloog , de heer 
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Reubsaet, die alles bij e lkaar zo'n 400 . 000 kleine werk
tuigj es uit het paleolithicum heeft verzameld ", zegt 
Hans. 

Toeval 
"Dit d i ng is hier bij toeva l naar boven gekomen . He t lag 
in een rioleringssleuf. Ik heb het toen opgeraapt . Ton 
Reyers vond in 1976 het fragment van een schaaf bij Etten
Leur. En later bij Ulvenhout een klingetje. Maar bewijzen 
dat 150.000 jaar geleden al mensen - Neanderthalers - in 
West-Brabant woonden zijn het niet omdat die dingen van 
elders kunnen zijn aangevoerd." 
Hij zegt : "Elders in Brabant, zoals bij Eindhoven, zijn 
werktuigen gevonden die er op wijzen dat zo'n 40.000 t ot 
100.000 jaar geleden in die buurt vestigingen zijn geweest . 
onze grootste belangstelling gaat uit naar de Middeleeuwen . 
Ton Reyers en ik zijn bezig met een projekt om alle neder
zettingen uit de Karolingische tijd uit deze omgeving in 
kaart te brengen . Maar d~t is een proj ekt waar je jaren 
mee bezig bent. Och, de amateur-archeologen lopen elkaar 
in West-Brabant niet voor de voeten, We zijn met zijn 
vijven in totaal" . 

WAARDERING ( 1} 

Op 3 mei ontving de Kring een brief van het gemeentebe
stuur m. b.t. de subsidie over 1979. 
De derde alinea luidde als volgt: 
"Uit dit beslui t kunt U konkluderen dat de door Uw ver
eniging te organiseren akti viteiten niet meer weg te 
denken zijn uit het plaatselijk gemeenschaps leven . 
Deze aktiviteiten dragen bij tot verrijking van het . 
kultuurpatroon van het geïnteresseerde gedeelte van onze 
bevolking" . 

WAARDERING ( 2) 

Op 29 juni schreef de Rijksarchivaris in Noord-Brabant 
een brief aan de redaktie van Brabantia n .a.v. een pu
blikatie van Frans Gielis in af levering 22 van "Brieven 
van Paulus " over de kunstenaar Frans Mandos . 
In de 2e alinea van zijn brief schrij ft hij : 
"Ik vind het jammer , dat deze boeiende sfeer t ekening zo 
verborgen verblijft in dit overigens voortreffelijk 
heemkunde-tijdschr i ft en dat onder een t itel, die deze 
inhoud niet doet vermoeden". 

-
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GEERSBROEK BELEEFDE EEN SPROOKJE 

Van pastor G. Baeten kregen we onlangs een krant<~nknipsel 
uit Dagblad de Stem van 22.6.1945. 
Een interessant knipsel, dat we U niet willen onthouden: 

