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r@rieben ban ~aulus 

Redaktie: Craenlaer 18 

Tweemaandelijkse periodiek van de 
heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 

5 e jaargang, nr.2 6 
4851 TK Ulve nhout 

Nie uw-Ginneken, 15 sprokkel maand 1980 

EEN RIJKE KULTUUR 

Met veel nabeschouwingen over de jaren zeventig e n voorbe
schouwingen over de jar en tachtig is 1980 ingeluid en nu al 
weer zes weken oud. 

In 1980 warden door onze Kring weer vele aktivi t ei t e n ont
wikkeld. 

Op 3 april bestaat de Kring 5 jaar, op 14 augus t u s hebben 
we het 32e Werkkamp van Br abants Heem met daaromheen aller
l ei lezingen, tentoonste llingen en andere akti vi t ei ten. 

In dit nununer staan o nze plannen voor de res t van he t 
vereni gingsj aar, maar ook zoa l s iedere keer weer onze vaste 
rubrieken over molens, straatnamen , annexatie, a r cheolog i e, 
archiefvondsten, enz. 
Frans Carton verhaalt, i n vervolg op het ver haal va n kape
l aan Bownans, over zijn ervaringen bij de torenbrand in 
1944 en vertelt U teve ns meer over de bevrijdi ng van Ulven
hout. 
Weet U wat Koppermaandag is? We vertellen er meer over. 
Gemeente-archivaris Dr . Fr ans Brekelmans vertelt ove r de 
vier schilderijen va n Klein IJpelaar, die de gemeente on
l angs aankocht en waarvan één de voorpagina sier t. 
Op 28 januari huldigde voorzitt er Jan van der Wes t e rlaken 
het 250e lid van de Kring, de Strijbekenaar Louis Remeysen . 

Kortom, weer een uitgave va n de Brieven van Paulus me t 
veel heemkundige wetenswaardigheden uit ons eigen heem 
Nieuw-Ginneken, een heem, zo blijkt telkens weer, met een 
gevarieerde en rijke kultuur . 



78 

KRIS KRAS DOOR DE GESCHIEDENIS VAN 
(NIEUW) GINNEKEN (9) 
door Herman Dirven 

De laatste jaren is er aJ. heel wat afgepraat over de wegen 
rond en door de gemeente Nieuw Ginneken. 
Tegen de aanleg van de nieuwe rijksweg van Bavel naar Rijs
bergen (aansluiting op de E-10) zijn zelfs honderden be
zwaren ingebracht. 
Is dat nu een modeverschijnsel van onze tijd? 
Gedeeltelijk wel, naar ook gedeeltelijk weer niet. 
Laten we eens zo'n 150 jaar terugkijken in Ginneken en 
Bavel. Wat zien we dan: 
een achttal heerbanen of publieke wegen, namelijk: 
1. weg van Ginneken naar Breda (liep toen nog door de ge

meente Teteringen, dit was een steenweg nu Ginnekenweg). 
2. weg van Ginneken naar Teteringen. Dit was een smalle 

. landweg, waar slechts hier en daar twee karren elkaar 
konden passeren. 

3 •. weg van Ginneken naar Bavel en verder naar Gilze. Bijna 
geheel zandweg waarvan het gedeelte tussen Bavel en 
Gilze grotendeels over de heide liep en in de winter 
praktisch onbegaanbaar was. 

4. weg van Ginneken naar Ulvenhout en verder naar Chaam
Alphen. ·Grotendeels zeer slecht en vooral in de regen
rijke tijden onbegaanbaar. 

5. weg van Ulvenhout (hij 't Hoekske) naar Baarle-Nassau. ook 
deze was grotendeels zeer slecht, maar kon toch als alter
natieve route dienen als de weg Ulvenhout-Chaam helemaal 
onbegaanbaar was. 

6. weg van Ulvenhout naar Strijbeek en verder naar Hoog
straten. Deze was in redelijk goede staat en over het 
algemeen goed berijdbaar. 

7. weg van Ginneken over de Duivelsbrug langs het Mastbos 
naar Galder en verder via Meersel-Dreef naar Hoogstraten. 
Ook deze weg was doorgaans genomen in goede staat en 
goed berijdbaar. 

8. weg van Ginneken via de Duivelsbrug langs het Mastbos 
naar Princenhage. Ook deze weg was doorgaans goed berijd
baar. Meermalen werd deze weg ook grootscheeps verbeterd 
en duizenden karren zand zijn door de boeren vooral in de 
lage gedeelten aangevoerd om de weg te verhogen. 

De z.9. binnen- of Geburenwegen waren over het algemeen 
slecht tot zeer slecht. In het dorp Ginneken kende men de 
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Karnemelkstraat, die 's winters een modderpoel was en de 
Molenweg, welke zeer zanderig was. 
In Heusdenhout was een weg van de kapel naar de steenweg 
Breda-Oosterhout, welke door de geburen zo goed mogelijk 
werd onderhouden. 
In Ulvenhout waren o.a. de Meirstraat en de Chaamse weg 
zeer slecht. Op Notsel en Cauwelaar waren geen schouwbare 
wegen en op Strijbeek was de Molenstraat in redelijke staat 
(vroeger stond de molen van Ulvenhout - toen een z.g. 
Standerdmolen - op de Goudberg te Strijbeek) . 
De wegen in de direkte omgeving van Bavel waren groten
deels in redelijke staat, maar in de omliggende gehuchten 
was het dikwijls verschrikkelijk. Hoe erg die toestand wel 
was kunnen we het beste laten ervaren door een verzoek van 
de bewoners uit het beg in van onze eeuw voor te leggen. 
In die tijd was men al druk bezig om de wegen van gemeente
wege te verharden. zo waren enkele jaren daarvoor een kei
weg aangelegd van Ginneken naar Teteringen (langs IJpelaar), 
welke door aannemer Bakkeren van Princenhage was opgeleverd 
voor 16.490 gulden en de keiweg van Ginneken naar Galder was 
door aannemer Adriaan Verlegh bestraat voor 68.664 ·gulden. 

Brief 1 
Aan den Edelachtbaren Raad der Gemeente 
Ginneken en Bavel. 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen ondergeteken
den, allen landbouwers der gehuchten Lijndonk, Bolberg 
en den Aard; 
Dat ter hunner kennis gekomen zijn de pogingen om de 
Gemeente Ginneken door eenen keiweg met de Gemeente Gilze 
langs de Baan van dien naam te verbinden; 
Dat zij er met bescheidenheid op meenen te mogen WJ.Jzen 
dat het nut van bedoelden weg met het oog op de weinige 
belanghebbenden in de Gemeente Ginneken en Bavel niet ge
ëvenredigd zoude zijn aan de aanz ienlijke uitgaven, welke 
dusdanige straatweg van de Gemeente zouden vorderen; 
Dat daarentegen door Uwen Raad met betrekkelijk geringe 
kosten een groot aantal landbouwers ten zeerste gebaat 
zou kunnen worden, indien een vaste weg uit de kom van 
Bavel over den Bol berg en Lijndonk in de richting Molen
schot werd aangelegd; 
Dat zij, inachtnemende de hooge noodzakeli jkheid, van de 
billijkheid van Uwen Raad durven verwachten, dat hi j om 
den voortdurend slechten toestand dier straat daarin zoo 
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spoed i g mogel i jk verbetering zal willen brengen; 
Dat toch door een dergelijke weg de landbouwers dier 
gehuchten in de eenige gelegenheid worden gesteld om 
eeni germa t e t e deel en in de baten der Gemeente, waarvan 
z i j t o t nu t oe - en, wordt hun deze weg onthouden, voor 
alti jd - alleen de lasten hebben te dragen; 
Dat zi j dus noc hmaals het verzoek tot Uwen Raad durven 
richten, het hi er voorgestelde plan in welwillende over
weging te nemen. 
' t Welk doende 

c . Voerma ns , Jac. Voermans, C. Pijpers, J. Jans en, 
O. M. Vi ncente n, J. Huybrechts, A. van Hooydonk, 
J.B. S t eve ns , J. Stevens, C. Jacobs, A. Meeuwissen, 
J.A. van Riel, J. Embr egts, J . 'Beenackers, A. van Beek, 
c. va n Beek. 

Brief 2 
de n raad der gemeente Ginne ken en Bave l . 

Edelachtbare Heeren, 

De ondergeteke nden, a lle n landbouwers t e Bavel , geven 
met verschuldigden eerb i ed t e kennen: 
dat zij nogmaals de vrij heid nemen, zic h t o t Uwe ver
gader ing te wenden , om op de n onhoudbaren toestand van 
den weg over Tervoort te wi j zen ; 
dat het toch bij langdurig vochtig weder bijna onmoge
lijk is dien weg te berijden; 
da t sedert de oprichti ng van de stoomzuivelfabriek , nu 
dagelijks de melk daarheen moet worden gevoer d , de be
hoefte aan een harden weg zi ch dés t e me er doet gevoelen; 
dat er sedert he t i ndi enen van het vo r i g verzoekschri ft 
meer kans bestaat, dat d e gemeente Oosterhout vanaf 
Dorst zal wi l len aa nsluiten daar de Dorstsche l andbouwers 
wel genegen zouden zi j n lid onze coöperatie t e worden , 
i ndien er een betere weg was naar Bavel; 
dat eindel i jk door een zijtak naar Lijndonk ook de be
woners van dat gedeel t e onzer parochie zouden gebaat 
zi jn; 
r edenen war.irom zij UEd. be leefd maar dringend het belang 
van bove ngenoemde wijken in overweging geven, opdat ook 
haar bewoners eenmaal langs een vasten weg het over ige 
deel der gemeente zullen kunnen bereiken . 
't Welk doende van U Edelac htbare Heeren de onder danige 
d iena r en 
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G. van Arendonk , W. P. Rutten , C. Jansen , J . Huybregts, 
l». van Loon, J . va ·1 Wezel , J . Moelands, H. van Dun , 
H. Cornelissen , J . Verschuren, Ant . ó e Br uyn, Maria 
Oomen , J . A. Oomen, c . van Hooydonk , H. Jansen , 
A . va n Loenhout, W. véin Hooydonk, Ant . Verhees, 
M. Janssens , de Wee. . lloutepen, P. van Bavel, 
J. van den Hout . 

Brief 3 
Aan den EdelAchtba::en Raad der gemeente Gi nneken e n 
Bave l . 

Geeft met den vers :huldigden eerbied te kennen, onder 
geteekende l andbouNcrs , wonende t e Bavel, gem. Ginneken 
en Bave l, da t zi j oeleefd verzoeken om een Kei- of 
Kl i nker weg , ui t gaande van af he t dorp Bavel door den· 
Laageweg over den Eikberg , om zodoende te trachten een 
aansluiting te mogen krijgen me t d e aangrensende gemee nte 
Gilze; 
Dat echte r adressanten zoo vrij zij n , om u EdelAcht baren 
Raad nogmaals om het bovenstaande t e verzoeken, zi jn de 
reden, dat wij ons zeer lang in behoeftige omstandighe
den hebben moeten dulden , ten las te van e lk hier wonende 
landbouwer , teg en over onze buure i n der gemeente , voor
noemd, doch hopen wij dat de Raad in deze behoeft i ge 
oms t andig heden zal voorzien welk ook zeer t en be l angen 
str ekt van elk i m•oner der gemeente Ginneken en Bavel . 
Adr essant en hebben ook de eer i n een vergadering in over
weg ing te geven bi j de behandeling van dit onderwerp dat 
er belanghebbende zijn die op zeer ma tige wi jzen wi llen 
bi jdragen als de r aad op het boven gedaan verzoek ten 
gunstigste wil beschikken . 
Bavel 24 november 1901. 
Welk doende , enz. enz. 

De Wed. A. va n Hooydonk , C. van der Avoort, J. Jorissen , 
c. Peemen, M. Peeters , C. Embrecht s, C.A. van Geste l, 
C. van Gi nneken, J . van Engelen, Wede. J. van Riel , 
J.M. Rommens , H. Pelkans . 

