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De redaktie van "De Bri even van Paulus" heeft niet over gebrek aan cop1j t e klag n. 
Voor dit nummer hadden we 211 pagina's klaar l i ggen. Normaal zi jn onze "Bri ve n" 
48 pagi na's dik. Daar ni et minder dan 39 pagina's aan de Galder se school ge wijd 
konden worden en de aktualitei t niet vergeten mocht worden, moesten we , ondanks 
het feit, dat dit nunwner 60 pagi na's telt, toch nog 151 pagina ' s van vele vas t e 
en toevall i ge medewerkers laten liggen. Ook een aant al vas t e rubrieken z ul t U 
missen deze k eer. 
In ons decembernununer (45) vindt U ze weer met o.a. ook een nieuwe fietstocht door 
ons heem .geschreven door Gerard Otten, een tocht di e i n he t voorjaar in een boek 
zal verschi jnen. Wi j hebben dus de pri meur. 
Blijft U echter copij zenden ? 
Dan bli jft het een gevarieerd heemkundig t i jdschri ft gele zen in bi jna 500 gezinnen. 
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Nieuw-Ginneken, 15 wijnmaand 1983 

HONDERDJARIGE AAN DE KRUISKUIL 

Aan' de Kruiskuil te Galder werd honderd jaar geleden de open
bare school geopend. 
Vele ruzies waren er aan voorafgegaan. Tegenwoordig is het de 
Sint Mattheusschool nadat de openbare school in het begin van 
de twintiger jaren een bijzondere was geworden, 
Dit nummer van de Brieven van Paulus is grotendeels aan dit 
heemgebeuren gewijd . 
Maandenlang heeft Ad Verkooijen stad en land afgelopen om de 
levensgeschiedenis van deze honderdjarige boven water te krij
gen en daar is hij wonder wel in geslaagd . 
Ook de bijdragen van To Antonissen en Piet Schalk zijn met 
het werk van gemeente-archivaris Dr. Frans Brekelmans , Wim 
Willemsen, Jan van de. Westerlaken , Jan Grauwrnans , Pater Wil
fried rtertens e n Kee s Leijten erg waardevol. 
Deze artikelenreeks vormen een waardevolle heemkundige 
bijdrage voor de geschiedenis van Galder en Strijbeek. 

Wij wensen u veel leesplezier toe met de vele boeiende arti
kelen en reportages in deze Brieven van Paulus en bieden mede 
namens u ook onze gelukwensen aan, aan de 

HONDERDJARIGE AAN DE KRUISKUIL 



Geachte Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw-Ginneken, zaaimaand 1983 

Het achtste verenigingsjaar is ditmaal van start gegaan in de 
Taveerne van Jeugdland. 
Ongeveer tachtig leden luisterden naar een korte jaarvergade
ring, een inleiding van Christ Buiks over de 'Veldnamen, deel 
4 en 5, Ulvenhout en Geersbroek', en naar een suksesvol optre
den van "'t Dorpsvolk". Een erg gevarieerde avond, waarop het 
traditionele worstebrood ook ditmaal niet ontbrak. 

Een groot gedeelte van deze aflevering van de Brieven van 
Paulus is gewijd aan het honderdjarig bestaan van het school
gebouw te Galder. Daarom verschijnen deze Brieven iets later 
dan U gewend bent. 

De heemkundekring verzorgde ter gelegenheid van dit jubileum 
ook een tentoonstelling in de school te Galder. De festivi
teiten hebben plaats gevonden in de laatste week van oktober. 

Op maandag 21 november zal in café "Oud-Strijbeek" mevrouw 
Schreurs uit Oirschot een lezing voor ons verzorgen over kas
telen in Brabant en Limburg. Ze zal daarbij speciaal aandacht 
besteden aan de kastelen, die in onze kontreien staan of ge
staan hebben. 
Mevrouw Schreurs met haar man Theo zijn voor ons geen onbeken
den, want zij zijn trouwe bezoekers van onze avonden en 
mevrouw Schreurs heeft ons ook al eens laten genieten van dia's 
over en een rondleiding in haar woonplaats Oirschot. 
Haar lezing met dia's behandelt het ontstaan en de ontwikkeling 
van de kastelen door de eeuwen heen, waarbij tevens de funktie 
en de toekomst van de nog overgebleven kastelen zal worden toe
gelicht. 
De b,loeitijd van de kastelen viel in de 13e en· 14e eeuw. Door 
de uitvinding van het buskruit, verloor het kasteel zijn defi
nitieve funktie en werd soms verbouwd tot een min of meer 
komfortabel landhuis. Zouden onze kastelen met hun rijk verle
den toch nog een toekomst hebben? 
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Dit en nog veel meer zal mevrouw Schreurs ons in Oud-Strijbeek 
laten zien en horen. 
Aanvang 20.15 uur. 
Op deze avond zullen deel 6 en 7 van de 'Veldnamen' verschijnen. 
In deze boekjes worden de veldnamen van Strijbeek en Grazen 
behandeld. 

Voordat de film over Ulvenhout voor enkele jaren in onze ar
chieven zal worden opgeborgen, zal hij nog éénmaal voor alle 
belangstellenden gedraaid worden. Als er ergens over gepraat 
werd in Ulvenhout dan was het wel deze film, die opgenomen is 
in de zomer van 1967 . 
In de Brieven van Paulus nr. 41 heb ik de eerste filmavond 
aangekondigd als een "Feest der Herkenning". Dit bleek achteraf 
niets te veel gezegd. Velen hebben zichzelf teruggezien al was 
het dan in een wat jongere uitvoering. 
Op woensdag 14 december om 20. 15 uur zal dit gebeuren ' in café 
Van Etten plaatsvinden. Natuurlijk zal Jan Grauwmans, die 
mede verantwoordelijk is voor het grote sukses van deze film, 
de film weer van zijn puntige en sappige kommentaar voorzien. 
Tot dan ! 