9~~~~~~~~~-~~!~~f ~~-~~~-~eE~~~i~ 

Q~-~~~~~2~~-~9~~~~~~-~~-~~E~~!~~2~~-~~~-~~-~~~-~f ~~~~~~~: 

~~~~~i~::. 
Voor haar vertrek naar 't Loo, jl. Donderdagmiddag, heeft 
de Koningin de bewoners van de buurtschap Geersbroek, 
waarop het tijdelijk verblijf van de Koninklijke familie 
ligt, Woensdagavond tot een afscheidsfeestje op Anneville 
uitgenoodigd. 

Uiteraard hebben de dorpelingen met graagte aan de uit
noodiging gehoor gegeven en zij hebben een echt gezelligen 
avond gehad. Hartelijk werden zij door de Koningin en 
Prinses Juliana begroet, die daarna met de dorpelingen 
plaats namen op het versierde terras en op het grasveld 
voor het buitengoed. 

Muzikanten in ouderwetsche boerendracht verhoogden de 
vreugde op niet geringe wijze. Aangelokt door de leutige 
muziek gingen al vlug de beenen van den "vloer", waarbij 
Prinses Juliana zelf het voorbeeld gaf. Met een stoeren 
boer danste zij lustig op het terras, de anderen uitnoo..: 
digend het voorbeeld te volgen. 

Tusschen de muzieknummertjes door boden de Koningin en 
Prinses Juliana tulband, taartjes, worstenbrood, limonade 
en bier aan de gasten aan. Het werd dus een écht feest 
voor de dorpelingen, die het maar wat geweldig vonden, dat 
de Koningin en Prinses zich zoo hartelijk en eenvoudig 
tusschen hen bewogen. Wel poogde een donderbui de feest
vreugde te vergallen, doch dat dit niet lukte behoeft geen 
betoog. De Koningin noodde de gasten uit binnen wat te 
verpoozen. 

Het slot van het feest was niet het minst aardige gedeelte 
van den avond. Op initiatief van de Prinses maakten allen 
namelijk een rondedans om de Koningin, waarbij het "Lang 
zal Zij leven" gezongen werd. 

Namens de bewoners van Geersbroek sprak de heer Thijssen 
nog een aardig speechje uit, waarbij hij het feestavondje 
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als een sprookje betitelde, dat de gasten met vreugde aan 
hun kinderen en kleinkinderen zullen vertellen. H.M. nam 
daarna in een toespraakje afscheid van Haar gasten, waar
bij Zij hartelijk dank zegde voor de groote belangstelling 
bij Haar verblijf op Anneville ondervonden. Geersbroek 
zou steeds in Haar gedachten blijven, zoo zeide H.M. 

Nadat de ~oningin zich teruggetrokken had,. bleven de gas
ten nog een heele ppos met Prinses Juliana den tijd ge
zellig doorbrengen. De dorpelingen droomden des nachts 
over het sprookje ••••••• 

DE WINKEL VAN SINKEL (5) 

Groot was de belangstelling in onze Winkel van Sinkel, die 
Paulus van Daesdonck tijdens de feesten Bavel Anno 1920. 
had opgebouwd in de stal van J'an Bo•maars in Bavel. 
Voor 1 cent konden de kinderen in het winkeltje een 
snoepje draaien. Het moest echter wel een losse cent zijn. 
Het werden er precies 1599. 
Ook de kollektie groeide weer uit, zodat de heemkundekring 
"binnenkort" een echte winkel in een echt museumpje zal 
hebben. 

DE WINKEL VAN SINKEL (6) 

De kollektie "Winkel van Sinkel" groeide de afgelopen 
maanden geweldig. 
We kregen o.a. 
Delftsblauwe Bierpul (Heineken's Bierbrouwerij); beugel
flessen, flessen, pullen, etiketten, reklame Drie Hoef
ijzers (Tempelaars en Pelkmans); flessen en geschiedenis 
Champrimus (Bierbron); twee grote reklameborden Hofnar 
en Rijnbende; allerhande reklamemateriaal (van Nelle, 
Niemeyer, Douwe Egberts, Unilever, Willem II), een echte 
toonbank, 2 gevulde flesjes Drie-Hoefijzersbier (fam. 

Brauers); theeblik (fam. van Loenhout); 1 blik van Nelle, 
kistjes Victor Hugo, Proper J'etje, doos lakbrons, doos 
edelstijfsel (Cappendijk); voorraadkistjes, koffie- en 
theeblikken, bronwaterfles, koekblikken, dozen kwatta, 
sigarenreklame, zakjes Reckitsblauw, speelkaarten Pijnen
burg Koek, stukken oorlogszeep, veel distributiebeschei
den (Colsen); knopen, jaartjes splitzij (HKI), bussen voor 
cacao, thee, beschuiten, chocola, sigaren enz., weckfles
sen, Kwatta soldaatjes, band, boorlint en veters (Mw. v. 
Schendel). 
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DE HEILIGEN VAN NIEUW-GINNEKEN (1) 
door Pate r Dagobert Gooren ss .cc. 

Sint Laurentius --r------------
Wij noemen Sint Lau rentius de patroon of titelheilige van 
de kerk van Ulvenhout. Ieder katholiek kerkgebouw heeft van 
ouds zo'n patroon. De letterli jke be tekenis van het woord 
patroon is beschermer. 
Als U dit weet, i s het al duidelijk wat dat eigenlijk wil 
zegge n : he t kerkgebouw wordt onder de bescherming of zorg 
gesteld van een of andere hei lige. Het betekent nog meer : 
ook alle mensen, die bij een bepaalde kerk horen, die 
dienst doet als parochiekerk, en die wij de parochianen 
van zo'n kerk noemen, staan onder de schutse van die kerk
patroon . 

Waarom nu juist Sint Laurentius tot patroon van de Ulven
houtse kerk is gekozen? 
Het was oorspronkelijk de pa troon van de kerk van Ginneken. 
Na de hervorming was de pa rochie Ginneken vele jaren ge
vestigd te Ulvenhout (zie Dr. J. de Lepper: "Drie Eeuwen 
Kerk in Ulvenhout"1979). 
Als ik dit zeg, dàn verleg ik alleen de vraag wel: waarom 
is deze heil ige dan de patroon van de kerk van Ginneken, 
en tevens van Ginneken zelf? 
Hierop moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik kan alleen 