Op alle verzoeken kon de gemeente natuur l ijk niet me t een in
gaan. Toch zi j n er juist in die jaren vele wegen ver.ha rd. 
Eerst uite raard t ussen de kerkdorpen en pas later naar de 
gehuch ten. 
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Bij het bestraten van de wegen werd meestal de oude route 
van de weg gevolgd. Meestal omdat deze in de loop van de 
jaren toch wel bewezen had op de minst slechte plaatsen te 
liggen, maar ook wel omdat men door het bestraten van de 
wegen op de eerste plaats ·het verkeer met paard en wagen van 
dienst wilde zijn. 
Pas in de vijftiger en zestiger jaren zijn in de plattelands
gemeenten in West-Brabant op grote schaal vele landwegen recht 
getrokken en verhard. 
Dikwijls gebeurde dat met klinkers, maar (veel te) dikwijls 
met asfalt. 

BRA&ANTS HEEM 31-4 
door Kees Leijten 

Eind december verscheen het laat ste deel van de 31e jaa.rgang 
van het tijdschrift "Brabants Heem". 
In deze afl·evering o.a. een artikel van P. van Gorp over 
Vollen en Volmolens in Midden- en Oost-Brabant en een verhaal 
van Arts c . s . over de Nederzettingssporen te Lith. 
Verder een aantal artikelen, waaronder een hartekreet van 
Martin de Bruyn uit Goirle om bij publikaties de feiten zorg
vuldig af te wegen om onjuistheden en onvolledigheid te voor
komen. 
Een hartekreet, die we gaarne onderschrijven. 
Toch moeten we van de andere kant ook de amateur in onze pu
blikaties een kans bl i jven geven en hem beslist niet kopschuw 
maken. 
Fouten maken mag, we moeten ze wel zien te voorkomen. 
Wel amateurisme, geen dilettanti sme . 
Hoewel heemkunde een moeilijk te omschri jven begrip is weten 
we wel dat het voor vakman én amateur is. 

Ik zou heemkunde als volgt willen omschrijven: 

Heemkunde is de studie over, de kennis van en de liefde 
voor kultuur, flora , fauna, land en volk in onze naaste 
omgeving, onze woonplaats, onze streek . 

Die studie en liefde is er voor vakman én amateur. De bloei 
van ruim 50 heemkundekringen in ons Brabant bewijst dat . Ook 
Vondel schreef het reeds: 

"De liefde tot zijn land is ieder aangeboren". 

Dat moet wel zo blijven. 
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DICHTER OVER BRABANT 
door Rob van der Westerlaken 

UIT BRABANT 

Melancholiek is 't klinken van de bellen 
Aan ' t haam van ' t paard, dat stapvoets sloft in 't zand 
Het opgeschof feld stof zweeft naar de kant 
En ganse zwermen vliegen vergezellen. 

Het Beest, dat scheukt en kopschudt van hun kwellen 
De kop omhoog , door 't kwastig net omrand 
zo trekt het dier langs 't hoge dorre land 
De tweewielskar en blijft eentonig schel len. 

En naast hem loopt de nian, zijn evenbeeld, 
In ' t grauwe kleed met sjokkig lome gang, 
Verweerd zijn hoofd en haar, de hand vereelt, 
Staag klopt de zweep doch maakt zijn paard niet bang. 

Zij hebben saam te lang hun werk gedeeld 
en sukkelen samen voort hun leven lang. 

DE MARK VAN KOEKHOVEN TOT BREDA (1) 
door Kees Leijten 

J. B •. Schepens 
1865-1937 

Toen Paulus van Daesdonck in september 1975 zijn eerste avond 
organiseerde in de Pekhoeve vroeg een van de eerste l eden van 
de kring "kunnen jul lie niet eens wat meer te weten komen 
over de Mark" . 
De Mark, die mooie r ivier met zijn schitterende Markdal, dat 
door allerlei wegen ernstigbedreigdwordt, heeft reeds vele 
duizenden mensen geboeid om zijn schoonheid. 

Eén van de leden van onze Kring, de Bredanaar W. J. van der 
Voort, maakte een studie over deze boeiende rivier en publi
ceert die studie in enkele afleveringen in Brieven van Paulus. 
In de 27e aflevering van ons blad zal zijn eerste artikel ver
schijnen. 

Op maandag 24 maart a . s . zal Peter van der Velden uit Roosen
daal zijn verhaal vertellen over Het land van Mark en AA . 
Op vrijdag 15 auguGtus zal een karavaan fietsers, deelnemers 
aan het 32e Werkkamp van Brabants Heem, deze mooie rivier 
aanschouwen vanaf het stalen ros. 
De Mark staat dus volop in onze belangstelling. 
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voorplaat van het programma van het 4e werkkamp in 1952. 
Heusdenhout behoorde toen nog tot onze gemeente Nieuw
Ginneken. 

HEEMKUNDIG WERKKAMP 1980 (2) 
door Kees Leijten 

In de vorige aflevering van onze "Brieven" berichtten we U 
dat onze Kring dit jaar het 32e werkkamp van de Stichti ng 
Brabants Heem zal verzorgen. (14-17 augustus 1980). 

In 1952 organi seerde de heemkundekring "Nieuw-Ginneken" het 
vierde werkkamp. 
In "Brabants Heem" 4e jaargang nr. 4 lazen we voor U op 
pagina 81 het volgende verslag: 

HEEMKUNDIG WERKKAMP TE ULVENHOUT 
voor dit kamp, van 6-9 Augustus, was de belangstelling zo 
groot, dat het Bestuur van Brabants Heem zich terecht met 
enige zorg mag afvragen, hoe deze kampen in de toekomst te 
regelen. En dit te meer, nu gebleken is, hoe door een voor
treffelijke organisatie door de Kring "Nj.euw-Ginneken", een 
uitstekende leiding overdag en 's avonds en door de sterk 
levende Brabantse sfeer de animo ervoor steeds groter wordt. 
Na een woord van welkom door p. Binck, die zich met veel 
enthousiasme in de nieuwe vlag van Brabants Heem onthulde, 
opende burgemeester J. Rouppe van der Voort het Werkkamp, 
gevolgd door een lezing van c. van Alphen over de Staats
bossen. Na de excursie van Donderdag sprak kapelaan C. Kra
mer over De rivier de Mark, Vri jdagavond hield J. Sinninghe 
een spreekbeurt over Sprookjes, De bonte avonden o.l.v. P. 
v.d. Burgt waren, zoals de burgemeester getuigde, uren van 
Brabants jolijt in stijl. Voordracht en improvisatie wissel
den elkaar in sne l tempo af. Zaterdagmorgen werd , na een 
inleiding van drs. v.d. Wie l over Tienden , aan de koffie 
tafel pastoor Binck gehuldigd t.g.v. zijn 70e verjaardag. 
J. Franken bood hem namens de deelnemers een gesloten 
couvert aan, welke p. Bi nck aan de Stichting schonk. Mr. J. 
Smit sprak waarderende woorden namens de Commissie voor het 
bodemonderzoek van het Prov. Gen. en bood de jubilaris een 
boekwerk aan. Het door hem vervaardigde sonnet voor p. 
Binck werd door een Vlaamse dee lneemster gevoelvol gedecla
meerd. Voor dit buitengewoon geslaagde kamp past een woord 
van dank aan de Kring "Nieuw-Ginneken", voor.zitter v.d. 
Meira.cher en vooral de secretaris-penningmeester c. Kanters. 
Het keurig verzorgde Heem-boek je viel zeer ln de smaak. 
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PRAATAVOND GALDER-STRIJBEEK (10 december 1979) 

voor de derde maal organiseerde onze Kring een praatavond met 
oudere inwoners van onze gemeente. Deze keer was Galder
Strijbeek aan de beurt. 
Dien verkooijen was de gesprekslei dster van deze heerlijke 
avond. 
In Dagblad De Stem schreef Wippel-Houben het volgende ver
slag, dat we gaarne overnemen in ons blad. 

PRAATAVOND GALDER-STRIJBEEK 

~!!~~L!!~!:-~~~!:!~~!:~~~~-~!~!:-~~~~~~!~.: 
Gald~r-Strijbeek - De oorlog 1914-1918 heeft de bewoners van 
Strijbeek en Galder (gem. Nieuw Ginneken) niet onberoerd ge
laten. Landweer en later veldleger waren er ingekwartierd 
bij diverse boeren en ieder heeft daar zo zijn eigen herinne
ring aan overgehouden .De Landweer bestond vooral uit oudere 
mannen uit de eigen streek, maar het veldleger bracht jonge 
en oudere Hollanders naar de Nederlands-Belgische grensstreek. 
Dit onderwerp· en meer "alledaagse" zaken als de eerste com
munie, trouwen, bevallen, overlijden, gouden bruiloften, het 
isolement van Strijbeek, de processie op Meerseldreef en ze
ker ook de rol van de paters daar in de omgeving vulden de 
praatavond van de heemkundekring Paulus van Daesdonck maandag 
in café Oud-Strijbeek . Zo 'n tachtig mensen luisterden mee 
naar wat Naantje Oomen (90), Mieke Jansen (90), Toon Basti
aansen (78) , Louis Remeijsen (76) , Janus van Aert (88), Wil 
lem Snepva~gers (82) en Pat er Wilfr ied (Al phens Mertens 78) 
en Dien verkooijen (66) elkaar aan de stamtafel over de jaren 
voor 1920 te vertell en hadden. 

De kinderen van Strijbeek bijvoorbeeld deden hun eerste com
munie in Ulvenhout. Katechismusles kregen ze van de paters op 
Meerseldreef. De tocht er heen duurden meestal vrij lang, 
maar de vechtlust van de Belgische jongens zorgde er wel voor , 
dat ze na afloop binnen de kortste keren terug op "ollandse" 
bodem. waren . De meisjes kregen godsdienstige bijscholing van 
acht dagen intern bij de zusters in Ulvenhout voor ze de 
eerste communie mochten ontvangen. 
De jongens van gewone boerenkomaf gingen gekleed in een ge
woon pak met een "kaaike" (bolhoedje), de meisjes in het lang 
met een tooi op een gouden ketting. Na de plechtigheid was er 
niet het grote feest dat i n later jaren opgang vond, maar kre
gen de ·boerenjongens een krentenboterham meer of een stukske 
ham. 
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Paters 

De paters van Meerseldreef zorgden goed voor de mensen maar 
ook voor zichzelf. Voor de boeren was het een dure plicht een 
stuk spek of bil aan de pater s te geven .. De pat~:s deden er 
wel wat voor terug, zij het meer op het 1.ID1Daterie l e vlak . . 
Na het uitbreken van de Eerste wereldoorlog in 1914, waarin 
Nederland neutraal was maar België wel vocht , was het vlug 
afgelopen met het kerkbezoek bij de paters over de grens. 
Pater Theofiel (zeg maar gerust Theofieleke, want hij was erg 
klein) wipte de grens over , nam zijn intrek bij de kinderen 

van Dun en bediende van daaruit de kapellen in Galder en 
Strijbeek. 

De verbinding over de Mark w as in die jaren erg slecht . . 
's Winters overstroomde de rivier a ltijd . Theofiel trok er 
zich net als de plaatselijke jeugd niks van aan en stapte 
door het water naar Galder. Aan de overkant s tonden droge 
klompen en sokken klaar in "De Belle". De Duitse grenswachten 
waren nog zulke kwade kerels niet. 
Het waren over het algemeen afgekeurde soldaten . Als· je maar 
een kerkboek of rozenkrans liet zien dan mocht je de "meet " 
wel over om in Belgiê naar de kerk te gaan . 
Die oorlogsjaren hebben heel wat herinneringen . 
Louis Remeijsen bijv. weet nog goed , dat koningin Wilhelmina 
in 1916 de inkwartiering bij hem thuis kwam inspekteren. Als 
kind moest hij achter de staldeur toekijken. Daar stonden 
meer kinderen en er werd heel wat afgeduwd. De deur sprong 
open en de vurige fox terriër schoot op de koningi n af en 
beet haar in de l aars. Zij trok er zich niets van aan. 
De omstandigheden op de sol datenzolder bevielen de koningi n 
helemaal niet. Op die zolder lagen zo'n 25- man tegen elkaar. 
Wilhelmina zorgde er voor, dat er kribben geplaatst werden 
(drie hoog) en dat er brandleren kwamen. De boeren kregen 3 
cent voor iedere gelegerde soldaat voor kost en stro . Toen de 
griep daar eens toe sloeg werden alle dekens verbrand en de 
manschappen elders ondergebracht . 