BRABANTICA 

Met vriendelijke groeten 
namens het bestuur van de 
heemkundekring Paulus van Daesdonck 

Wester laken 
voorzitter 

Bent u geabonneerd op Brabants Heem, Brabantia, Heemschut of 
een ander Brabants ti j dschrift en ruimt u die af en toe eens 
op? 
Denkt u dan aan de bibliotheek van Paulus? 
Hebt u nog losse nummers of jaargangen van "Ons Blad" of 
"Nieuw Geluid" van vóór 1975? 
Paulus verzame lt ze voor u, voor de gemeenschap. 

Help Paulus een eigen bibliotheek van Brabantica op te 
bouwen! 
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JAARVERSLAG VAN DE 
HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK TE NIEUW-GINNEKEN 

·1982-1983 

Het achtste verenigingsjaar van onze Kring werd geopend met de 
algemene ledenvergadering, welke op 20 september in de Fazante
rie werd gehouden. 
Na af loop van de vergadering werd door de heer Laurens Siebers 
met behulp van een meervoudige diaprojektie een lezing gehouden 
over zijn Beukenprojekt op de landgoederen Hondsdonk en Valken
berg. 

In samenwerking met de familie Viëtor en onze Kring organiseer
de de heer Harry Verhoeven van 15 oktober tot 5 november in het 
gemeentehuis een uitgebreide en drukbezochte expositie over de 
kinderboekenschrijver, tekenaar en dichter Prof. Le Heux. 
Nr. 39 van de Brieven van Paulus was eveneens grotendeels aan 
Prof. Le Heux gewijd. 
De vitrines die gedurende deze expositie •;Terden gebruikt, kon
den door de Kring via mevr. Viëtor voor een lage prijs worden 
aangekocht. 
Eveneens is de Kring er in het afgelopen jaar in geslaagd voor 
de archiefruimte een groot houten boekenrek aan te schaffen. 

Als uitvloeisel van onze medewerking aan het 60-jarig jubileum 
van de imkersvereniging St. Ambrosius op 26 en 27 september 1981 
was onze Kring eveneens aanwezig op een door St. Ambrosius ge
organiseerde feestavond op 22 oktober. 

Op maandag 15 november werd in het Klooster van Meersel-Dreef 
door pater Wilfried Mertens met medewerking van de heer Jan 
Grauwmans een lezing met dia's gehouden over Koorbanken, zoals 
die nog voorkomen in ondermeer de kerken van Hoogstraten en 
Breda. 
Voorafgaande aan deze lezing werd de pater Gardiaan van het 
Klooster door onze voorzitter verwelkomd als het 400e lid van 
de Kring. 

De jaarlijkse praatavond van onze Kring werd in het afgelopen 
verenigingsjaar gehouden in het bejaardenhuis De Donk op maan
dag 13 december. 

Voor een overvolle Fazanteriezaal werd op 17 januari onze 
evenzo traditonele Brabantse avond gevuld door de suksesvolle 
liedjeszanger Gerard van Maasakkers. 
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Zoals reeds vermeld in het jaarverslag 1981-1982 werd vorig 
jaar door ons lid Letta Postma aan de Kring een f{lm in 
bruikleen afgestaan, welke in 1967 werd opgenomen over 
Ulvenhout en zijn inwoners. 
Deze film alsmede twee films van de cineast Charles Luijten 
werden op 21 februari in een stampvol gemeentehuis vertoond 
voor ongeveer 600 mensen. 
Als gevolg van een bijdrage van de gemeente Nieuw-Ginneken en 
de diverse vertoningen van de film voor plaatselijke vereni
gingen door onze bestuursleden Jan Grauwmans en Jan van der 
Westerlaken kon de film in het afgelopen verenigingsjaar in 
eigendom worden overgenomen. 

De bij ons inmiddels zeer bekende heer W. Knippenberg hield 
op 14 maart de lezing Bedevaarten in Noord-Brabant. 
Een andere interessante lezing met dia's over het ontstaan, 
de flora en fauna van de Chaamse Beek werd op maandag 25 
april verzorgd door onze leden de heren Stef an Geerts en 
Ch:r:ist Buiks. 
Voor de lezing werd het eerste deel van het door de heer 
Christ Buiks geschreven werk "Veldnamen in de voormalige ge
meente Ginneken en Bavel" door onze voorzitter aan de auteur 
aangeboden. 
De uitgave van dit omvangrijke werk is vooral mogelijk gewor
den door belangrijke subsidies welke zijn verstrekt door het 
Anjerfonds Noord-Brabant en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

Als reaktie on het bezoek dat in april 1982 door het bestuur 
van de Heemku~dekring "De Ambachtsheerlijkheid" aan onze Kring 
werd gebracht, volgde op zaterdag 28 mei wederom een gezellige 
samenkomst van beide Kringen, maar nu in Nieuw-Vossemeer, het 
land van Merijntje Gijzen. 

Als afsluiting van het verenigingsjaar werd op 26 juni bij 
Bavel Anno 1920 de expositie "Herinneringen aan Groot en 
Klein IJpelaar" ingericht. 
Op 25 juni bij Anno 1920 werden deel 2 en 3 van de serie 
"Veldnamen" voor de eerste maal gepresenteerd. 