maar zeggen, dat het antwoord op deze vraag verloren gaat 
in het waas van de geschiedenis. Over deze zaak is, voor
zover ik weet, nooit iets vastgelegd. 
Wij staan gewoon voor het feit: Sint Laurentius is de pa
troon van de kerk van Ginneken vanaf de tijd dat de paro
chie werd opgericht. 

Sint Laurentius is een van de beroemdste en meest vereerde 
martelare n van de Kerk van Rome. Hij was van geboorte een 
Spanjaard en kwam nog jong naar Rome. Vermoedelijk was hij 
toen ál christen. Van zijn l even wete n wij uit de geschie
denis feitelijk a lleen maar dat hij als martelaar gestor
ven is i n het jaar 258. De zgn. akten over zijn marteldood 
zijn nie t authent iek, want ze zijn pas na de 6e eeuw opge
steld en daarom l egendarisch. 
Wij kennen slechts twee ge tu igen, e n wel de H. Ambrosius, 
b isschop van Milaan , i n 397 over lede11 , en zi j n Spaanse 
tijdgenoot Pruden t ius van Saragossa . Wat zij over Sint 
Laurentius geschreven hebbe n berust dus op de overlevering, 
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die toen al zo'n 100 jaren oud was. Behalve het feit van 
zijn dood weten wij uit de geschiedenis, dat een zekere 
priester Justinus de stoffelijke resten van Sint Laurentius 
op 10 augustus 258 bijzette in de catacomben aan de grote 
weg naar Tivoli. 
De grote ernst en geleerdheid van de heilige bisschop Am
brosius staan niet toe, dat wi j zijn aantekeningen wan
trouwen, al zijn die gesteld in de stijl van zijn tijd, 
dat wij wat overdreven vinden. Wat Prudentius schreef 
zouden wij tegenwoordig een ballade noemen. 

De kern van het verhaal van beiden is daarom ongetwijfeld 
betrouwbaar. Deze overlevering is ook tot ons gekome n. De 
ontelbare min en meer bekende afbeeldingen in de schil
der- en beeldhouwkunst over heel de wereld berusten op 
dit verhaal. 

Het is algemeen bekend dat er rond het midden van de 3e 
eeuw grote christenvervolgingen zijn geweest. Alle keizer
lijke decreten uit die tïjd komen op één punt overeen: 
"Het is verboden christen te zijn". Er bestond al een wet 
van keizer Nero, waaron dit met evenveel woorden was vast
gelegd. Iedereen die zich christen noemde had zichzelf 
daardoor al veroordeeld. Als iemand hem dan ook aanklaagde, 
was er geen hoger beroep mogelijk. De veroordeelde kreeg 
eenvoudig de keuze: het christendom verzaken of de dood. 

In deze tijd leefde ook Sint Laurentius. Een jaar vóór zijn 
dood was zelfs een wet uitgevaardigd die verbood dat de 
christenen samenkwamen en eigen godshuizen en begraaf
plaatsen hadden. In deze tijd ontstonden de zgn. catacom
ben, onderaardse kerkhoven, waar de christenen ook qijeen
kwamen en hun diensten hielden, omdat het bovengronds 
meestal niet kon. Er was nog een andere reden dat er jacht 
gemaakt werd op de christenen. De grondslagen, waarop 
keizer Augustus het Romeinse rijk meer dan een eeuw gele
den had gegrondvest, waren wankel geworden. Alleen het 
leger hield nog stand. Het was de tijd van de soldaten
keizers, die veel geld kostten, zodat de staatskas er erg 
slecht voor stond. 
Het gerucht ging dat de christenen rijk waren en dat werd 
een sein, een bijkomende reden om juist de christenen uit 
de weg te ruimen en daarna hun goederen in beslag te nemen. 
Dit weten wij uit een bewaard gebleven brief van de H. 
Cyprianus, bisschop van Carthago, die in hetzelfde jaar als 



24 

Sint Laurentius slachtoffer werd van de vervolging op 14 
september 258. 
Op 6 augustus 258 kon men een goede slag slaan : men kreeg 
de kans met behulp van een verrader om paus Sixtus II en 
4 diakens in d~ catacomben gevangen te nemen. Zij werden 
onmiddellijk veroordeeld en dezelfde dag onthoofd. 
Waarom Sint Laurentius op dat ogenblik ook niet opgepakt 
werd - hij was immers ook een diaken - weten wij niet. Hi j 
zag echter wel kans om de paus nog even te begroeten, toen 
deze weggevoerd werd. Het is mogelijk dat men hoopte om 
Laurentius naderhand zó te kunnen bewerken, dat hij gemak 
kelijk de aigêndonUDen van de Kerk en vooral het geld van 
de armenzorg , dat hij als aartsd iaken beheerde, zou af
staan. Want na de dood van de paus werd hij al spoedig 
gevangen genoemen en voor de Prefect van ':l.ome gebracht. 
Maar deze kon zijn doel ondanks alle folteringen niet be
reiken. Want Sint Laurentius was gesteund door het voor
beeld va n paus Sixtus en zijn diakens. Het heilig vaatwerk 
had hij intussen al verkocht om het voor ontering te be
hoeden, en al het beschikbare geld aan de armen uitgedeeld . 
Bij vroeg enige bedenktijd en beloofde de schatten van de 
Kerk bijeen te brengen. De volgende dag kwam hij bij de 
prefec t terug met een grote stoet armen uit de stad en 
zei: Hier ziet U de schat van de Kerk! De prefect voelde 
zich bedrogen en probeerde het nu met geselen . Toen ook 
dat niet hielp, l iet hij hem op een ijzeren rooster boven 
het vuur uitstrekken. 
Het is mogelijk dat de heilige onder deze folter ing is be
zweken, maar meer waarschijnlijk is , dat hij uiteindelijk 
is onthoofd. 
Overbekend is het legendarische verháal dat de heilige op 
het rooster uitriep: In ben nu genoeg gebraden, keer mij 