Sterven 

De inbreng van Strijbeek op deze praatavond van Paulus ~an 
oaesdonck was groot. zo bijvoorbeeld over de sterfgebruiken. 
Na een overlijden werden er voor de deur twee stenen op el
kaar gelegd. zat er een bosje palmtakjes bij dan was er een 
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ongehuwde overleden, was dat een bosje stro dan ging het om 
een gehuwde. De twee naaste buren bepaalden wie de aanzeg
gingen ging doen. In de f' !· 1ktijk werd hij het die er het 
minst voor vroeg. De hec~t~ buurtgemeenschap blijkt er nog 
altijd. Rouwbrieven (pas ingevoerd in 1956), postzegels, 
lijkwagen en dragers worden er nog altijd door de buurt be
taald. 

Vroeger werd begraven met paard en wagen. Het gerei bleef bij 
het brandspuithuis in Ulvenhout staan en de drijver gooide 
op de terugweg zijn dissel in de Mark. Die bracht dan immers 
ongeluk. Meestal waren dezelfde boeren de sigaar. Voor de 
lijkkar mocht nl. geen drachtige merrie lopen, die zou inuners 
verwerpen. De boeren die een ruin hadden waren daarom altijd 
de klos. In de woning van de overledene waren die dagen de 
ramen gesloten, die spiegels geblindeerd en de vleeswaren uit 
de schouw. Als dat alles niet werd gedaan dan zou er ongeluk 
over het huis komen. 
De paters speelde n in dat alles natuurlijk mee. Zij werden 
bij geboorte en ove rlijden ingeschakeld. Met een lantaarn in 
de hand moest een familielid van de betrokke ne te voet naar 
Meerseldreef bij ti j en onti j om een pater te halen. Hi j 
moest hem ook weer terug brengen. Het was vaste gewoonte , dat 
er direkt na de ge boorte gedoopt werd. Nog in 1955 is het 
voorgekomen, dat ee n boreling in allerijl naar Ulvenhout 
werd gebracht. He t was spiegelglad en zo koud, dat het kin
derhoofdje deels bevroor. Het kind werd in het ziekenhuis 
opgenomen en heeft er gelukki g geen nadelige gevolgen van er
varen. 

Vat of kaf 

Het zou te ver voe ren alles van deze praa t avonde te verhalen. 
Toch nog een paar zaken. Als er getrouwd werd kreeg de buurt 
een vat bier aangeboden. Woonden bei.de ech t elieden dicht bij 
elkaar dan had de buurt dubbel feest. Werd e r geen vaatje 
gegeven dat strooide de buurt kaf uit op he t erf van de 
krenterige familie. In het geval van een gedwongen huwelijk 
werd er evenmin een vat gegeven. Deze gebruiken zijn pas een 
paar jaar geleden afgeschaft. 
Aangeven van een kind vond plaats in Ginneken. In het café 
bij Boerke Verschuren waren alti jd wel twee mensen te vinden, 
die voor een borrel als getuige wilden fungeren .•. Bij gou
den bruiloften, sinds 1900 zijn er dat op Strijbeek acht ge
weest, è n een diamantan, werd het bruidspaar op versierde 
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wagens naar de kerk gereden. Er was dan ook een optocht met 
wagens waarop gebeurtenissen uit het leven van de betrokkenen 
werd uitgebeeld. Van feesten kwam nogal eens feesten, want er 
werd nogal eens getrouwd tussen mensen die aan zo'n feest 
meewerkten. 
De relaties met de gemeente Ginneken waren niet al te best. 
Burgemeester Serraris bijvoorbeeld werd verweten niets voor 
de buurtgemeenschappen in het buitengebied te doen. De weg 
naar Strijbeek was onvoors~elbaar slecht. Uiteindelijk moes
ten de boeren hun grond voor niets afstaan en zelf de nieuwe 
weg nog aanleggen ook. 
Het feit dat de burgemeester op Strijbeek geen jachtterrein 
had zou van die houding wel eens oorzaak geweest kunnen zijn. 
De marechaussees deden niets liever dan net zolang loeren tot 
zij de heer Serraris konden bekeuren en dat gebeurde dan .ook. 

Processie 

De processie op Meerseldreef was hoofdzakelijk bestemd voor 
"ollanders". 

Louis Remeijsen fungeerde aan de ingang van de paterstuin als 
zedenmeester door op de kleding van de bezoekers te letten. 
Hij heeft ooit zijn latere vrouw daar teruggestuurd, omdat 
zij de mouwen te hoog had opgestroopt. Haar reaktie toen: 
"Zo'n gendarme heb ik nog nooit tegen gekomen". De hele be
volking werkte in die processiemaanden mee om te verkopen. 

Het Patersmoer (Goudsberg) ontleent zijn naam aan het feit 
dat de grondeigenaar dit stuk moer (laag veen} voor het ste
ken van turf a an de paters had gegeven. Willem Snepvangers 
was er tien jaar lang onbezoldigd toezichthouder, maar hij 
heeft nooit iemand bekeurd . 

Nog een laatste herinnering van Snepvangers. Bij vorst "slib
berden" de kinderen op de vijvers. Jan Hofkens zakte er eens 
door het ijs en werd door d e anderen gered. Pater Camillus 
heeft toen de zin "Ik zal niet meer op het ijs gaan" honderd 
keer laten overschrijven als straf. 

DONATIE (3) 

Ter gelegenheid van het uitkomen van het jubileumboekje 
(Brieven van Paulus 25) kreeg de Kring een flinke donatie 
van Boekbinderij Van de Wouw. 
Onze hartelijke dank: 
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KOPPERMAANDAG OF VERLOREN MAANDAG 
door Kees Leijten 

Elk jaar lezen we op de dinsdag volgend op de eerste maandag 
na Driekoningen in onze Westbrabantse Dagbladen over Kopper
maandag en hoe de burgemeesters van Breda, Etten-Leur en 
Roosendaal die maandag een Koppermaandagprent aangebode n 
hebben gekregen van het Koninklijk Verbond van Grafische 
Ondernemingen. 

Koppermaandag of Verloren maandag is de eerste maandag na 
Driekoningen. 
Kopperen is een oud woord voor drinken of pret maken. We 
komen ook de naam "Verloren Maandag" tegen. Vanouds was deze 
verloren maandag de laatste dag van het Nieuwjaarstijdperk. 
Een dag waarop men niet werkte (verloren). Ze werd vroeger 
met grote volksfeesten gevierd. 
Onze voorvaderen liepen die dag, als de privileges der gilden 
werden voorgelezen, verkleed en stappend op stelten door de 
stad en zetten de bloemetjes buiten. Het was de vierdag der 
gilden. 
Vooral bij de zetters en drukkers is deze feestdag lang be
kend gebleven. 
Zij maakten een speciale prent, de kopperprent, die ze ver
gezeld van hun nieuwjaarsrijm of -wens aanboden aan hun pa
troons, vrienden en klanten. 
Vanzelfsprekend bleef daar steeds iets aan hangen, het drink
geld of de kopperfooi. 
's Avonds werd dan de pot verteerd met vee l eten en drinken, 
het kopperen. 
Jammer genoeg ontaardden deze lof zangen op de boekdrukkunst 
later in bedelbrieven voor het personeel om tenslotte t e ver
anderen in kalenders met een j aar-lange reklamewaarde. 

De Koppermaandagprent was nooit zo maar een plaatje. Steeds 
brac ht zij een boodschap, uitte zij een wens of herinnerde 
zij aan iets dat voorbij was. Soms werd de boodschap of wens 
letterlijk in de tekst verwoord en diende de illustratie als 
versiering, soms vertelde de prent haar eigen verhaal. 
Alle platen toonden de vakbekwaamheid van de zetter en druk
ker. 

De Koppermaandágviering is zes jaar geleden in West-Brabant 
nieuw leven ingeblazen . Dit jaar verscheen de ze vende prent 
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De afbeelding van 1980 is een reproduktie van een oude 
prent, waarvan het origineel in Leipzig berust. De a fbeel
ding laat het totaalbeeld van een oude drukkerswerkplaats 
zien. Het is de eerste reproduktie van een serie oude pre n

·ten waarmee de Westbrabantse drukkers in de jaren 'BO willen 
komen . 

In de literatuur komen we ook nog de naam "Verzworen Maandag" 
tegen . Het was de dag, dat de lagere ambtenaren hun eed ver
nieuwden, hun eed zworen. 

Ook bij onze Zuiderburen kent men de verloren maandag. De 
Ettenàar Pierre Tempelaars kreeg eens, toen hij op die datum 
een rekening ging betalen, een gro~t wors tebrood voor zijn 
neus . 

Verlor en maandag is in de buurt van Essen de dag waarop de 
rekeningen van notaris en ambachtsman worden betaald. De be
taler · krijgt dan a ls traktatie en als dank voor de korrekte 
betaling een groot worstebrood van 10 x 25 opgediend. 

In sommige publikaties wordt Koppermaandag in verband ge
bracht met koper geld of de copper , een engelse munt. De 
r elatie koper geld en copper met potverteren is natuurlijk 
gemakkelijk te leggen. 

Verzwore n maandag - Verloren maandag - Koppermaandag, drie 
namen voor die eerste maandag na Driekoningen, de l aatste 
maandag van het nieuwjaarstijdperk . Een dag die blijkbaar 
erg belangrijk was in het leven van de middeleeuwen. 

AGENDA 1979- 19 80 

24 maart 
3 april 

15 apr il 
15 mei 
15 juni 

juni/juli 

14-17 augustus 
31 augustus 

1 sep~ember 
september 

"Het land van Mark en AA" (Peter v.d. Velden} 
5 jaar Paulus van Daesdonck 
Brieven van Paulus 27 
Dauwtrappen Harmonie Caecilia Bavel 
Brieven van Paulus 28 
Bavel Anno 1920 Tentoonstelling 

"De gevoelige plaat" 
Heeinkundig Werkkamp 
Eindé verenigingsjaar 1979-1980 
Begin nieuwe verenigingsjaar 1980-1901 
Jaarvergadering 
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OUDE VERSJES EN LIEDJES (8) 
verzameld door W.P.A. Colsen 

In het begin van deze eeuw was Sobriëtas erg aktief bi~ de 
bestrijding van het drank.misbruik. Zij gaven ook een lie
derenbundel uit met vele strijdliederen er in . 

Lied van Sobriëtas 
Ons blauwe vaandel draagt het Kruis 
van overwinning in ons huis, 
Om ieders kruis te dragen. 
Dat maakt ons offer tot een feest 
En geeft ons hart den goeden geest, 
Om dezen strijd t e wagen . 

Komt broeders, zusters in de r i j ! 
De kruistocht maakt ons allen vrij 
Van zorgen en gevaren. 
Bevrijdt de heele wereld dan, 
De drank is zoo'n geducht tiran, 
Laat ons geen krachten meer sparen. 

Wat ons van dezen duivel redt , 
Dat i s onthouding en gebed, 
Zoo leert de Heer der Heeren. 
Volhardt toch heilig in de strijd 
En denkt en spreekt en leeft altijd 
Sobriêtas ter eere! 