In het afgelopen verenigingsjaar werd door het bestuur ver
gaderd op 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december, 10 
januari, 7 februari, 7 maart, 18 april, 9 mei en 6 juni. 
Van de suksesvolle "Brieven van Paulus" verschenen in het af
gelopen jaar de nummers, 39, 40, 41, 42 en 43. 
Evenals in het voorafgaande jaar werden verschillende exposi-
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ties gehouden in onze vitrines in het gemeentehuis en in de 
bibliotheek te Ulvenhout. 
Als slot wordt vermeld dat het ledenaantal van onze Kring 
in het afgelopen verenigingsjaar met ongeveer 50 leden weer 
flink is toegenomen van 375 naar 425 leden. 

De sekretaris van de Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck 

J.M.E.M. Jespers 

8e JAARVERGADERING OP 19.9.1983 
door J.M.E.M. Jespers 

De voorzitter opent de vergadering, heet alle 90 leden welkom 
en excuseert de bestuursleden de heren J. Grauwmans en A. 
Luyten, die verhinderd waren de vergadering bij te wonen. 
Hij vermeldt de perikelen die rond de Fazanterie zijn ontstaan, 
gevolgd door het besluit deze vergadering in de Taveerne van 
Jeugdland te houden. 

De notulen van de algemene ledenvergadering ziJn gepubliceerd 
in Brieven van Paulus nr. 40 en behoeven derhalve niet te wor
den voorgelezen. Zonder bemerkingen worden de notulen ongewij
zigd vastgesteld. 
De voorzitter vermeldt twee hoogtepunten uit het afgelopen 
verenigingsjaar. 
Ten eerste vormde de uitgave van "Veldnamen in de voormalige 
gemeente Ginneken en Bavel" door Ir. Christ Buiks een gigan
tisch werk dat zeer veel voorbereidingen heeft gevergd. 
Als tweede hoogtepunt memoreert de voorzitter de aankoop van 
de film "Ulvenhout 1967" dankzij Letta Postma, Jan Grauwmans 
en Jac Jespers gevolgd door de zeer suksesvolle vertoning in 
het gemeentehuis op 21 februari. 
Een speciaal kompliment, aldus de voorzitter, verdient Jan 
Grauwmans voor de wijze waarop hij tijdens de diverse verto
ningen de film op een onnavolgbare wijze van kommentaar heeft 
voorzien. 

Het jaarverslag over het verenigingsjaar 1982/1983 wordt na 
voorlezing door de sekretaris voor kennisgeving aangenomen. 

De heer J. de Roover verklaart mede namens het andere lid van 
de kaskommissie, de heer L. Remeysen, dat de boeken in orde 
zijn bevonden. Vervolgens wordt de penningmeester gedechar
geerd. 
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De begroting voor het jaar 1983/1984 wordt door de vergadering 
ongewijzigd goedgekeurd. 

De voorzitter dankt de leden van de kaskommissie voor hun werk
zaamheden. 
De heer L~ Remeysen treedt af als lid van de kaskommissie. De 
heer J. de Roover is bereid deze funktie nog een jaar te ver
vullen. Ook de heer H. Polman, welke door de voorzitter wordt 
voorgesteld als opvolger van de heer Remeysen, is bereid deze 
funktie op zich te nemen. 

Bij de sekretaris zijn geen namen van andere kandidaten voor 
bestuursfunkties binnen gekomen. Wegens enkelvoudige kandidaat
stelling worden de aftredende bestuursleden J. Jespers, L. 
Nouwens en J. Grauwmans wederom als zodanig gekozen. 
Allen hebben verklaard hun benoeming te aanvaarden. 

De voorzitter geeft een uitvoerige toelichting op het jaar
programma 1983/1984. Hij memoreert de gezellige sfeer tijdens 
het laatst gehouden Heemkamp tè Deurne en roept de leden op 
ook eens aan een van de volgende kampen deel te nemen. 
Indien er leden zijn die suggesties hebben voor avondvullende 
optredens, hoopt hij dat deze ter kennis van bestuur worden 
gebracht. 

De heer Knibbeler brengt naar voren dat hij alle monumenten 
in de gemeente Nieuw-Ginneken heeft v astgelegd op dia . Hij 
bie dt aan de ze op een verenigingsavond te vertonen. 
Mevr. de Roover informeert naar de prijs van Brabants Heem. 
De voorzitter antwoordt dat deze prijs f 15,- bedraagt mits 
betaald via de heemkundekring. Rechtstreekse betaling aan 
Brabants Heem vergt è en bedrag van f 17,50. 

De heer L. Nouwens dankt als voorzitter van de Torenkommissie 
de heemkundekring voor het beschikbaar ste llen van de film 
"Ulvenhout 1967", welke een groot sukses heeft opgeleverd. 
Als dank heeft hij opdracht gegeven een nieuwe film te make n, 
welke aan de Kring beschikbaar zal worden gesteld en over
handigt hij de voorzitter een, volgens het opschrift, één
cent-stoeltje en een twee-cent-stoeltje uit de kerk. 
Nadat de voorzitter bedankt heeft voor d e ze welkome g ift, 
roept hij de leden op lote n te kopen voor de tore nrestauratie 
en sluit tenslotte de vergadering. 
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AGENDA 9e VERENIGINGSJAAR (1983-1984) 