maar om en eet. 
Historisch staat hiervan niets vast . 
Historisch is wèl zeker dat keizer Constantijn, nadat de 
vrede met de Kerk gesloten was, een kerk liet bouwen op de 
plaats van de marteling , op dezelfde plek waar nu de basi
liek van Sint Laurentius buiten de muren nog altijd staat. 
Het hoofd v~n onze l?eilige wordt bewaard in het vatikaan. 
Veel andere relieken werden later over de wereld ver
spreid. Het is vermeldenswaard dat de kathedrale kerk v~n 
Roermond al heel lang een aanzienlijk overblijfsel van 
Sint LaurP.nti.us be7.it. Ook i r. de Kerk van Ulvenhot;t be
waart rn~n een %eliek van de patroonheilige in een zilve
ren re liekhouder . 

DE ANNEXATIE VAN 1942 
door Walther Koek 

Inleiding 
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Mijn interesse voor heemkundige zaken heeft mij ertoe ge
bracht om een onderwerp te nemen wat betrekking heeft op 
Ulvenhout en direkte omgeving. Omdat, bij mijn weten , nog 
nooit iemand de annexatie van 1942 had bestudeerd, werd 
het een bronnenstudie, met alle moeilijkheden van dien." 
Op het gemeente-archie f van Nieuw-Ginneken, waar ik heel 
wat uren heb doorgebracht , kreeg ik alle medewerking van 
Dr . F. Brekelmans (gemeente-archivaris) en van de heer 
Luyckx (interne zaken}, hiervoor mijn dank. 

Na de bestudering van het archiefmateriaal, moest een min 
of meer vloeiend verhaal samengesteld worden, waar ik 
niet overal helemaal in geslaagd ben. De reden hiervan is, 
dat op sommige punten, brieven, aantekeningen, verslagen 
en krantenartikelen elkaar overlapten, of elkaar soms 
zelfs tegenspraken, en op andere punten vielen gaten in 
het materiaal van enkele maanden lengte. Misschien zijn 
deze leemtes ontstaan onder invloed van de tijd, waarin 
een flink deel van de gebeurtenissen zich afspeelden: 
"de Tweede wereldoorlog". 
De tweede wereldoorlog is in ieder ' geval wel de oorzaak 
van het feit, dat de annexatie "uberhaupt plaatsvond. van 
een normale procedure was geen sprake en de annexatie 
werd doorgevoerd tegen de wil van bijna alle inwoners van 
Ginneken en Bavel. (of dit met de inwoners van Teteringen 
en Princenhage ook zo sterk het geval was, werd mij uit 
het aanwezige ~ateriaal niet duidelijk}. 
In Ulvenhout hoort men wel eens: "er heeft -rottigheid
plaats gevonden bij de annexatie . Vriendjespolitiek? 
N.S.B.? omkoping?" 
Of dit ook werkeli jk zo was kwam uit het archief niet naar 
voren. Maar zoa ls Or . de Jong opmerkte in zijn boek "De 
secretarissen hadden ook buiten de ambtelijke samenleving 
talloze zakelijke en menselijke contacten. Die contacten 
hebben veelal geen spoor in het bronnenmateriaal nagela
ten". 
Vraagtekens blijven er bij deze annexatie in ieder geval 
wel staan. 
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ARCHEOLOGISCHE VERKENNINGEN IN DE GEMEENTE NIEUW GINNEKEN (4) 

Het nederzettingsonderzoek door L . Moelands en A. Reijers 

Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk, begin Se eeuw, 
raken onze streken p r aktisch geheel ontvolkt. Invallen 
vanuit Oost Eur opa , de ineenst orti ng van de Limes (Romein
se verdedi gingslinie) maakte er de wereld in d i e dagen 
n iet leefbaarder op . De geschreven bronnen laten ons 
menigmaal in de steek , zodat er van enige terugval in de 
prehistorie sprake is . Deze periode staat bekend als: 

de Merovingische tijd 

De Frankische tijd , ook Merovingische tijd genoemd naar de 
eerste dynastie van Frankische koningen, de Merovi ngen , 
beslaat het tijdvak tussen de jaren 450 en 750 ! 
Merov i ngische nederzettingen zijn ons in Nederland bijna 
nie t bekend, zodat bodemvondsten ons bijna uitsluitend 
worde n geleverd door grafvelden. Wat heeft de gemeent e 
N. Ginneken ons nu opgeleverd aan vondsten ? Dit zijn 
slechts een negental scherven , t.w. 4 rande n, 1 bodem
fragment en 4 wandscherven (1) . Toch zijn ze belangrijk 
genoeg om er het een en ander over mee te delen. Je kunt 
je afvragen wat voor betekenis ze hebben in het totaal
beeld van vr oege bewoning in N. Ginneken. De rol die ze 
spelen i s niet onbelangri jk. Het zijn nl . deze negen 
scherven die a.h .w. een schakel vormen tussen prehistorie/ 
Romeinse tijd en de daarop volgende middeleeuwen. Met deze 
vondsten kunnen we stellen dat N. Ginneken een konstante 
stroom vondstenmateriaal heeft opgeleverd vanaf prehis
torie tot aan de middeleeuwen . 

Nu i ets over de scherven: van één plaats kernen twee 
randen en twee wandscherven. Wat baksel betreft l ijken 
ze sterk op elkaar . De kleur van de scherven is licht
rood met een grijze kern. Alle scherven zi jn gemagerd 
met kwartsgruis d . w.z. er z i jn hee l kleine kiezeltjes 
meegebakken om te voorkomen dat de pot tijdens het bak
proces g i ng scheure n of barsten . De overige scherven 
zijn grijsacht i g van kleur. Ook deze zijn weer gema
gerd met kwartsgruis. 
Op andere plaatsen in W. Brabant is he t Merov i ngisch 
mat~riaal ook spaarzaam vertegenwoordigd, zodat we kun
neu s teLL~m dat, ondanks de rumoerige tijden , onze 
streken r.och nog wel een zekere mate van bewoning ge-
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kend heef t. Het is echter niet te verwachten dat in de 