HEEMKUNDIGE KRING BREDA (2) 

voor de tweede maal verscheen kort geleden een progr~ab~ekje 
van de heemkundige kring Breda. Het programma januari-Juni 1980. 
voorzitter J. IJsseling schrijft over het begrip heemkunde en 
vertelt wat onze buurkring zoal doet of van plan is te doen . 
Paquay behandelt de benaming van straten omstreeks 1~00 en 
mevrouw Stokkermans-Boselie verzorgt wederom de Kroniek van 
Breda (2e halfjaar 1978). 
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KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK (25) 

Met dozen vol kwamen i n de afgelopen maanden de spullen weer 
binnen voor de kollektie van ons in te richten heemkundig 

.museum. 

f_uriosa 
Eierkistje, Duits en Oostenrijks geld voor 1914, tientallen 
menu's , pre ntbriefkaartenalbum, speldjes oranjefeesten, 
wandelstok ook als s toel te gebruiken, doosje grammofoon-

· naalden, dokterstas, byoudoosjes, kanten kleedjes, vazen, 
ouderwetse koffer, hele oude schilderijtjes, aantal piano
boeken (Mw. van Sche ndel-W.Colsen). 

Winkel van Sinkel 
Vele tientallen blikken, dozen, flessen uit de winkel van 
we leer, kaartjes wol, oude stukken Sunlightzeep, allerlei 
andere soorten zeep van vroeger in originele verpakking,· 
houten winkelschep, bord 30 jaar Droste, vistonnetje, mand
fles,. enz. 
(W. Colsen-Mw. van Schendel). 

Fotografie 
Doosjes fotopapier, glasplaten, dia's, een oud houten vergro
tingsapparaat, vele lenzen, diakijkers, diafragmameters, 2 
zeer oude fototoestellen voor glasplaten, rek voor glazen 
platen (W. Colsen-Mw. van Schendel). 

2e Wereldoorlog 
Dagblad De Stem febr. '45, Bredase Courant 5-5-'45 {bevrij
ding), affiche Bevrijding door Polen {W. Colsen-J. van Gils). 

Land- en Tuinbouw, Veeteelt 
Aspergekistje, oude perenplukkers, kuikendrinkbak, ouderwetse 
gieter, drietal bennen (W. Colsen) . 

Timmerman 
Schaaf en slijpsteen (W. Colsen). 

Ansichten en foto's 
100-tal kaarten Breda ~ 1910, 2 oude prentbriefkaarten Ulven
hout, fotomapje Ignatiusziekenhuis, fotomap Krabbenbossen, 
grote map foto's en prentbriefkaarten Bavel (W. Colsen- A. 
Sturm). 

Archief 
Kaart Breda 1930, Maasbode 1935, oud testNment (H. van Opstal, 
w. Colsen). 
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Jacht - Visserij 
veldflessen, dobbers en lijnen uit vervlogen jaren, interes-
sant schepnet, 'n oude thermoskan en minutiekist {W.Colsen). 

Elektra 
Spoele.n, condensatoren, houten schakelaars, spaarlamp 
{Mw. van Schendel - W. Colsen). 

Bibliotheek 
onze bibliotheek werd aange vuld door precies 90 boeken , waar-
onder niet minder dan 40 Brabantica. 
onder die boeken o .a. omzwervingen in de Alphense prehistorie 
(1945), 6 jaarboeken Provinciaal Genootschap, 15 jaargangen 
Brabantia, Bredase herdenkingsboeken 40 jaar Laurens, 150 
j aar Elisabeth Gasthuis, 85 jaar Rijks-HBS, 60 jaar Diakones-
senhuis . 
Ook het bekende werk van Vincent Cleerdin: "Het Brabantse 
Dorp". Een fraa ie geschiedenis van het Bisdom Breda (1887), 
een 7-del ige ver klaring van de Katechismus door de Bredase 
Pastoor Potters. 
verder een aantal onderwijskundige en letterkundige werken. 
Werkelijk teveel om alle titels op te noemen. De schenkers 
waren: w. Colsen, W. van Esch, Mw. van Schendel en Vincent 
verdaasdonk (Te teringen) . 

Vitrinekast 
Door bemiddeling van ons lid Drs. H. Verhoeven kwam de 
Kring in het bezit van een mooie hardhouten vitrinekast. 

Kamer en Keuken 
Worstmachine, ouderwetse snijboonmachine , hoged rukpan (zeer 
oud), naaigerei, oud bestek en serviesgoed, dressoirloper 
(Mw. van Schende l-W. Colsen). 

Religie 
Communieplaat 1905, honderden bidprentjes waaronder vele be
kende Bredanaars en Bisschoppen, Kathechismus 1917, Kerkboe
ken (1890-1923-1934), stola voor bediening, pastoorssjerp, 
ontwerp voor het Vaandel van Bond van het H. Hart te Bavel, 
'n Mariabeeldje, 'n wijwatersvaatje, 3 schilderijen met reli
gieuze voorstellingen en 'n aantal medailles ·cw. Colsen, 
Mw. van Schendel, A. Sturoi). 
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SPROKKELINGEN UIT HET GEMEENTE-ARCHIEF (15) 
door Dr. F.A. Brekelmans 

SCHILDERIJEN VAN "DE KLEINE IJPELAAR" TE BAVEL. 

De gemeente Nieuw-Ginneken heeft onlangs vier schilderijen 
aangekocht, die betrekking hebben op het landhuis De Kleine 
TJpelaar te Bavel. In dit gebouw is sedert 1916 het klooster 
van de paters der Heilige Harten gevestigd. 

De doeken me ten 70 x 90 cm en zijn opgehangen in het trappen
huis van het Gemeentehuis te Ulvenhout. 

Het eerste doek laat de Kleine IJpelaar zien vanuit het 
oosten. Op de voorgrond ligt een vijver, waarvoor een tweetal 
pauwen staan te pronken. Links bevindt zich de achterzijde 
van het huis, dat ter linkerzijde een aanbouw heeft. Op het 
dak van die aanbouw staat een klokkestoeltje met klokje. Op 
de achtergrond rechts bevindt zi.ch een tuinmanswoning met 
stal. Het woonhuis zelf lijkt·- naar de gewoonte van die tijd 
- beple isterd te zijn. 

Het tweede doek geeft het buitengoed vanuit het zuiden. Men 
kijkt links op de voorgevel, die een ingang met Ionische 
zuilen bezit. Aan elke kant bevinden zich twee ramP.n. De 
eerste etage bezit vijf vensters. De dakgoot is van een op
staande lijst voorzien . Tegen het huis is een remise gebouwd 
en daa rnaast ligt een grote pauwenkooi. Vóór die kooi staat 
een jonge11 met twee koeien. Links vóór het huis is een heuvel 
gelegen, waarvan de huidige bewoners nog steeds de plaats 
kunnen aanwijzen. 
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Van de twee tot dusver niet gereproduceerde doeken vertoont 
het ene de voorgevel van het huis, waarvoor een rijtuig met 
koetsier staat. Rechts ervan (voorbij remise en pauwenkooi), 
ligt een orangerie. Op het dak van het hui~ staan twee 
schoorstenen met kap. Links erachter is een zeer groot prieel 
te zien, dat gelijkt op een hooimijt. Daarvóór bevindt zi ch 
een vijver, die ook zichtbaar is op het eerst beschreven doek. 

Het vierde doek geeft de rechter zijgevel met remise en pau
wenkooi en een deel van de achterzijde. ook de achteringang 
is door Ionische zuilen geflankeerd. Achter het huis is weer 
een vijver te zien, waarbij een man met zwarte pet, die op 
een vlondertje iets wast in een mandje. Het schilderij toont 
veel fraaie bomen en ook jonge aanplant. De lezende heer 
links bij de pauwenkooi moet wel de eigenaar zijn. 

Beide laatstgenoemde doeken, dïe hierbij ge reproduceerd wor
den, zijn te kensche tsen als "peinture naive". Op charmante 
WiJze Z1Jn allerlei détails afgebeeld. Minutieus heeft de 
kunstenaar het huis en alles wat erbij hoorde veree~wigd. 

De buitenplaats De kleine IJpelaar moet ontstaan zijn in de 
eerste helft van de 18e eeuw. In 1745 is er sprake van een 
"Heere-woning", die toen eigendom was van de vier gezusters 
Cluyters, de dochters van de rijke · Bredase bierbrouwer Chris-

toffel Cluyters, die in 1704 was overleden. 
In 1765 werd het goed gekocht door Cornelis Jan Jansen, een 
boer op het Kerkeind te Bavel. 
Latere eigenaren waren: 

1780 
1790 

Gerard Vlamincx 
Luitenant-Kolonel Isaac Fran~ois Delcourt, die 
reeds "Heer" van het Kasteel De Grote IJpelaar 
was en tevens bezitter van het landgoed Wolfslaar. 

Waarschijnlijk heeft hij de grondslag voor het op deze vier 
schilderijen afgebeelde landhuis gelegd in de jaren 1790-1795. 
In laatstgenoemd jaar werd Delcourt lafhartig vermoord. Daar
na wisselde het huis vaak van eigenaar, nl.: 

1797 
1800 

ca.1805 
1810 
1816 

Kapitein Willem Erich 
Ds. Reinier van den Kasteele 
Care! Frederik Broman, majoor der infanterie 
Luitenant-Kolonel P. Amiot 
J.P. Eeltjens, partikulier te Breda 
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Voorgevel van de Kleine Ypdaar te ll~vd in 1840/ 41. 

-

'° '° 



1817 
1820 
1827 
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Generaal-Majoor J.J. Baron van Geen (1775-1846) 
G.A. Kuysten van Hoesen te 's-Hertogenbosch 
Nicolaas Brouwer 

Het huis wordt in 1797 voor het eerst "den kleynen IJpelaar" 
genoemd. Het bevatte toen 2 benedenkamers en 4 bovenkamers. 
In 1800 worden voorts nog vermeld: 2 bodekamers, l provisie
kamer, l keuken, kelder, linnenzolder, een remise voor 3 à 4 
rijtuigen, stalling voor 3 à 4 paarden en een hooizolder. 
In 1828 worden nog vermeld: een goudvisvijver, een broeyerij 
en een bloemkas. 

In dit jaar werd de Kleine IJpelaar gekocht door de genees
heer J.W. de Bruyn (1787-1842) uit' Rotterdam. 

Diens zoo n, Mr. Arnoud Hendrik de Bruyn (1826-1880), kanton
rechter te Ginneken, liet het huis a fbreken, nadat hij in 
1866. het nie uwe, thans nog bestaande landhuis had gebouwd. 
Via zijn zoon, Eduard de Bruyn (1868-1934), raakten de in 
1840 door H. Weingärtner geschilderde vier schilderijen in 
het bezit van de heer W.K.M. de Bruyn, geboren in 1898, een 
kleinzoon van Mr. A.H. de Bruyn . 

De Kleine IJpelaar heeft ook nog de namen gedragen van 
Jagtlust (1817) en Malang (1820), maar de oorspronkelijke 
naam herleefde daarna. 

Henricus Weingärtner was in 1791 te 's-Hertogenbosch geboren 
en woonde daarna te Oosterhout, Breda en Terheijden. In die 
plaats overleed hij in 1858. Het Noordbrabants Museum te 
's-Hertogenbosch bezit van hem een gezicht op het dorp St. 
Willibrord en de Elisabethsvloed. H. Weingärtner had twee 
zoons, die eveneens de kunst beoefenden: Antonius, die 
steendrukker en tekenaar was en Barent, die als tekenmeester 
bekend staat. 

PRAATJE BIJ EEN PLAATJE (8) 
door Kees Leijten 

Op de voorpagina ditmaal een foto van een van de vier schil
derijen die onze gemeente onlangs aankocht. 
"De Kleine IJpelaar uit het oosten gezien in 1840". 
Dr. P.A. Brekelmans beschrijft d!O' vier schilderijen in ziJn 
rubriek "Sprokkelingen". Ook de negentiende-eeuwse histori
cus Van der Aa vertelt over De Kleine IJpelaar. 