1983 
sept. 1 Begin 9e verenigingsjaar 

11 Film over Ulvenhout tijdens de Torenfeesten op de 
Pekhoeve 

15 Tentoonstelling over "Bedevaarten" in bibliotheek 
19 Be Jaarvergadering in Taveerne van Jeugdland 

Verschijning van "Veldnamen" 4 (Ulvenhout) en 5 
(Ulvenhout~Geersbroek) 

-------------------------------------------------------------
okt. 15 

24 

nov. 21 

dec. 14 

15 
1984 
jan 16 

febr. 15 

maart 19 

april 3 
15 

mei 14 

juni 

juli 15 

aug. 
12 
31 

"Brieven van Paulus" 44. Thema: 100 jaar school te 
Galder 

Tentoonstelling van oud schooltje te Galder tot 
31 oktober 
Uitgave van brochure over 100-jarige school 

Lezing: "Kastelen in Noord-Brabant" door Mevr. 
M. Schreurs-Jansen in café "Oud Strijbeek", Strij
beekseweg 57, Strijbeek. Aanvang: 20.15 uur 
Presentatie "Veldnamen" 6 (Strijbeek) en 7 (Strij
beek en Grazen) 

Voor de laatste maal de film over Ulvenhout in 
.zaal c. van Etten, Dorpstraat 55, Aanvang: 20.15 
uur. Let op: deze keer op WOENSDAG! De film gaat 
dan voor 'n aantal jaren in ons archief 
Brieven van Paulus 45 

Brabantse avond met Kees Hoosemans uit Princenhage 
in de Taveerne van Jeugdland. Aanvang: 20.15 uur. 

Brieven van Paulus 46 (Thema: Karnaval in Oud- en 
Nieuw-Ginneken) 

Lezing: Heksen en Bijgeloof door Drs. w. Knippenberg 

Paulus bestaat 9 jaar 
Brieven van ~aulus 47 

Lezing 

Verschijnen van "Veldnamen" 8 (Cauwelaar) 

Tentoonstelling "oud speelgoed" op Bavel Anno 1920 
Veldnamen deel 9 (Bavel-Bolberg) 

Brieven van Paulus 48 

36e Heemkamp 

Veldnamen deel 10 en 11 verschijnen (Ginneken-dorp) 
Einde 9e verenigingsjaar 
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sept. 1 Begin lOe verenigingsjaar 
17 Jaarvergadering 

.Veldnamen deel 12 (Notsel) 

okt. 15 Brieven van Paulus 49 

dec. 15 Brieven van Paulus 50, Een Gouden Paulus 

Noteert u de data in uw agenda? 
Let wel, enkele data of programmapunten zi]n gewijzigd. 
Wijzigingen moeten we ons uiteraard voorbehouden. 

DEBUUT VAN 'T DURPSVOLK OOGST VEEL BIJVAL 
door Ellie Rietveld 

Er werd meegeklapt en meegezongen toen 't Durpsvolk, een 
Nieuw-Ginnekense volksmuziekkapel haar debuut maakte in de 
Taveerne van Jeugdland te Ulvenhout tijdens een zeer druk
bezochte bijeenkomst van heemkundekring Paulus van Daesdonck 
maàndag 19 september 1983. 
De Nieuw-Ginnekense muzikanten Herman Polman, Ad Lodewijk, 
Jan Leesmans, Pieter van Ginneken en Roeland Stoop, allen 
lid van Paulus van Daesdonck, oogstten veel sukses met "Het 
torenlied" en het lied van "Dat brengen we naar Paulus". 
Het oude lied "In Brabant aan de grens daar ligt een doua
nier" sloeg als een rasecht volkslied aan. 

Jan Soeterboek trad daarbij als solist en gastmuzikant met 
een negentiende-eeuwse harmonika op en bracht oud-Brabantse 
dansmuziek ten gehore • . 
Eerder op de avond had Jan Soeterboek als tekenaar van de 
vignetten op de boekjes over veldnamen, de delen 4 en 5, 
respektievelijk over Ulvenhout en Geersbroek, uit handen van 
voorzitter J. van der Westerlaken aangeboden gekregen. 
Exemplaren die de voorzitter ook aanbood aan Christ Buiks, de 
schrijver en Kees Leijten, die de redaktie en lay-out van de 
boekjes verzorgd had. 
De avond was als jaarvergadering begonnen met zakelijke 
mededelingen en bestuursverkiezingen waarbij Jan Grauwmans, 
Leo Nouwens en Jack Jespers herkozen werden. Daarna volgde 
een praatje van Leo Nouwens als voorzitter van de toren
kommissie, die daarbij een één- en tweecents kerkstoel aan
bood. 
De heer Buiks gaf in een vraag- en antwoordspel uitvoerig 
uitleg over de nieuwe boekjes. 

Uit: Dagblad "De Stem", 21.9.1983 
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GOUDEN BRUILOFT (1) 
Op 2 augustus was het groot feest in de Akkerstraat te Ulven
hout waar onze leden, het echtpaar W. Colsen-Smits het gouden 
huwelijksfeest vierde. 
Traditiegetrouw had de buurt huis en hof rijkelijk versierd 
met mast en bloemen. 
Op de drukke receptie was naast Burgemeester en Wethouders, 
de harmonie Constantia en vele vrienden uit Nieuw-Ginneken 
en Hulst ook Paulus van Daesdonck aanwezig om het gouden echt
paar te feliciteren. 
w. Colsen is erg aktief in onze kring en houdt wekelijks de 
krantenknipsels bij over Bavel, Galder, Strijbeek en Ulvenhout 
in een Serie dikke knipselboeken. 
Hebt U nog knipsels uit heden of verleden over onze gemeente, 
U kunt ze kwijt op Akkerstraat 28 bij ons lid W.P.A. Colsen. 