toekorr:st nog veel !'1ateriaal uit deze periode gevonden 
zal wo!'den . We zu llen het voor l opig nog met deze paar 
scherven moeten doen ! 

I . 

<ll Nadat dit artikel geschre ve n is werden er nog enkele 
Merovingische S("herven gevonden t.w. 1 rand en 3 
wanè.scherven. Hiermee komt het total e aantal dus op 
13 scherven. 

R~ILABO.'lNEMEtJTEN ( 2) 

onze heemkundekring heeft voor het Tijdschrift "Brieven 
van Paulus" een rui.labonnement aangegaan ::iet: 

"De Rosdoek" De Acht Zaligheden Eersel 
"Actum Tilliburgis " 
"Kringnieuws" 

Tilborch TU.burg 
Vr ienden van ' s-Herto0e r.bosch 

RUILABONNEMENTEN i3 l 

In de afge lopen :~1aandcn ontvingen we: 
't Gruun Boe kske 67 e n 69 (Kempen land Eind'10·.'e11); 
Actum ~illiburgi s 10-2 (Tilborch-Tilbur.g); 
De Rosdoek 15 (Ac.rr 7.alighc<len- Eersel) ; 
De Klopkei 32-12 (Erstelinghe-waalwijk); 
Kringnieuws 24 (Vr i enden van ' s- H ertogenbos~:h l ; 
De Vlasselt 3 (De Vldsselt Terhc~j~n) . 

: 
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Volkskundenotities (7) door A. van Dort-van Deurzen 

Van "Besloten Hofje" tot Lieve Vrouwke (deel 2) --------------------------------------
De beeldjes van was of porcelein 

En nu over de "inhoud" van de ·stolpen: over de madonna
beeldjes. 
In de· 17e eeuw kwamen er plotseling madonna's en wel met 
de meest Vt:!l.'fijnde smaak gemaakt in hout en ivoor. Deze 
beelden staan echter steeds los zonder enige versiering 
erom heen . Dat duurde tot de Franse r evolutie, einde 18e 
eeuw. Men heeft dàn al porceleinen bee ldjes z.g. bisquit, 
welke gepolychromeerd e n glanzend zijn gemaakt en belegd 
met bladgoud, "vieux Bruxelles". Ook de vaasjes "cornets", 
welke bij de besloten hofjes nooit worden aangetroffen, 
zijn er dan. Grote vaze n werden door het volk aan de 
kerken geschonken, omdat in die roerige t ijden het kerk
zilver moest worden verborgen; in deze vazen werden ook 
hosties bewaard. De porceleinen beeldjes, de beeldjes 
van p laster, een slecht soort gips, en de vazen werden 
gegoten in een mal. Reeds in de 18e eeuw waren er ook 
beeldjes van de Madonna en van andere heiligen in was. 
Van deze beelden waren alleen de hoofden, voeten en han 
den van was; de rest was opgevuld met hout, dun linnen 
of andere stof. Om het hoofd te vormen nam men een stokje, 
dat in een bol warme was werd gedompeld. Wanneer deze 
substantie was gestold, maar toch nog vormbaar, werd het 
met de hand bijgewerkt en gevormd; hetzelfde gebeurde bij 
de voeten en handen. Voor deze figuren werd bijenwas ge
bruikt. In de kopjes werd het haar ~oms zelfs ingeplant, 
wat op zich een enorm tijdrovend werk was. Het ontstaan 
van de wassen beeldjes moet gezocht worden in het laat
ste kwart van de 18e eeuw. De beeldjes werden rijk aan
gekleed en vaak werd de kleding met juwel en versierd. 

De kleine wassen beelden van de Madonna met Kindje, de 
zogenaamde "wasjes", prachtig en zinvol aangekleed, zijn 
meestal het werk geweest van begijntjes of kloosterzus
ters, maar ook vrouwe n buiten het klooster maakten ze. 
Men ziet deze Madonna's vaak in glazen kastjes , vierkan t 
of rechthoekig. Dez.e kastjes zijn de voorlopers van de 
stolpen, die eerst in de tweede helft van de 19e eeuw 
opkwamen. Naast de houten beelden, we lke er altijd ge
weest zijn, hebben de wassen en peroceleinen Madonna's 
vooral een grote opgang gemaakt onder Louis Philippe 
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(1830-1848). Het was alsof de bevolking na alle troebe
len van reformatie en revolutie een extra hulde wilde 
brengen aan de Moeder Gods. De aankleding van de Madon
nabeeldjes bestaat meestal uit geborduurde zi jde, f lu
weel of brokaat. Maar de eenvoudige Ke~pische mensen 
hadden hun Lieve Vrouwkes naar eigen smaak aangekleed, 
vaak met papieren bloemen, waartussen "zilvertjes" werden 
gedaan; dit zijn haverkorrels, met verschillende kleuren 
zilverpapier omwikkeld, wat een apart effekt gaf. Rest 
nog de zogenaamde Spaanse Madonna's te vermelden, zo ge-
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noemd naar öe driehoek ige mantel, waarmede zij omgeven 
zi jn; hiertoe behoort o .a. de 15e eeuwse Madonna van Ant
werpen. Bij deze beelden werd vaak een stukj e van de 
schoud er afgekapt , om de mantel goed te doen val len ; ook 
bi j de Antw·~rpse Madonna i ·s dit gebeurd. 0p hoogtij dagen 
kr i jgen deze "Spaanse Madonna's" een schat aan j uwelen , a l 
dan niet ir. de kleding verwerkt . 

Vooral te Antwerpen e~ te Brugge zijn vele wassen beeldjes 
gemaakt, en aangekleed en werden vele bloemkransen ge 
vlochten, ~aar ook in de wijde omgeving rond deze steden . 
De zogenaan:::le "Santjes-mannen" en andere marskramers heb
ben deze be,eJdj es over vele dorpen en boerderijen ver
spreid. 

VERSCHENEN l 1 5 ) 

- Lijst van Noordbr abantse Kranten 1771-1940, Prij s f 4, - -. 
uitgave Provinc i aal Genootschap, Den Bosch 

- Archeologi sche Kroniek van Noord-Brabant, 1974-1976 
f 12, 50 Brabants Heem 

- Drie Ee uwen -Kerk in Ulvenhout , 1648-1976 
f 5,-- Paulus van Daesqonck Nieuw-Ginneken 