101 

DE GEMEENTE GINNEKEN EN BAVEL (6) 
door A.J. van der Aa (Ao 1845) 

Het gehucht IJpelaarseinde ligt ~ uur Noordoost van Ginneken, 
1 uur Noord van Bavel, aan den weg van Bavel op Breda. 
Men telt er 26 huizen en 140 inwoners. Er liggen hier twee 
schoone buitengoederen, het Huis-te-IJpelaar en de Kleine
IJpelaar genoemd. 

Het Huis-te-IJpelaar, meestal de Groote-IJpelaar genoemd, ter 
onderscheiding van de daarbij gelegen Kleine-IJpelaar, was 
vroeger een achterleen van het leenhof van Breda. Het is zeer 
oud en wordt reeds genoemd in den brief, waarbij ARNOUT VAN 
LOVEN EN ELIZABETH zijn wijf, Heer en Vrouwe van Breda, op 
St. Severijnsdag 1280, aan die van Breda schonken "alle de 
landen en wilderen, gelegen tusschen Emelenburg en den 
IJpelaar". 
Hiervan zijn ook afkomstig de oude Heeren van IJpelaar, die 
dat huis zeer lang bezeten hebben, en door geheel Braband 
zeer vermaard zijn geweest. Tot in het jaar 1816 was hier 
het Roomsch-Katholiek Seminarium gevestigd, hetwelk in dat 
jaar naar Bovendonk, onder de gemeente de Hoeve-en-St.Maar
tenspolder, is overgebragt. Bij gelegenheid, dat een Leidek
ker, in het jaar 1824, het dak van den IJpelaar herstelde, 
vond hij op eene lei de volgende voor de geschiedenis der 
Hervorming niet onbelangrijke bijdrage geschreven: 
"1566, Jan de WEEZE CORNELISZOON metzer van Antwerpen heeft 
hier gewoont wel vier maanden met HANSKEN zijn zoon, want 
om twoort des Heeren mosten hij uit Antwerpen vlien, als 
men screef MCCCCCLXVI". 
Deze lei wordt thans bewaard in het kabinet van oud- en 
zeldzaamheden van het Noordbrabands Genootschap te 's-Herto
genbosch. 
Thans wordt dit goed, hetwelk eene oppervlakte beslaat van 
44 bund. 16 v.r. 94 v.ell., in eigendom bezeten door den 
heer B.S.J.HAVERMANS, die het, in het jaar 1835, van den 
heer WILLEM VAN HOUTEN heeft aangekocht. 

De Kleine-IJpelaar is thans eigendom van Mevrouw de weduwe 
J.S.V. de BRUYN. 

BIJGELOOF (14) 

Als men zout morst op de tafel 
is dat een voorteken van ruzie 
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" DE KLEINE YPELAAR" VAN HE'l' ZUIDEN Gl~ZIEN 
IN 1840. 

VOLKSKUNDENOTITIES (9) 
door A. van Dort-van Deurzen 

Het Feest der H. Kindsheid 
vorig jaar trok voor het eer st sinds vele jaren weer de 
Kindsheidsoptocht doorBavel. Het was weer zoals vroeger. De 
Kindsheidsoptocht trok vroeger e lk jaar in vele dorpen en 
steden. In sommige plaatsen mochten alle k i nderen meedoen . 
Er waren echter ook plaatsen waar van de kinderen , die het 
konden betalen, een bijdrage we r d gevraagd om i n die proces
sie te mogen meelopen. 
Enkele voorbee lden : 

Engeltje zonder vleugels, H. Maagd, negertje, heiden 
Engeltje met vleugels, pate r 
Alle soorten heiligen 
"Kindje Jezus", ('n hele eer) kostte niet minder dan 

Dit al les kwam ten goede aan de H. Missie. 

f 0,25 
f 0,50 
f 0,75 
f 1, 25 
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Op de kleuterscholen en lagere scholen leerden de zusters aan 
de kinderen dan het volgende liedje uit 1880. 

Lieve Jezus hoor ons smeken 
Luister naar der kind 'ren beê 
Laat ons har te tot u spreken 
Deel daar toe uw bijstand meê 
Zie wij vallen U te voet 
Kindje Jezus wees gegroet 

In de Kindsheid i ngeschreven 
Onder Uw gevolg geschaard 
Kunnen we in ons jeugdig leven 
Nu r eeds weldoen hier op aard 
En dat we ldoen doet ons goed 
Kindje Jezus wees gegroet 

O wij geven bli j van harte 
't Kleine giftje dat Gij vraagt 
En dat Gij de Troost en smarte 
Naar het hei densch China draagt 
Ja wi j geven bli j te moed 
Kindje Jezus wees gegroet 

Zegen thans o , Vriend der kind' ren 
Zegen deze ki nderschaar 
Laat de ijver niet vermind'ren · 
Voor die arme Kleine daar 
Jezus lief Gij zijt zo goed 
Kindje Jezus wees gegroet. 

DRIE KAPELLEN IN DE BARONIE VAN BREDA 

Begin april verschijnt een 48 pagina's tellend boekje van de 
uitgeverij Luyten te Amstelveen over de Kapellen van Galder
Strijbeek en Heusdenhout. 
Drie kapellen uit onze oude gemeente Ginneken en Bavel , die 
ook in het kerke lij k leven van Ginneken en Ulvenhout een be
langrijke rol hebben gesp eeld. 
De eindredaktie van het boekje berus t bij Dr. F . A. Brekel
mans. Hij schreef ook over de kapellen van Galder en Strij
beek . Gerard van Herpen zal de St. Annakapel in Heusdenhout 
bespreken. 
Eind 1980 of begin 1981 zal een tweede deel verschijnen met 
de kapellen van Gageldonk, Molenschot en de St. Joostkapel 
te Breda. 
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ARCHEOLOGISCHE VERKENNINGEN IN DE GEMEENTE 
NIEUW GINNEKEN (6) 
Het nederzettingsonderzoek door L. Moelands en 

A. Reijers. 
Als we praten over de "middeleeuwen" wordt door menigeen van 
ons gedacht aan de 15e eeuw en nog latere perdioden. Archeo
logisch gezien is dit onjuist. We zullen ons nu bezighouden 
met de periode van 900 - 1300. Vondsten uit deze periode 

· · t · n van een kontinuiteit .zijn erg belangrijk, omdat ziJ ge uige 
in bewoning tot aan het moment waarop we de beschikking heb-
ben over schriftelijke bronnen. 
Deze ·periode noemen we: 

De Late Middeleeuwen 

Na het Karolingische vondstenmateriaal is er geen specifi~ke 
aardewerksoort dat hierop aansluit. Er zijn na deze Karolin~ 
gische oeriode verschillende soorten aardewerk in omloop die 
min of ~eer gelijktijdig voorkomen. Hieronder worden de ver-
schillende soorten apart besproken. . . 
Pingsdorf aardewerk: Door de heer Verwers, pro~inciaal archeo
loog wordt een tweeledig onderscheid gemaakt in het mate riaal. 
Het ~aat hier om vroeg en laat Pingsdorf. Het vroege materiaal 
komt gelijktijdig naast het Karolingische voor. Het late 
Pingsdorf begint dan omstreeks 1100 en z:t zich voort tot in 
de 13e eeuw. De kleur van dit aardewerk is geel. 
Karakteristiek zijn de met de hand geschilderde motieven. 
vele .tientallen scherven zijn ons nu van verschillende plaat-
sen bekend. 

Verschillende typen randen van 
Pingsdorf aardewerk. 
No. 2 is aan binnen- en buitenzijde 

beschilderd met motieven 
No. 3 heeft een zgn. dekselgeul 
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Pafrath aardewerk: Dit bestaat uit een mengeling van Ri j nlands 
aardewerk uit Pafrath en omgeving uit de periode 1150 - 1250. 
De kleur is zilvergrijs, het materiaal is erg schilferig. Van 
deze soort zijn meerdere vondsten bekend. Er is geen concen
tratie aan te wijzen. Toch zijn deze scherven, chronologisch 
gezien, erg belangrijk. Ook zij vullen de tijdsruimte in de 
12e en 13e eeuw op. 
Andenne aardewerk: Dit aardewerk werd gedurende een periode 
1100 - 1350 in grote massa's gemaakt in een reeks van dorpen 
langs de Maas in en nabij Andenne, niet ver van Huy aan de 
Maas. Van deze soort zijn slechts enkele exemplaren ons be
kend. 
Blauw-grijs aardewerk en spaarzaam geglazuurd aardewerk: 
Deze twee soorten komen gelijktijdig in het begin van de 14e 
eeuw voor. Het blauw/grijs bestaat uit donker gesmoord aarde
werk. Meestal waren het vrij grote potten en schalen. Hiervan 
zijn vele scherven ons nu uit N. Ginneken bekend. Ook bij een 
opgraving in de Waalse Kapel in het centrwn van Breda zijn 
zeer grote aantallen van deze soort gevonden. Het spaarzaam 
geglazuurde aardewerk is rood van kleur met hier en daar 
enkele druppels glazuur. 

Met deze gegevens Z1Jn we aan het eind van onze reis langs de 
vroegste bewoningsspore n in N. Ginneken. In een volgende af
levering zal getracht worden uit al deze feiten een konk l usie 
te trekken voor wat be treft het begin van de bewoning en het 
stichten van nederze ttingen die later zouden uitgroe i e n tot 
onze huidige plaatsen. Hieruit zal wel blijken dat de vr oegst 
geschreven bronnen beslist geen maatstaf behoeven te zijn 
voor wat betreft de aanvang van bewoning van onze streke n! 

OUDE (HUIS)MIDDELTJES (1) 

Barometer 
Een duurzame en be trouwbare barometer verkrijgt men door een 
rijpe dennenappel aan een in was of olie gedrenkt touw bij 
het raam te hangen. 
Trekken de schubben dicht, dan kan men regen of sneeuw ver
wachten. Gaan ze uit elkaar, dan is mooi of bestendig weer te 
verwachten. 
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75 JAAR LAURENTIUSPAROCHIE TE ULVENHOUT (3) 

In onze Brieven 25 verhaalde oud-kapel aan Jac. Boumans over 
de brand in de toren van Ulvenhout bij de bevrijding in 
1944. 
Hij wi st echter niet wie de blussers waren. 
Kort na het verschijnen van de Brieven van Paulus 25 ont
vingen wij talrijke telefoontjes. 
De blussers wa.ren spoedig bekend. 
Frans Carton was een van die moedige jongelieden . Hij ver
telt u hoe de bevrijding van Ulvenhout in 1944 verliep in 
zijn artikel "De brand in de toren van Ulvenhout" . 