GOUDEN BRUILOFT (2) 
Op zaterdag. 10 ,september was het gouden bruiloft te Meersel
dreef. 
Het echtpaar Bastiaansen vierde er zijn vijftigjarig huwelijks
feest. 
Wat we hier in Nèderland tegenwoordig niet meer zien, werd in 
Meerseldreef nogmaals tot leven geroepen. Een prachtige op
tocht met wagens, die het leven van het echtpaar uitbeeldden 
Herauten te paard en de harmonie "Voor Eer en Deugd" uit Meer
seldreef - Galder - Strijbeek begeleidden de stoet. 
We. zagen o.a. een jarig bruidspaar, jagers, stropers, douane, 
duivenlokaal en een heuse melkboer, die losse melk verkocht 
langs de straat. 
Een echt stukje heemkunde, waar 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT (37) 
DIEREN IN DE WEERSVOORSPELLING 

Herfstmaand 

Wijnmaand 

Slachtmaand 

Trekt voor Michiel (29/9) de vogel niet 
De winter is nog niet in 't verschiet. 

Met St. Gal (14/10) 
blijft de koe op stal 

Vertoont november zich met snee 
't zal vruchtbaar zijn voor 't vee 
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GEZEGEND HET LAND, WAAR HET KIND ZIJN MOER 
VERBRANDT ( 2) 
door Kees Leijten 

Onder deze fraaie titel organiseerde de heemkundekring H.K. 
Ouwerling van 3-6 augustus het 35e heemkamp van Brabants Heem 
te Deurne. 
Een zeer geslaagd kamp. 
Niet minder dan 130 deelnemers, waarvan 10 leden van onze 
eigen kring, waren van de partij tijdens deze jaarlijkse 
heemgebeurtenis. 
Fietsen door prachtige natuurreservaten, bezoeken aan musea, 
koffie- en theepauzes in de openlucht, lunches in het bos, 
wandelen langs de schitterende meanderende Aa, die nog niet 
aan normalisatie ten offer is gevallen, klimmen op de molen
berg, klimmen naar de molenzolders, gezellige gesprekken, 
volksmuziek, vendelzwaaien, volkstoneel en prima avondmaal
tijden waren de ingrediënten van deze geslaagde happening. 
Ook het kamperen op een kortgeschoren voetbalveld van het 
Missiehuis was een ware belevenis voor een zestal uit ons 
heem. 
Volgend jaar is het weer in het Westen van onze provincie. 
De juiste plaats is nog niet bekend. We houden u op de 
hoogte. 

KONTRIBUTIE 
Honderden akseptgirokaarten stroomden binnen op ons verzoek 
uw kontributie te betalen voor het nieuwe verenigingsjaar 
1983/1984. 
Was ook uw stortings-/akseptgirokaart daarbij? 
Stuur hem anders vandaag nog in! 
En mocht u de kaart niet meer kunnen vinden stort dan f 25,
op postgiro 37 13 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
of bankgiro 52 18 33 639 t.n.v. Paulus van Daesdonck. 

Voor we tien jaar bestaan 500 leden? 
Werk mee! 
Uw heem is het waard ! 

BIJGELOOF ( 32) 

'n Spin is er het voorteken van dat er geld te ontvangen 
is. 

• 
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DE GESCHIEDENIS VAN HET SCHOOLWEZEN IN 
GALDER/STRIJBEEK 
door Ad Verkooijen 

De geschiedenis van het schoolwezen in Galder/Strijbeek gaat 
ver in de historie terug. 
In de 17e en 18e eeuw werd in Strijbeek en Galder beurtelings 
onderwijs gegeven in een daartoe gehuurde kamerruimte. Een 
deel van de kosten van dit onderricht werd vergoed uit het 
kerkfonds van de R.K. Kerk. 
De eerste kontroleerbare berichten omtrent onderwijs in de 
streek stammen van rond 1632. 
Men moet zich overigens van het peil van dat onderwijs geen 
al te grote voorstelling maken. Van een leerplicht was nog 
geen sprake en het gebeurde maar al te vaak, dat kinderen 
van landbouwersgezinnen akkerwerk moesten verrichten of de 
koeien naar de weiden of de heide moesten brengen om daar
mee het schoolbezoek of wat daarvoor doorging, te onderbreken. 

De sanitaire voorzieningen in de voor onderwijs bestemde 
ruimten ontbraken geheel en licht en verse lucht, thans zo'n 
belangrijke rol spelend bij de bouw van onderwijsinrichtingen, 
zullen nog zeer lang een ongekende luxe blijven. 

Aanwijzingen voor de plaats, waar het onderwijs genoten 
moest worden, bestonden evenmin en zo kon het gebeuren, dat 
kinderen.uit Strijbeek en uit het gehucht Grazen naar Meerle 
trokken om daar het onderwijs te volgen. 
Men moet daarbij vooral bedenken, dat van een vervoer, zoals 
wij dat heden ten dage kennen, nog geen sprake was en alle 
afstanden te voet afgelegd moesten worden~ 
Daarenboven bevond zich onze streek in een zeer roerige 
periode, waarin nogal eens sprake was van machtswisseling. 
De intrede van de hervorming had een grote invloed op het 
gebeuren van alledag. 
De machtsstrijd tussen de godsdiensten, die in alle hevigheid 
en met weinig christelijk respekt aan beide zijden werd ge
voerd, had tot gevolg, dat in 1652 ~en einde kwam aan de .. 
mogelijkheid nog langer onderwijs te genieten in Glader/StriJ
beek. Zuidelijk van onze huidige rijksgrens - en we denken 
daarbij b.v. aan Meerle - was de situatie mogelijk nog niet 
zo hopeloos voor het katholieke volksdeel en mogelijk trokken 
daaro~ kinderen uit onze streek naar Meerle voor het volgen 
v a n s choolonderwijs in de periode, dat de hervorming in Gin
neken reeds vaste voet verworven had. 