- Noord-Brabant in de Late Bronstijd en IJzertijd 
36 dia ' s met t ekstboekje, f 40, --
Provi nciaa l Genootschap, Den Bosch 

- Geschiedeni s van Princenhage e n Prinsenbeek 
Uitgave Hage nr . 24 

- Breda tijdschrift van Bredanaars voor Bredanaars 
Dagboek van Mej . Tromp over de bevrijding in 1944 

- Geme~ntekrant Nie uw-Ginneken (juni 1979) 
met a r tikelen over Uitbreiding Bavel/Europese verkie
zingen/C. Dekkers met Pensioen/Nw. school in Bavel 

- Gemee nte krant Nieuw-Ginneken (september 1979) 
met o.a. de nieuwe containei~s , Laurentiusfeesten e n de 
star t -van een eve nementenkalender, waarvoor we r eeds 
enkele jaren gepleit hebbe~ (onze agenda is elde r s i n 
dit b l3d gepubliceerd) 
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WERKGROEP "HISTORISCH KONTAKT WEST- BRABANT" 
door Jan van der Westerlaken 

Op 31 augustus 1979 werd de Werkgroep "Historisch Kontakt 
West-Brabant" opger i ch t met als doe l stell ing de uitga ve van 
een kon~aktorgaan voor a l l e historisch geinteresseerden i n 
West- Brabant. 
Dit i nformatieblad zal vi er maal per jaar verschtjnen en 
gratis toegezonden worden aan al degenen , die zich op een 
of andere manier betrokken voelen bij de historie van West
Brabant zoals scholen, gemeentebestuurders, leden van his
torische en heemkundige verenigingen en alle andere histo
rische geinteresseerden . 

Het blad zal vier hoofdrubrieken bevatten: 

a. Agenda met alle komende aktiviteiten op het gebied van 
tentoonstellingen, lezingen, wandeltochten, op

gravingen, openings tijde n van museau, enz. 
De eindredakt ie heeft Jan van der Westerlaken. 

b. Aktualiteitenrubriek door Herman Dirven met gebeurte
nissen op hi s toris ch gebied. 

c. Bibliografie door J. IJsseling . Hij bespreekt alles wat 
verschenen is i n of over West-Brabant. 

d . Ni e uwtjes en Varia door G . van Hoek 

bliek. 

Krantenbericht en of nieuws uit l okale blaadjes, 
da t mogelijk interessant is voor een breder pu-

De redaktie hoopt in een behoefte om wat meer over elkaars 
aktiviteiten te weten te komen t e voorzien om zodoende tij
dig op de hoogte te zijn van wat in West-Brabant zoal te 
gebeuren staat. 
Het eerste nummer zal waarschi jnli jk in november verschijnen. 
Het sekretariaat is gevest igd: Bernhardsingel 22, Breda. 



MET PAULUS AAN TAFEL (4) 
door Rob van der Westerlaken 
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Tja, wie kent niet die kleine, zwarte besjes die in grote 
hoeveelheden aan de vlierstruik hangen~ Maar wist U, dat 
deze struik tot de meest geneeskrachtige kruiden behoort? 
onze voorvaderen wisten er al 'n duchtig woordje over mee 
te spreken. 
Als we even de geschiedenis in duiken, komen we de plant 
tegen in de' mythologie, waar de vlierbes fungeert als 
woonplaats voor "Frau Holle" die gold als beschermende 
huisgodin. 
In Zwitserland en Italië heeft men bij opgravingen vlier
zaad en vliertakjes gevonden, die uit het bronzen tijd
perk stamden, waaruit valt af te lèiden, dat de prehis
torische mensen de bessen al gebruikten. 
Naast de talrijke omschrijvingen van Griekse en· Romeinse 
schrijvers over de geneeskrachtige werking van de vlier
struik treffen we in 1250 na Chr. Albertus. 111agnus aan, 
die beweert, dat de binnenste schors van boven naar bene
den afgeschaafd een purgeermiddel vormt en van onder naar 

·boven een braak.middel! 
Wie hieraan mocht twijfele'n wordt onmiddellijk op de vin
gers getikt door de bisschop van Regensburg, zelf groot 
kruidenkenner, die onder 't stukje schreef: ;'et. haec 
saepius est expertum" of "en dit is rrieeimaien bewezen". 
De geur van de plant en de bloemen wordt niet door ieder
een in dank afgenomen en sommigen krijgen zelfs bij de 

·réuk alleen al spontaan br.aakneigingen, hetgeen de stel-
'hng van Albertus niaar al te bewijst! 
Toch moeten we de plant omzichtig en' eerbiedig behandelen, 
want volgens 'n oude volkswijsheid sterft hij, die het 
waagt de vlierst~uik ·te kappen, binnen drie dagen na zijn 
vermetele daad. 
De kracht. van de vlierstruik wordt onderstreept in 't 
vol gende rijmpje: 

Wie telt alle wonderen wel 
Schors, be ssen, blad en bloesem 
Ieder deel is kracht en goedheid 
Ieder deel is zegenrijk 

Hoe zegenrijk blijkt uit de onderstaande (onvolledige) op
somming. van de geneeskrachtige werking: 

bladeren: ter ondersteuning bij suikerziekte, verder 
bloedzuiverend 
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bloesem bij kouvatten, hoesten, griep (bloemetjes drogen 
en thee van zetten) 

schors laxerend (niet z.elf experimenteren) 
rijpe bessen: bevatten vitamine A 1, B, B 1, B 2, c en J 

(voor mensen met zwakke longen) 

Over die bessen gaat 't volgende recept. Op 'n mooie na
zomerse fietstocht door de prachtige omgeving van Ulven
hout en Bavel komt U vast wel zo'n vlierstruik tegen, hij 
groeit in het bos, op zonnige plaatsen en langs de bosrand 
en vaak in de buurt van boerderijen. Na 'n gezonde fiets
tocht die gezondheid bewaren door de geplukte bessen tot 
jam te maken en te bewaren voor de winter. Pas er wel voor 
op rauwe bessen te eten, want te veel geeft enkel diarrhee 
en koortrillingen. 