+++++ 
DE BRAND IN DE TOREN VAN ULVENHOUT 
door Frans Carton 

Na de eerste dinsdag in september 1944, "Dolle Dinsdag" ge
naamd, omdat de Duitsers in panische angst wegvluchtten voor 
de 0prukkende geallieerde strijdkrachten, kwam de oorlog 
steeds grimmiger op ons goeie Ulvenhout afschuiven . 
De Duitsers, van hun eerste schrik bekomen, hergroepeerden 
zich en van een snelle geallieerde doorstoot naar de grote 
r ivieren was geen sprake meer. De grondtr oepen bewogen zich 
voorzichtig aan weerszijden van het Albertkanaal in België 
en om niet al te ver uit te weiden: langs de grens bouwden 
de Duitsers een tankgracht! 
Daar moest Ulvenhoutse mankracht aan t e pas komen en iedere 
abe l e Ulve nhouter werd opgeroepen om, voorzien van een spade 
of schop, op het werk in Strijbeek te verschijnen. 
Op "Dolle Dinsdag" hadden de Dui tse.rs mijn fiets "gevorderd" 
en wat mi j betrof konden ze de boom in. Samen met mijn zwa
ger Jan van Rie l dook ik onder bij mijn ouders in Dorst. 
Een paar dagen later bliezen de Duitsers de woning van Ir. 
Scholtmeijer, in he t bos, op. Hijzelf was bijtijds onderge
doken in Breda maar van zijn mooie villa restte slechts een 
droeve puinhoop. 
Kijk, toen de moffen zo rot begonnen te doen had mijn vrouw 
het ook niet meer . Op d'r fiets met anti-klapbanden kwam ze 
naar Dorst gestevend en wij waren wel verplicht Ulvenhout 
weer op te zoeken . ' s Anderendaags verzette ik, evenal s de 
meeste dorpsgenoten , welgeteld drie schoppen aarde in de 
tankgracht achter de Goudsberg. De Duitsers zelf zagen het 
ook niet zo erg meer zitten. Je kon r ustig in België een 
pakje shag gaan halen, of , wat steeds meer voorkwam , nadat 
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je je gemeld had, weer fijn terugwandelen naar Ulvenhout. 
Alleen de Spies - zoiets als een compagniessergeantma joor 
- bleef onveranderlijk fel. Hij schold even hard op ons a l s 
op de, al oudere, toezichthoudende Duitsers. 
omdat iedereen zijn schouders optrok moest hij zich wel be
perken tot zijn dagelijks potje razen en tieren , wat hij 
dan ook vol overgave deed. Men zegt dat hij later zi j n man
schappen nog wi lde inzetten nabij Loenhout en dat hij door 
zijn eigen mensen werd "beseitigt: maar daar was uiteraard 
moeilijk bevestiging van te krijgen. Vlak bij de tankgracht 
hadden de Duitsers een - dat vermoed ik - radar of abhör
stelle gelegerd . Op een goede middag kwamen er een paar 

Engelse Spitfires over die een aanval op de vliegbasis Gilze
Rijen hadden uitgevoerd en omdat de schutters uit d e Dienst
stelle met een luchtdoelmitrailleur op hen schoten kwamen ze 
even terug: ze speelden een aandoenlijk stukje muziek op hun 
boordwapens en wij wisten niet hoe snel we de schui lloop
graaf moesten induiken. In het kamp sneuvelden twee Duitsers 
en de man die onder mij lag deed het uitgebreid· in zijn 
broek. 
De Strijbeekse weg, ter hoogte van het douanehuis j e, lag be
zaaid met patroonhulzen. 
Ja, toen gingen we maar niet meer, de Duitsers vonden het 
kennelijk ook best en wij wachten gelaten op de dingen die 
komen zouden. 
Ze kwamen snel .. .. 
Op 28 oktober '44 groeven we achter in de t uin, ik woonde 
bi j mijn schoonouders die toen c~(é De Harmonie exploiteerden, 
een schuilkelder en dat was precies op tijd. De nacht van 28 
op 29 oktober was vol van oorlogsgerucht . vanaf de Belgische 
opstellingen beschoot geallieerde artillerie het operatie
terrein en, dat moet eerlijk gezegd, de Moffen schoten harts
tochtelijk terug. De hele familie, ik neem trouwens aan ge
heel Ulvenhout, zat in de schuilkelde'r . Tegen de morgen 
klonken de artillerie-inslagen dichterbij. Een granaat sloeg 
in op de schoorsteen aan de kant van Nelemans. Hij ontplofte 
in de schoorsteen en daardoor bleef de schade beperkt. Een 
andere granaat sloeg door een gebrandschilderd raam aan de 
zuidzijde van de kerk en veroorzaakte in de kerk een gewel
dige stofwolk . 
Plotseling klonk het geratel van metalen rupsbanden, dat 
wees op een geallieerde tank. Samen met mijn zwager Harry 
van Riel waagde ik me langs de achterdeur in de gelagkamer. 
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voorzichtig keek ik door het raam. De tank bevond zich 
reeds ter hoogte van het kerkhof en in de Dorpstraat trokken, 
tiraillerend volgens het boekje, de eerste manschappen van 
het Canadeese "POLAR-BEAR"-regiment bevrijdend op . 
~Appel" klinkt in het Engels ongeveer hetzelfde als in het 
Nederlands . "Cigaret" trouwens ook . zo kwam de eerste 
"ruiltransaktie" tot stand. 
Behoedzaam naderden meer tanks, de mensen kwamen uit hun 
-schuilplaatsen en plotseling wees een soldaat op de toren; 
vanuit de groene deurtjes trokken ijl, zeer luchtig, kleine 
sliertjes rook. Heel geniepig, maar . .• • het brandde. Vlug 
werd een brandploeg geformeerd, de tankcommandant meldde 
de àchterop komende troepen dat er "only civilians" in de 
toren zouden verschijnen en pastoor Vermunt had ergens 
twee brandblusapparaten opgescharreld. In het portaal en op 
het koor hingen draden naar beneden. "Booby-traps" dachten 
sommigen . Welnee , het was gewoon veldtelefoondraad die door 
de Duitse artilleriewaarnemingspost inderhaast was achter
gelaten. Samen met Jan van Riel en de in de schietbaan 
geëvacueerde Gerrit Gulikx klom ik hoger en hoger. Op dè 
laatste steile trap naar de groene deurtjes stiet ik met 
de straalknop van het brandblusapparaat dat op mijn rug 
hing tegen de wand, ik verloor een deel van de vulling en 
die kreeg Jan van Riel, die achter me aan klom, op zijn pet. 
Sjagrijnig riep ie naar boven: Hé, ge oef nou nog nie te 
spuiten or .. " 
In het schraagwerk ter hoogte van de groene deurtjes had de 
een of andere balorige Duitser zijn pistool leeggeschoten 
en zo was daar de brandhaard ontstaan. Gerrit drukte zi]n 
blusapparaat tegen de kogelgaten en.spoot de dartele vlam
metj es uit. I k opende de deurtjes aan de kant van de Dorp
straat, zo konden we ook het rokende bovenkozijn natspui
ten . 
-----Zo hoog op de toren leek het opeens geen oorlog meer. 
Zelfs de vervaarlijke tanks bromden ogenschijnlijk vredig
voldaan in de richting Ginneken. Op de dam, tussen de 
bakker en het café, stonden twee vrouwenfiguren, ze keken 
angstig naar boven in onze richting. Angstig, nou ja dat 
mocht, ze waren beiden in verwachting, Mevrouw Gulikx en 
ons Nel. 
Mevrouw Gulikx kreeg haar kind een paar dagen later, ze 
noemde h.am ter ere ·van de bevrijders "Tommy" , zoals ze al
tijd gezegd had. Nelly moest wa~hten tot eind januari, 
maar onze Jan woog dan ook bijna tien pond. Ik was inmid-
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dels weer onder de wapenen. 

Pastoor Vermunt kon zijn vreugde over het behoud van de 
kerk - ach, zo erg was het ook weer niet - niet op. De 
goeie mens had in die tijd, en nooit nie denk ik, ok nie 
veul, maar we waren zo goed niet of we moesten een benneke 
appels aannemen. En zelfs dat hoefde nie van ons. 
DE VLAG HING UIT ......... OP DE TOREN VAN ULVENHOUT !! 

+++++ 

Gerrit Gulikx woont tegenwoordig in Bavel. In 1943 was hij 
uit Gilze geëvacueerd en had zijn intrek genomen in de 
schietbaan waarvan hij een stuk had afgeschermd. Het was 
er altijd gezellig en warm en je kon er naar de Engelse 
zender luisteren, zelfs al zaten de Duitsers in het voorste 
deel van de baan. Toen de radio het op een keer niet meer 
deed, pakte hij hem in een jute zak en reed er achter op 
zijn fiets meer naar. Breda om hem te lare n repareren. 
"Ge mot toch kunne horen oe het er bij staat" zei Gerrit. 
Asjeblief ! 
Mijn zwager Jan woont in Breda en slaat tegen beter weten 
in nog steeds de grote trom bij de Harmonie Constantia 
"want er is nou eenmaol nog genne aandere ". 
En ik: och van mij had dit eigenlijk "nie gehoeve" maar nou 
ze d'r toch naar vroegen in Nieuw Geluid ..... 
Eigenlijk is het me alti jd goed gegaan en daarom denk i k 
wel eens dat Pastoor Vermunt in zijn dagelijks gebed "voor 
al l e Gelovigen" toch dikwijls speciaal even aan ons heeft 
gedacht. 

"DE GEVOELIGE PLAAT" 

Eind juni begin juli viert Bavel weer z'n jaarlijks feest 
"Bavel Anno 1920". 
Vanzelfsprekend is ook Paulus daar aanwezig met een tentoon
stell ing. 
Dit jaar is het mot·ief "De gevoelige plaat". 
Foto's, prenten, affiches over Bavel. 
Hebt U ze nog voor ons? We houden ons aanbevolen ! 
Tevens zal de Kring exposeren uit zijn kollektie foto-appa
raten (foto-toestellen - vergrotingsapparaten - lenzen enz.). 
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STRAATNAMEN ( 13) 
door Jac. Jespers 

EIKAKKER, BOONAl<I<ER en BIJSTER 
Het betreft hier veldnamen, die betrekking hebben op gronden 
welke gelegen waren ter plaatse van de huidige dorpskern en 
welke ontleend zijn a an het Ci j ns boek va n de Rentmeester der 
Domeinen ui t 1725. 
Mogelijk het element "biest" aanwezi g in de ve ldnaam B.1JS1'ER, 
hetwelk betekent: l aag gelegen gronden of weilanden . 

LAATHOF 
In de l aat-Middeleeuwse gezagsverhoudingen was de "Laat" een 
onvrij persoon, welke onde rworpen was aan het ge zag van de 
heer. over de.ze personen werd recht gesproken in een Laa thof . 
Bij de "Domeinhoeve" {Dorpstraat 2) bestond een dergelijke 
laathof. 

STERSTRAAT 
Blijkens e en oude koopakte uit 171 1 was dit de oudste benaming 
voor de tegenwoordige Annevillelaan •. 
Daarna is deze naam verbasterd to t "Steer straat", Steerts traat" 
en "Steenstraat" . 

HEISTUK, STEEDREEF en WEVERSDRIES 
Deze perceelsnamen zijn ontleend a an een akte van boedelschei 
ding uit het archief van de Ginnekense Schepenbank t.b.v. de 
familie Moonen d .d. 27 juni 1761 . Het e l ement "stee" (stede} 
betekent "hoeve" . 

ROSKAM 

De "Roskam" vormde een eeuwenoud komplex , bestaande uit een 
herberg en een bierbrouwerij, welke in de 1Be eeuw eigendom 
was van de e erdergenoemde fami l i e Moonen. De herbe.rg i s i n 
1996 afgebrand en de bierbrouwerij is in 1940 dfgebroken en 
overgeplaatst naar het Openluchtmuseum t e Arnhem. 
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HOGE AKKER 
Deze benaming is ontleend aan e en a kte van deling, welke i s 
verleden op 26 maart 1856. 

SULKERPAD 
Het gebied waar i n de Sul ker pad is gelegen werd i n de volks
mond aangeduid met "De Sulkerberg". Het element "suiker" i s 
mogelijk een verbastering van het Vlaamse woord "zuring". 

SCHUITPAD 
De benaming van dit pad, gelegen aan de Mark, herinnert aan 
de tijd waari n de schuiten op deze rivier voor het hooiver
voer werden voortgeduwd met behulp van een stok. 

VERENIGING EN I N NI EUW GINNEKEN EN HUN HISTORIE (1) 
door Kees Le ijten 
Ni euw Ginneken is r ijk gezegend met verenigingen . We hebben 
meerdere Harmonieën , Schutteri jen e n Voe tbalverenigingen, maar 
ook Wandelclubs, Rijvereni gingen en fietsclubs. Meerdere 
standsorganisaties behartigen r eeds ve l e j a ren de belangen van 
hun leden . 
In de Kerk was vroeger de Confrèrie en de H. Familie. Vele ver 
eni g ingen hebben reeds een rijke historie (o.a. de Harmonieën 
en Schutterijen) anderen vieren di t jaar hun eerste lustrum 
(Paul us van Daesdonck) . 
De geschiedenis van o nze dorpen is nauw verweven met de ge
schiedenis van de verenigi ngen met hun ups e n downs, hun gaan 
en komen. 
Paulus van Daesdonck wil gaarne die historie vast leggen in de 
Brieven van Paulus. 