• 

St. Jacobskapel te Galder v66r de verbouwing 

Hoe het ook zij, sinds 1648 was het door de overheid verboden 
gelden beschikbaar te stellen voor de huur van lesruimten of 
voor het salaris van een onderwijzer. Alle onderricht moest 
voortaan plaatsvinden in de school te Ginneken, waar een her
vormde schoolmeester . de scepter. zwaaide. 
Pas in de tijd van de Bataafse Republiek is in deze situatie 
verandering gekomen. Het katholieke volksdeel werd weer suk
sessievelijk in zijn rechten hersteld . 
Op 5 februari 1800 stond danook het Ginnekens gemeentebestuur 
aan de inwoners van Galder en Strijbeek toe om voorlopig school 
te houden in de kapel van Galder. 
Dat onderwijs in Galder heeft plaats gevonden tot het jaar 
1810. In dat jaar werd ons land door Frankrijk ingelij fd en 
deed ook in Galder het openbaar onderwijs zi jn intrede, het
geen niet wegnam dat toch duidelijk een katholieke signatuur 
aan dit onderwijs merkbaar bleef. Men ging er noodgedwongen 
toe over het onderwijs niet langer in de kapel te doen plaats
vinden, maar in een partikulier huis te Galder. 
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De gemeente Ginneken stelde een jaarlijks bedrag van f 36,
ter beschikking voor de huur van deze ruimte. 
De oude kapel van Galder was voordien al lang ongeschikt ge
bleken als schoolruimte, maar ook het partikuliere onderdak 
bleek al spoedig niet meer te beantwoorden aan de gestelde 
behoefte, zodat het gemeentebestuur van Ginneken rond 1822 
opdracht gaf aan de timmerman Adriaan van der Aa een ontwerp 
te maken voor de verbouwing en uitbreiding van de kapel tot 
schoolgebouw met de gelijktijdige opdracht aan dit hernieuw
de gebouw een onderwijzerswoning toe te voegen. 
In de gemeenteraadsvergadering van 6 oktober 1823 kwamen 
bestekken ter tafel, maar toen bleek, dat ook Strijbeek van 
de gelegenheid gebruik wilde maken de kapel aldaar te ver
bouwen, ontstond er obstruktie omdat de parochie Ginneken 
bevreesd was, dat haar rechten op beide kapellen daarmee 
terzijde geschoven zouden kunnen worden. 
Na alle geharrewar werd de distriktsschout geraadpleegd en 
werd op 31 juli 1824 besloten de kapel te Galder tot school 
te verbouwen en de :Kapel te Strijbeek te slopen. Dit laatste 
is overigens gelukkig nooit tot uitvoering gekomen. 
Aan de laagste inschrijver, Petrus Soffers te Ginneken, de 
vader van de later zo bekende kerkenarchitekt Soffers, werd 
de verbouwing van de kapel te Galder tot schoolgebouw gegund 
voor het bedrag van f 800,--. 

St. Jacobskapel te Galder na de verbouwing 
in 1824. 

'' ' 
r-- ~ 

.. _:_:;] i 

Ontwerptekening voor de nieuw te bouwen school en de onder
wijzerswoning te Galder, 20 juni 1882 . 
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Via de distriktsschout ging op de dag van de aanbesteding 
reeds een verzoek tot goedkeuring .in zee naar de Gedeputeerde 
Staten. Men liet dus over de zaak geen gras groeien. 
Hoewel de verbouwing in het licht van de tijd zeer ingrijpend 
was, is het thans moeilijk te bevatten, dat in de nieuw ont
stane ruimte van slechts 15 x 6~ meter onderwijs gegeven 
moest worden aan ruim 100 kinderen, terwijl in diezelfde 
ruimte nog een plaats gevonden moest worden voor de woning 
van de onderwijzer. Toch hebben meerdere leerkrachten het 
bijna 60 jaar met deze ruimte moeten doen. 
Nog in het jaar 1824 kwam het werk gereed en blijkbaar was de 
in onze ogen ontstellend benauwde ruimte geen beletsel zelfs 
nog een kwekeling en enkele kostleerlingen aan te nemen. 
Het is misschien interessant te vernemen, dat de vader van 
een van deze kostleerlingen jaarlijks f 100,- voor kostgeld 
en f 6,- schoolgeld betaalde! 
Omstreeks het jaar 1873 besloot men de school in Galder toch 
maar op te heffen. Een daartoe ingediend raadsbesluit kreeg 
ech.ter geen fiat van Gedeputeerde Staten. De kapelschool 
werd in toenemende mate ongeschikt beoordeeld voor het volgen 
van onderwijs. Daar kwam nog bij, dat er van de zijde van het 
bisdom plannen ontstonden voor de oprichting van een parochie 
Galder, waarbij de kapel weer dienst zou moeten kunnen gaan 
doen als godsdienstruimte. 
Op 27 mei en vervolgens op 6 september 1881 werd de kapel 
door de gemeenteraad danook definitief als ten enen male on
geschikt voor het geven van onderwijs verklaard. Het zou 
weliswaar mogelijk zijn de kapel door een grondige verbouwing 
geschikt te maken, maar de kosten voor een dergelijk karwei 
ad f 4.000,- zouden beter be5teed kunnen worden aan de bouw 
van een geheel nieuwe school met onderwijzerswoning. 
In de raad ontstond daarop een grote herrie over de vraag, 
waar uiteindelijk het nieuwe gebouw zou moeten verrijzen. 
De annalen vermelden, dat zich in deze ruzie zelfs een her
bergierster uit Galder duchtig roerde. 