~~~-~~~-!'.!!~~!?~~~~~-~~-~~~~!~ (uit: De plattelandsvrouw) 

Vlierbessen 
suiker 
zure of onrijpe moesappels 

De rijpe .zwarte bessen van de tros rissen. Met wat water 
(niet te veel, ze bevatten vocht genoeg van zichzelf) een 
kwartiertje laten koken. Door 'n zeef wrijven. 
Op 1 liter sap ~ kilo in stukjes gesneden appels laten 
fijnkoken. 
Dan 1~ kilo (gelei) suiker toevoegen. Tien minuten laten 
koken en in potjes doen. 
De gelei kan ook bij wild of koud vlees gegeten worden. 
Wilt U pure vlierbessenjam, dan laat U de appels en de 
zeef achterwege, en volgt U de aanwijzingen op.het pak 
geleisuiker (eventueel Opecta). 

Gezondheid! 

OUDE NUMMERS BRABANTS HEEM 

De meeste van onze leden hetalen een l i dmaatschap van 
f 25,-- en ontvangen daarvoor tevens het tijdschrift 
''Brabants Heem". Een interessant tijdschrift, dat we kun
nen aanbevelen. 
Indien U het blad na lezing bewaart kunt U bepaalde ar
tikelen herlezen of naslaan. 
Indien U het tijdschrift niet bewaart, ontvangt de Kring 
het graag voor zijn archief op een van de adressen •. 
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TENTOONSTELLINGEN (15) 

75 jaar Rabobank Ginneken in Hoofdkantoor te Ulvenhout 
van 26 oktober. 

- Naar Gothieken Kunstzin - Kerkelijke Kunst en Cultuur 
in Noord-Brabant in de negentiende eeuw (1 sept. - 4 nov.) 
Noordbrabants Museum 's-Hertogenbosch 

- Wim MOl exposeert weer , voornamelijk uit eigen verzame
. ling, i n zijn privé-museum Ginnekenweg 76 

12 en 14 oktober le en 2e Wereldoorlog's Geschiedenis 
Breda 

26 en 28 oktober 
16 en 18 november 

7 en 8 december 
28 en 29 december 
Geopend vr. 19-21 

AGENDA 1979-1980 

8-30 september 
8 september 

24 september 

15 oktober 
26 oktober 

26 

5 

15 
28 
15 
24 

3 
15 
15 
15 

oktober 

november 

december 
december 
januari 
februari 
maart 

april 
april 
mei 
juni 
juni 
juli 

Bevrijding Breda 
Heilige Roomse Leven 
Amnesty International 
"Kerst"tentoonstelling 

u. en zo. 13-17 uur. 

Tentoonstelling 75 jaar Laurentiuskerk 
Presentatie boekje "Drie eeuwen Kerk 
in Ulvenhout" 
Jaarvergadering en films van Charles 
Luijten 
Brieven van Paulus 24 
Tentoonstelling 75 jaar Rabobank 
Ginneken 
Presentatie van het boek "Van Ginneken 
tot Nieuw-Ginneken" 
"Het dagelijks l even in de Middensteen
tijd" (de heer van de Lee) 
Praten met inwoners van Galder-Strijbeek 
Brieven van. Paulus 25 
"'n Bekende Brabander" 
Brieven van Paulus 26 
"Het land van Mark en AA" (Peter v . d. 
Velden) 
"Paulus van Daesdonck" 5 jaar 
Brieven van Paulus 26 
Dauwtrappen met Harmonie Caecilia Bavel 
Brieven van Paulus 27 
Bavel Anno 1920 - Tentoonstelling 
Heemkundig Werkkamp Brabants Heem 
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LIEDJES, DIE IK NOG KEN (3) door Oma Peeters 

Op het slot van Loevenste~n 
Zat eens Huijg de Groot 
Blijven moest hi j op het slot 
Blijven tot zijn dood 

Vrouw en dienstmaagd deelden trouw 
in zijn droevig lot 
Reeds twee jaren waren zij 
samen op het slot 

Boeken kwamen menigmaal 
in een groote kist 
Toen de meid de koffer zag 
peinsde ze een list 

Daarin moest mijnheer eens gaan 
en niemand die het ziet 
als de kist het slot verlaat 
opent men ze niet 

Zoo sprak Elsje tot mevrouw 
en deze sprak haar man 
En na lang en breed beraad 
waagde men het plan 

En dat plan gelukte ook 
door de boekenkist 
Kreeg ~e Groot zijn vri jheid weer 
dank zij Elsjes l ist 

BIJGELOOF (12) 

Krast de uil boven je huis 
Dan loert de dood en is 't niet pluis 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT ( 16) 

Is het weer in september warm, dan krijgen we een harde 
winter . 