De Kring nodigt a lle veren igingen uit de vroegste geschiede
nis en alles wat daar op vol gt op papier t e zetten en voor 
publ ikatie in t e zenden . 
De rij zal worden geopend door de dit j aar jubilerende voet
balvereniging UVV- '40 in onze volgende Brieven van Paulus . 

OUDE (HUIS )MIDDELTJES (2 ) 

Beschonkenheid v~rhinderen 
Durft men i n geze lschap of op e en f eest niet weigeren te drin
ken , ofschoon men weet, dat men ni et veel kan verdragen - moe 
dig i s da t niet - dan kan men voor komen zi ch een r oe s te dr in
ken door om het half uur enige koffiebonen te kauwen en i n te 
s likken. 
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DE ANNEXA'l'IE VAN 19 4 2 ( 3) 
door Walther Koek 

Bezoek van Minister van Boeijen 

Op 14 juli 1938 brachten minister van Boeijen, sekretaris
generaal van Binnenlanàse zaken, Mr. Frederiks, Commissaris 
van de Koningin in Noord-Brabant, Jhr. van Rijckevorsel en 
de Griffier der Staten, Vincent Cleerdl.n, een werkbezoek aan 
Breda en de randg~neenten. 
Zij konfereerden in hotel Mastbosch en bezochten ook het ge
meentehuis van Ginneken en Bavel, waar gesprekken werden ge
voerd met vertegenwoordigers van de 3 randgemeenten. (De 
u itnodigingen voor dit gesprek werden pas op deze dag zelf 
bezorgd, met gevolg dat de burgemeesters van Ginneken en van 
Princenhage zelf niet aanwezig konden zijn) . Natuurlijk 
uitten deze vertegenwoordigers vele bezwaren. Hun belang
rj_jkste vraag was, o f de belangen van lrnn bewoners beter 
zouden worden behartigd door Breda. 
De heren Frederiks, van Rijckevorsel en Cleerdin lieten !:?lij
ken ?oorstanders te zijn van de annexatieplannen. 

De beweegredenen van Breda 

De beweegredenen voor samenvoeging van de agglomeratie van 
Breda werden voor het eerst openbaar gemaakt in een brief 
van d.ie gemeente aan de minister van Binnenlandse zaken. 
D·~ belangrijkste beweegredenen: 
1. De vie::: gemeenten vormen van oudsher een eenheid in de 

Baronie van Br eda . Ze vormen nagenoeg een geheel in eko
nomi~ch, in sociaal en in kultureel opzicht. 

2. Bij uitbreidingsplannen die onderling worden vastgesteld, 
o:idervindt Breda last van de randgemeenten. Zij denken 
aè'.n eigen belangen en aangezien hun gronden hoger liggen 
verkeren zij i n een gunstiger positie. 

J. De randgemeent en zoeken steeds h•m ui tbr.eiding naar 
Breda toe en niet rond hun ei_gen dorpskernen . Daardoor 
wordt Breoa i n een keurslijf gedrongen. Vooral ook wat 
betr0ft d e wegen i s er geen enkele vrijheid meer. Voor ts 
draait B:cec'!?. a lléén op voor de kosten van wegen, dü:· voor 
de omwonende ook ·;~n groot he 1-ang zi j n. 

4. D"' Z<:? l!: stand igheül der randqemeenten kost Breda geld, 
t:1ant legi o mensen verdient zijn geld in Breda, maar be
taalt bGJ.as t ing aan e i gen gemeente. 
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5. Er worden een aantal instanties in viervoud onderhouden, 
terwijl één grotere instantie voldoende zou zijn. 

6. Er worden aan Breda eisen gesteld van een grote stand, 
terwijl slechts een gedeelte van hen, die daarvan profi
teren, ook in de kosten bijdraagt. 

7. De riolering vraagt om een snelle oplossing, de randge
meenten zijn daarbij ook betrokken, want Breda weet met 
zijn fecaliën geen raad. 

8. Voorkomen moet worden dat Breda straks niet meer kan uit
breiden door de uitbreidingen van de randgemeenten naar 
Breda toe. 

Kortom, de gemeenschappelijke regelingen schieten tekort. De 
wensen van een grote gemeente tot grenswijziging mogen niet 
gezien worden als "annexatie-honger". De annexatie is in het 
voordeel van het hele conglomeraat. " .... he.t zij ons ver
oorloofd nog de verzekering te geven dat mogelijk verzet 
der 3 anliggende gemeentes bij lange niet zal zijn van de 
omvang en de aard als het verzet in 1927. Integendeel, tal 
van inwoners der aangrenzende gemeenten zijn reeds lang 
verzoend met de idee ener grenswijzi ging." 
(De gemeente-sekretaris van Ginneken en Bavel plaatste in de 
kantlijn van bovenstaand citaat, in potlood, de volgende op
merking: "i la Hitler, profetisch".) 

Wel was de gemeente Ginneken en Bave l extra verontrust over 
ee.n gele lijn, die getrokke n was over de originele kaart, 
die zij van Breda ontvingen. Een gele lijn, " .... welke 
loopt ten zuiden van 't Hoekje te Ulvenhout. Van deze lijn 
is geen verklaring gegeven. Wellicht wordt daardoor aange
geven wat door Breda als toevoeging nog gewenscht wordt ge
acht ..... Wij moeten echter als oordeel te kennen geven, 
dat tegen de voorstellen van het gemeentebestuur van Breda 
met kracht moet worden ingegaan. En dat iedere aanranding 
van de grenzen onzer gemeente ver werpelij k moet worden ge
acht ..... Het moet een onrecht worden genoemd als wanneer 
op de aangevoerde schijngronden aan het verzoek van Breda, 
dat de vernietiging onzer gemeente zou beteekenen, mocht 
worden voldaan." 
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PAULUS ALS ERFGENAAM 

Onze heemkundekring bouwt gestaag aan ziJn kollektie. 
Iedere keer brengen de Brieven van Paulus weer berichten 
over. nieuwe aanwinsten . · 
Een i nt eressante ontwikkeling is onge t wijfeld het feit, 
dat men onze heemkundekring mee .laat delen bij de boedel 
scheiding. 
Mevrouw van Schendel , aktief als altijd, bevoorraadde op 
deze wanier de winkel en de curiosaverzameling. 
De heer Col sen voerde o . a. veel fotomateriaal, prachtige 
boeken en allerlei curiosa aan uit de boedel van een 
famil'ielid . 
Uit d~ nalatenschap van Pastoor Deens uit Bavel kregen we 
door bemiddeling van de heer Stui:m o.a. een pracht foto
verzamel ing uit Bavel en e nkele kerkelijke gewaden. 

De heemkundekring houdt zich steeds aanbevolen. 
Op de. binnenzijde van de omslag van deze brieven vindt u 
de adressen van een aantal bestuursleden. 
En wilt U Paulus in Uw testament zetten? 
Het kan want onze vereniging is een rechtspersoon met 
Koninklijke Erkenning. 

MONUMENTEN 

Onlangs i s een nieuw blad toegevoegd aan het rijke scala 
van ·Vaderlandse t i jdschriften. 
In j anuari van dit jaar verscheen "Monumenten", een popu
lai r wetenschappeli j k tijdschrift, dat wordt uitgegeven 
door de Stichting "Monumenten" in ,samenwerking met de 
monumentenwacht . 
Een t ijdschrift voor de liefhebber van Monumenten, dat 
zes keer per jaar verschijnt (f 36,-- per jaar). 

Het eerste nummer bevat o.m. Een gesprek met Staatssekre
taris Wallis de Vr ies (CRM); Het beschermen van jongere 
monumenten (1850-1930), waaronder ook een aantal neogothische 
kerken en oudere fabrieken vallen; De opleiding van ambachts
lieden in Vene tië en een tweetal artikelen over de Monumen
tenwacht. 

Een aardig tijdschrift, dat zek~r in een behoefte zal 
voor iien nu de belangstelling voor monumenten zo groot i s . 
(K. S.M. , Antwoordnummer 26, 5400 VR Cuyk). 
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WILLEM IVEN IN VORM 

Een overvolle Fazanterie (meer dan 120 leden) genoten maan
dag 28 januari van de Peellander. Willen rven, die zijn 
Brabantse grappen en grollen met kwistige hand uitstrooide 
over de leden van onze kring. 
Volgens traditie nodigt de Kring in zijn januarivergadering 
elk jaar een bekende Brabander uit om iets te vertellen over 
het Brabantse land en t e l aten spelen met onze mooie Brabant
se taal. 
Willem Iven, geboren en getogen Peellander, vertelde een 
aantal korte en lange verhalen die de zaal konstant geboeid 
hielden. 
Hij bewees eens te meer dat onze Brabantse taal een rijk
dom heeft aan uitdrukki nge n en uitdrukkingswijzen en vol is 
van ernst en luim. 
Een suksesvolle avond . 

LOUIS REMEYSEN (Strijbeek) 250e LID VAN ONZE KRING 

Op maandag 28 januari, de avond dat Willem I ven zijn Braban t 
se causerie hield huldigde voorzitter Jan van der Wester
laken het 250e lid van onze kring . 
Een magisch getal dat binnen 5 jaar werd ber e ikt. 
Het was d e Strijbekenaar Louis Remeysen , die op 10 decembe r 
zo heerlijk praatt e over het oude Galder en Stri jbeek, d ie 
als 250e lid kon worden i ngeschreven. 
Een volkomen verraste Louis Remeysen kreeg namens de heem
kundekr ing het boek "Beschrijvinghe van de Stadt en Lande 
van Breda" aangeboden en ook van Wil l em Iven kreeg hij een 
boek met opdracht. 
De kring loopt als een trein, want als de voortekenen ons 
niet bedriegen, halen we volgend jaar ruimschoots de 300 
leden. 

RUILABONNEMENTEN (6) 

In de afgelopen maanden ontvingen we voor onze bibliotheek: 

't Gruun Buukske 
Actum Tilliburgis 
De Runstoof 
Met gansen trou 
De Vlasselt 
De Klopkei 

(7 3 ) 
(10- 4) 
( 2-6) 
(29-1 2) 

( 5 ) 
( 3-15 ) 

Kempenland - Eindhoven 
Tilborch - Tilburg 
Carel de Roy - Alphen 
Onsenoort - Nieuwkuyk 
De Vlasselt ~ Terheyden 
De Erstel inghe - Waalwijk 
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DE HEILI GEN VAN NI EUW-GINNEKEN (4) 
d oor pater Dagobert Goore n sscc 