In de raadszitting van 8 april 1882 werden drie mogelijk
heden aangedragen: 
1. Aan de zgn. "Kruiskuil" op 900 meter van de kapel in de 

richting van Kersel; 
2. Aan het Molstraatje bij het Kersels beekje, 200 meter 

verderop in dezelfde richting; 
3. In de tuin van A. van Hooydonk te Kersel, weer 200 meter 

verderop. 
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Een groot aantal inwoners van Galder had een request ingediend 
om de school zo dicht mogelijk bij de kapel te bouwen. In 
de kapel kon dan gemakkelijk godsdienstonderwijs aan de 
kinderen van de openbare school gegeven worden. 
De pas benoemde burgemeester van Ginneken, Mr. H.W.E. Baron 
van der Borch, gaf de voorkeur aan mogelijkheid nr. 2, maar 
hij ondervond zoveel verzet van de zijde van de raadsleden, 
dat de zaak op 15 april 1882 opnieuw aan de orde moest komen. 
Bij die gelegenheid werd ook mogelijkheid nr. 3 verworpen, 
zodat uiteindelijk met 8 tegen 3 stemmen gekozen werd voor 
nieuwbouw aan de "Kruiskuil". 
Op 20 juni 1882 had de aanbesteding van de school plaats. 
Het werd werd voor de somma van f 6.175,- gegund aan de 
aannemer Petrus Rijppaert uit Ginneken, die de bouwwerk
zaamheden verwezenlijkte op het perceel G nr. 713, groot 
14 are van de kinderen Goos. De plannen waren afkomstig van 
de opzichter H.J.H. Hermans te Breda. 
Het"gebouw werd opgeleverd en in gebruik genomen in mei 1883. 

GEMEENTE GINNEKEN EN BAVEL. 

Bestek en Voorwaarden, 
\V..\AHN,\i\ll ZAL \\'OHI>t:'." 

AANBESTEED: 

het Bouwen va.n eene School met Onderwijzerswoning 
TE GALDER. 

t\~BESTEDING 
mn het maken rnn een 'l'rolt~ir 

TE GINNEKEN. 
.lLHIEDS 

het bouwen eeuer Sehool met 
Oud ·rwijzerswoniog 

Ie Cnlller ••"er f'.:'"HelleN. 

Bl'RGEllEE~TER i;N WETHOUDERS 
\'&n Ginneken en Banl, 1ullen op Di1191dag dt• 
20 Jnij 1882, des mH.dag1 om 12 uren, ten 
h.iDBnn te G/."l.Nl.'KEN, in het openbaar bij 
inachrij,·ing 

AANBESTEDEB: 
I. •et ••kea •••een Trettolr e• 

ee•lse .& • u • t • • t 1 • a e a te 
(.ftaaekea. 

:a. Mf't •••-•• eeaer •e11"1 •et 
Oade•-·U•ttr•wealas t.-i Gal4e• 
•••er G 1 a • r k e 11, •• llet 
pereeel •eetle G, a. 1'1•" •et 
••Jle•erlas waa •e daar.-oor 
•eaoe••a•e Jlaterlalea, al•· 
me•e de •••r •e •elluol •eaoÓ· 
dlsde ••alle•, Haatea e••· 

Ilf' aanwijzing ter plube zal ge1ehieden op 
Donderdag· den 15 J unij 1882, dei •oormid
dap:1 lfJ urf'D, 'l'oor het Trottoir, en dei namid
da~a 2 uren. voor de School. 

De bestekken en teebningen r.ijn 'l'f'rkrijl{
baar ter &cretarie te Ginneken; van de School: 
de br1tekk:en à 10 cent pt"r nl drukl en de 
teeke-niogf'n it SO eent ~r 1tuk, en van het 
Trottoir: hf't: be-1tek à/0.7 5 per 1tuk. 

De lnsd1rij"ing1billetten moeten e-en half 
uur \"j'i1)r dt" bt"&teding bij den Burgemf'f'Bter te 
Ginnd:en ingele'l"trd zijn. (·l03.t9} 
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EEN TERUGBLIK OP DE VERWIKKELINGEN, DIE Z.ICH NU 
HONDERD JAAR GELEDEN BIJ DE VERWEZENLIJKING VAN 
DE SCHOOL TE GALDER HEBBEN VOORGEDAAN. 
door A. Verkooijen 