Regen met St. Dionys (9 oktober) 
Voorspelt natte winter en weinig ijs. 



OUDE VERSJES EN LIEDJES (6) 
verzameld d oor W.P.A. Colsen r,.,"." _.,,." - . ,,.._ ........... , .... ~ ... -...... ,,, .... ~ · · ,,, .......... -. ....,... .~ 

1 Strijdlied. 

l l Wijze: 0 schitt'rende kleuren. 

l Gij schitterende kleuren in flesch en . in glas, 
l Wier schijnschoon zoovelen bedroog, 
l Die in den breeden jeneverplas 

l 
Verdronken met wanh<l-Op in 't oog. 

Barst glazen en Ress.chen, uw &troom niet 
[gestuit, 

Het leed uit uw bron loopt de spui:gat:en uit, 
Het lij den, aa.n vrouwen en kind'ren bereid, 

Aan vrouwen e~ kind'ren bereid. 

Gordt tegen bedwelmende dranken u aan, 
Al schijnen uw krMhten nog klein; 

En breidelt te zamen dien stroom nu voortaan. 
Uw doel en uw streven zijn rein. 

Dringt aan op de hulp bij regeerende m3(!ht, 
't Symbool onzer· vad'·ren blijv' "Eendracht. 

· · [maakt macht", 
Gewerkt met vertrouwen en liefde het meest, 

Vertrouweh en liefde het meest. 

L. 

UITSPRAAK {18 ) 

Add'un zwaor e kar rijdt 
mott'um wel zel f trekken 

· TH. P. 

(Uit de V qlksstem). 

"llrl- van P!!1p• 
1• bet 1nf-t1ël.MI - de L~ v ... de h• h..,ekriJlg 
"P.mulue VM Dle.sonck• te Nl~. 
lllK _.•ahljnt Ss pee jaar. 

-....ue 1 C.J.lt. Letjten, CHenlau 18, OL'NDhout 
lllm~Uea 1 L.r. JetH• en .J.a.11. Soetuboek 
'l'eclla • .,.., 1 o1 .A.M. Gr-

De "n""'9'" " ... 1". van DUldonck. werd apJerlch,t 
3 mprl 191 en 1e gw"tlfd te llleaw-Gim.ken. 
8ellncarial.t 1 Yang 21 te Ulftnhout: 
"nllnken.1..111 1 52.18.33.639 t:.n.v. Paulu• vui Daudonck 
Girm:ekeni.ng 1 31.13. 311 t:. n..... PaulU• VUi Dulldanck 

Kollektla 
De hffmkundeUlnt bouwt Mft e19en kollektie t:.b.v . 
çecilflake tantoon11telU119en en m te iu.an tot: het in
r:Lchten van aen a:t.9en heamk11111Uq -· 
SchenklJlpll - da kollakt.1• vaam• op de kontakt-

a4r•-· 
A. LllJ.jten 1 t llOffiMSt 36 Ul'Nlillaat 076-612926 
A. Lodevijll: Venneku 26 ",,.1 01613-1180 

Be9t:llur 
:J.ë.""Y."4, "mt.er lalceD 
C.J.11, "ljt.1 
J.11.s .11. Ja9119n 
A.P.J.11. 1.Dljten 
L.C.~ 

" ••••• LodMd.jk 
J.a.11. Glr
A.11.11. V.ftool.jen 

IUbU.l!at.1• 
191!1 ~tenboell:je 
1917 De socenb1-
1917 130 jaar MrlaacMol 
15178 Jrar-len •oe 11oop• 
1978 Onse OIMler• en Groot:-

oudera 
1919 Dr:la --· llCerk :ln 

Ulvllllbcat 

L1411utllClbp 

vooral.tter 
vt.ce-cord.t:ter 
Mkneari• 
2e ..U.t:u:L• 
pe «np H'tm 
2e pe1111tngmaemter 
tecllDlacb collrd1natiK 
~ker Galder-Q.rljbaelt 

J .M.B.". Jeapen (111t:verkocbt) 
J .C. v.d . ... terlllll:en 
c.J .11. r.e11cen 
~ •• Dtnen, van Riel 

"·". •• dol .:rong 

Dr: . J.L.11. de Lepper 

llet vereniqi.ngajaar van 4e ~elcr:l.1111' loop van 
1 aept:mber tot 31 a119uatue. 
llM•t 41ver" a.-Ji:tiv:lte:lten, lea:lngen, tentoonat:ellln-
9en an exlmr•lee geeft 4e Xrlllf het: tijdmchrift •ar:i.wen 
ven Pa11l11•• ult. 
Lldalaatachap (vooc hllt hela te•in) 1nklua1et' het t.ijd-
11Cllrift "8r8"nta .._.en "Brieven van Paulu•• f 25,00 
per jaar. 