~~-~~E~~!~2-~~~-~!~~-~~~~~~!~~ 
Ongetwi j f eld i s Si nt Laurentius een van de meest vereerde! 
heiligen in de Kerk, zeker een van de meest vereerde mart e
l aren uit de tijd van de eerste eeuwen van het chr istendom . 
Al s U mi j vraagt naar de reden , dan moet ik zeggen dat ik het 
niet weet . Ik stel gewoon een f eit vast. 
Na Sint Petrus en Si nt Paulus is Sint Paulus i s hi j de pa
troon , dat is de beschermer van de Stad Rome . I k heb eryens 
geleze n dat er in de middeleeuwen zelfs 40 kerke n in deze 
s tad .aan hem waren toegewi jd. De meeste hiervan bes taan nu 
niet meer . 
Al in de 3e eeuw begon de verering zich buiten I talië t e ver 
breiden. Dat kwam omdat er in die tijd kleine s t ukj e va n het 
r ooste r waar op de heilige bij zijn marteling had gelegen ver
sprei d wer den . Dat had tot gevolg dat er overal in I t a l ië , 
Spanje , Gallië en zelfs in Afr ika kerken ter ere van hem 
wer den gebouwd . 
Toen de Duitse ke i ze r Ott o r juist op de fee stdag van Sint 
Laurent ius een besl isse nde overwinning op de Hongaren had 
behaald, br eidde de ver ering zich vanaf de l Oe eeuw over het 
Dui tse Rijk uit . Zo raakte de heilige ook i n onze str eken 
bekend . België kent zelfs 60 kerken die hem a l s pa troon heb
ben. I n Nederl a nd ken ik er 19, afgezien da n van de ker ken 
die i n de tijd van de Hervorming in andere ha nden kwamen . 
Het is zo goed a l s zeker dat de Benedict i jner abdij van Eg
mond hier een rol heeft gespee ld. Sint Laurentius is b .v. 
de patroon van Alkmaar en Rotterdam. 
In onze provinci e Noord-Brabant is hij de patroon van de 
ouds te kerken i n Dongen, Ginneken, Oud- en Nieuw-Ga stel , 
Ulvenhout en Vierlingsbeek . De laatste tijd is hierbij nog 
een kerk i n Rosmalen gekomen. Het zal niet gemakkeli j k, laat 
s taan mogel i jk , zijn om de reden van dit patronaat i n deze 
plaatsen te achterhale n, zeker niet wanneer het over de ker 
ken gaat. 
Toen nog nie t zo lang geleden het bisdom Ro t terdam werd opge
richt, was he t voor de hand liggend, dat Sint Lauren t ius de 
pa troon va n dit nieuwe bisdom werd. 
Ook i n de ni euwe wer eld kent men Si nt Laurentius . Denkt U 
all een maar aan de Si1·.t Laurens-riviii!L. met de Si n t. Laurens
baai i n Noord-Amerika. Om dichter bij huis te blijven : 
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in onze provincie Zeeland is een dorp dat Sint Laurens heet . 
Het gemeentewapen van dit dorp vertoont dan ook een vuur. 
Trouwens, in het gemeentewapen van Nieuw-Ginneken vinden wij 
het rooster van Sint Laurentius. 
Ik wil hier het feit niet voorbijgaan dat er meer gemeente
wapens in Nederland zijn of waren die de herinnering aan 
onze heilige bewaren, nl. die van Beerta, De Bilt Maasniel 
Spaubeek , Vierlingsbeek, Voerendaal en misschien ~k die va~ 
Uden en Velp NB. 
In het artikel van het vroegere tijdschrift Taxandria later 
i~ bo~kvorm uitgegeven, dat van de hand is van pastoo; Juten 
ui.t Wi.llemstad, en getiteld "Consilium de Beke" vond ik ver
schillende parochies in Noor d - Brabant, waar Sint Laurentius 
in de late middeleeuwen ve r eerd werd: Alphen , Boxtêl, Dongen, 
Ginneken, Roosendaal, Steenbergen én Wouw. . 
Ik heb in het bove nstaande bijna alleen over de oude tijd 
gesproken. 
Over de nieuwere tijd z ij n we inig gegevens beschikbaar. 
Alleen kan ik tot slot verme l den dat men in het bisdom 
Rotterdam en in de st~d Alkmaa r het 17e eeuwfeest van de 
marteldood van Sint Laur ent i us in 1958 groo ts heeft gevierd. 

HEEMKUNDIGE WEERBERICHTEN (18) 

Sprokkelmaand - Sint Ma th i j s (24 februari) 
breekt he t ij s 
maar wil hij 't ijs niet breken 
dan vriest het nog zes weken 

Lentemaand - In mèr t 
motte de weien gekèrd 
de mustert gegè rd 
en de stove n van den hèrt 
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MOLENS (3) 
door Jan van der Westerlaken 

Historische feiten met betrekking tot de windmolen. 
Maalstenen worden al in de Bijbel vermeld. Als Samson, ver
leid door Delila, zijn haren en daarmee zijn formidabele 
kracht verloren heeft, zetten de Filistijnen hem aan het 
meelmalen. Het malen van meel door middel van spierkracht was 
in die tijd slavenarbeid. 
De Romeinen kenden al de rosmolen en gebruikten daarvoor be-
halve het paard, ook de ezel en de muilezel. 
In oude Romeinse geschriften van omstreeks de eerste eeuw na 
Christus wordt al een molen besch~even, die door 'n waterrad 
voortbewogen wordt. 
De oude Grieken kenden al een watermolen met een horizontaal 
rad. Voor het jaar duizend waren de watermolens op ons grond
gebied waarschijnlijk erg dun gezaaid, aangezien men ze in 
oorkonden erg weinig vermeld vindt. 

Uit de Arabische wereld komen de eerste vermeldingen over het 
bestaan van windmolens. Dit is in de negende eeuw. 
Deze molens zouden zich bevonden hebben in Iran en Afghanistan. 
Volgens dr. Jan Stroop, die de verbreiding van de windmolen in 
Nederland heeft nagegaan in zijn proefschrift "Molenaarstermen 
en mo-lengeschieuenis", zou de molen van Merum ten Zuiden van 
Roermond de oudst qekende windmolen in Nederland zijn. 
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De oudst bekende vermelding, waarin echter duidelijk sprake 
is van een windmolen, is die van Alem in de Meierij van 
's-Hertogenbosch in 1257. 
Een andere melding van een windmolen stamt uit 1274. Graaf 
Floris V schenkt dan aan de poorters van de stad Haarlem het 
privilege tot het oprichten van een windmolen. 
~it een oorkonde van Hertog Jan I van Brabant blijkt dat deze 
in 1291 toestemming verleent tot het bouwen van een windmolen 
te Waalwijk. 
Sedert het begin van de v~ertiende eeuw neemt het aantal wind
molens snel toe, vooral in de zuidelijke Nederlanden. 
De vraag waar deze windmolen vandaan kwam, lijkt niet moeilijk 
te beantwoorden, gezien het feit, dat er al eerder windmolens 
gesignaleerd zijn in andere gebieden en dan speciaal in het 
noordwesten van Frankrijk. Algemeen wordt dit gebied dan ook 
beschouwd als de bakermat van de Westeuropese standaardmolen. 
Het best gedokumenteerd artikel over die verbreiding van de 
standaardmolen vanuit Noordwest-Frankrijk is dat van Anne
Marie Bautier. 
De oudste Franse windmolen van dit type is uit+ 1180 en stond 
in Non:i~ndië. De reeks windmolens, die vanaf dat tijdstip be
kend Zl.Jn geworden, bevinden zich steeds langs de kusten van 
Normandië en Engeland. 
De eerste Engelse molen is uit 1181 en stond te Swineshead 
in Lincolnshire bij Bristol. 
In Pika~dië wordt de eerste windmolen vermeld in het begin van 
de dertiende eeuw, een eeuw waarin de expansie verbazend snel 
verloopt, vooral in de al genoemde kuststreken, die letterlijk 
bezaaid raakten met molens. 
Bautier geeft overzicht van haar dertiende-eeuwse vindplaatsen. 

A~s oudste windmolen in het Nederlandse taalgebied noemt ze 
die.te Wetteren in Oost-Vlaanderen in 1246. Denemarken kent 
al in 1259 een "molendinum ventuale", Pommeren in 1271 en 
Sleeswijk-Holstein in 1234. 
De expansie van de windmolen heeft zich volgens Bautier 
v~:trok~en in verschillende fase. Deze ging uit van Norman
d1e e~.i.n tweede instantie van Engeland. oe gebieden die 
daarblJ veroverd werden zijn Bretagne en Languedoc (2e fase}, 
dan de gebieden Parijs, Chû.mpagne en Bourgogne (3e fase). 
Tot de 4e fase rekent ze de verovering van Vlaanderen, Neder
land en Duitsland. 

Gleisberg maakt melding van de eerste bouwers van windmolens 
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in Duitsland: de monniken van de Cisterciënser abdij kamp 
aan de Nederrijn, die , volgens een oorkonde uit 1253 , van 
de aartbisschop van Keulen toestenuni ng kregen om op de 
Dachsber g een windmol en te bouwen . 
Het is niet zonder betekenis dat deze vroege molenbouwers 
cist erciënsers waren, want deze k l oosterorde heeft een be
l angrijke rol gespeeld bi j de verbreiding van de windmolen . 
Mogen wi j hieruit konkluderen , dat deze orde ook wel verant
woordel ijk zal zijn g eweest voor de uitvinding van dit type 
windmolen: de standaardmolen? 
Misschien is dit op zich niet zo vreemd, omdat t echniek , 
zeker. in deze periode, voornamel i jk i n handen was van kloos
ters . Dat dit bij zo iets ingewik~elds als de wi ndmolen het 
geval was , l igt dan ook voor de hand. 

MOLENS ( 4 ) 
d oor Jan van der Westerlaken 

Naar aanleiding van het artikel over molens in de jubileum
uitgave van de Brieven van Paulus s chreef mevr . van Gestel
van Hoek uit Bavel ons o .a. het volgende. 

"Mij n vader vertelde vroeger tegen ons dat z ijn vader een 
"staand meuleke" (standaardmolen) had in Gilze- Hij bouwde 
l a ter een molen zoals de molens i n Bave l e n Ulvenhout. Voor 
deze nieuwe molen werden grote onder delen gehaald op "de 
Burg" op Texel ." 

Verder vermeld mevr . van Geste l - van Hoek dat het tegenwoor
dige vliegveld Gilze-Rijen vroeger "De Molenhei" genoemd 
werd naar een molen van molenaar Theeuwi s. Deze molen stond 
daar i n 1800 en werd "de Heimolen" genoemd. 
In Gilze stonden dri e van d ie mooie mol ens. Van Willen van 
Hoek, Koos van Hoek en Koos Aarts, een neef. Jammer genoeg 
zijn ze alle door oorlogsgewel d verdwenen . 
Ik wil mevr . van Gestel ha rtelijk danken voor deze gegevens 
en houd mij aanbevo l en voor a l ler le i mol eni nformatie ook van 
buiten de gemeente Nieuw-Ginneken . 

UITSPRAAK (20) 

Bij 'n mager pèrd 
en m'n vette hond 
is ' t goed vrijen (dat is ' n goed tehuis) 

van Paulu•• 
informatieblad voor de leden van de heemkundekring 

van DaeedoncJc• te Nieuw-Ginneken. 
Rrschijnt Sx per jaar. 

c.J.M. Leijten, craenlaer 18, Ulvenhout 
L.P. Jetze• en J.A.M. Boeterboek 
J.A.M. Grauwmans 

•Paulus van oaesdonck• werd opgericht 
en is gevestigd te Nieuw-Ginneken. 
1 · Vang 21 te Ulvenhout 

52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
1 37.13.311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 

tie 
heemkundekring bouwt een eigen kollektie t.b.v. 

fieke tentoonstellingen en an te komen tot het in
ltiellb!m van een eigen hemkundi9 museum. 

inqen voor de kollektie gaarne op de kontakt-

•t Hofflall4it 36 
Vennekes 26 

westerlaken 
.... Leijten 
1:.11. Jespers 

.3_.11. Luijten 
• Rouvens 

Lodewijk 
Gra....na 
Verkooijen 

likatiea 
5 Hommentenboekje 

1977 De Xorenbloaa 
1977 130 jaar Mariasc:bool 
978 Korenmolen •oa &oop• 

J.978 onze OUdera en Groot
ouders 
Drie eeuwen lCerk in 
Ulvenhout 

Ulvenhout . 076-612926 
Bavel 01613-1780 

voorzitter 
vice-voorzitter 
sekreteris 
2e sekreteris 
peMinCJlleeSter 
2e penningmeester 
techni.ch co6rdinator 
medewerker Galder-strijbeek 

J .M.B.'(. Jeapers (uitverkocht) 
J.C. v.d. Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
Leendera, Dirven, van Riel 

T.J.R. de Jong 

Dr. J.L.M. de Lepper 

loop~van 

lezingen, tentoonstellin
het tijdschrift •srieven 