De plannen voor de verwezenlijking van de nieuwe school te 
Galder hebben, zoals we in voorgaand artikel reeds gememo
reerd hebben, nogal wat voeten in de aarde gehad. 
Tegengestelde belangen en hier en daar ook minder fraai ge
kuip van de betrokkenen, hebben daarbij een niet onbelang
rijke rol gespeeld, terwijl er ook van overheidszijde soms 
merkwaardige konklusies getrokken zijn. 
Om met dit laatste te beginnen, blijkt uit een officieel 
verslag van 1882, uitgebràcht door de "Medische Politie" 
van de gemeente Ginneken, dat ·de bouw van een nieuwe school 
geenszins noodzakelijk zou Z1Jn. 
Een merkwaardig standpunt, als men weet, dat tot op dat 
ogenblik ruim 100 kinderen moesten worden ondergebracht in 
een gebouw met een vloerruimte van 15 x 16~ meter, waaraan 
nog een gedeelte onttrokken was voor de lokatie van een 
behuizing van de onderwijzer. 
In de raadsvergadering van 8 april 1882 wordt een brief voor
gelezen van de Bisschop van Breda, d.d. 28 maart 1882, waarin 
deze mededeling doet van het feit, dat de Minister van Finan
ciën afwijzend beschikt heeft op het verzoek een Rijksjaar
wedde voor een pastoor te Galder ter beschikking te stellen. 
Daarmee kwamen de plannen voor een eigen parochie te verval
len. De minister motiveert volgens dit schrijven zijn be
sluit door te stellen, dat zich in de nabijgelegen gemeente 
Ginneken reeds drie R.K. parochies bevinden met in totaal 
slechts 4300 zielen, terwijl in die parochies zes geeste
lijken in het genot yan een Rijksjaarwedde gesteld zijn. 

In diezelfde vergadering komt een request van ingezetenen 
van Galder ter sprake, waarin aangedrongen wordt de lokatie 
van de nieuwe school zo dicht mogelijk bij de kapel te doen 
plaatsvinden, opdat de kinderen, die het openbaar onderwijs 
volgden de mogelijkheid zouden hebben in de nabijgelegen 
kapel godsdienstonderricht te ontvangen. Zulks zou de in
stemming van de Bisschop hebben en aan zijn verlangen be
antwoorden. 
De voorzitter van de . raad, burgemeester Baron van der Borch, 
die ook in het vervolg zal blijken een bekwaam en integer 
bestuurder te Z1Jn, doorziet, dat hier andere motieven ee·n 
rol spelen en wijst er danook op, dat in het request veel 
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handtekeningen voorkomen van lieden, die hoegenaamd geen 
belang bij de lokatie van de school hebben, o.a. "commiezen, . 
ongehuwden en hoogbejaarden zonder kinderen", hetgeen in 
zijn ogen terecht veel van de waarde van het request doet 
verliezen. Bovendien maakt hij bezwaar tegen de bewering 
als zou een en ander mede op verlangen en met inster.iming 
van de Bisschop geschied zijn. Uit een schrijven van de 
sekretaris van de Bisschop, de heer Van de Corput, was hem 
nl. duidelijk gebleken, dat het episcopaat geen enkele inte
resse voor de lokatie van de school meer zou hebben als voor 
de oprichting van de parochie Galder geen toestemming ver
leend werd. 

Zoals uit voorafgaand artikel blijkt, kwamen voor de lokatie 
van de school drie punten in aanmkering. 
Aan de hand van een ter plaatse ingesteld onderzoek en na 
raadpleging van de lijst der schoolgaande kinderen, komt de 
voorzitter tot de konklusie, dat hij de voorkeur geeft aan 
plaatsing op het land van A. van Hooydonk, doch om alle ge
schil uit de weg te gaan en aan de wil van de raad tegemoet 
te komen, wil hij ook genoegen nemen met een lokatie op het 
middelpunt van de drie aangewezen plaatsen, hetgeen slechts 
een verschil in afstand van 200 meter uitmaakt. Het terrein 
ter plaatse zou bovendien zeer geschikt zijn voor de verwe
zenlijking van de bouw. 
Hij stelt derhalve aan de raad voor school en onderwijzers
woning te vestigen op dit middelpunt, gelegen aan het .Mol
straatje bij de Kerselse Beek. 
De onderlinge onenigheid in de raad is groot. Ieder heeft zo 
zijn eigen opvattingen en belangen en wanneer het op zater-
dag 15 april 1882 tot stemming komt, blijkt het voorstel van 
de voorzitter geen genade gevonden te hebben en woràt de lo
katie met 8 tegen 3 stemmen vastgesteld aan de Kruiskuil. 
Als argument om de nieuwe school op een andere plaats te 
bouwen, was o.a. in een memorie van toelichting aan de raads
leden erop gewezen, dat het noodzakelijk geacht werd de school 
meer naar het middelpunt der betrokken gehuchten Strijbeek en 
Goudsberg over te brengen, opdat de kinderen uit die gehuchten, 
die nu vaak het onderwijs in Meersel Dreef volgden, de gelegen
heid zouden krijgen in Galder naar school te gaan. 
Al die argumenten mochten uiteindelijk niet baten. Op de ach
tergrond van dit alles spelen intriges een rol, die nu honderd 
jaar later aan de hand van inmiddels openbaar geworden archie
ven een merkwaardige kijk op de gang van zaken geven. 
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De toen vigerende onderwijzer te Galder, M.H.P. Smits, speelt 
daarbij een niet onbelangrijke rol. In een brief, gedateerd 
12 juni 1881 deelt hij ongevraagd aan de Bisschop van Breda 
mee, dat hij met de nieuwe burgemeester van Ginneken, Baron 
van der Borch, meerdere gesprekken over de vestiging van een 
R.K. parochie te Galder gehad heeft en dat deze burgemeester 
niet afwijzend zou staan tegenover de vestiging van een kerk 
en een nieuwe school te Galder. 
De distriktsschoolopziener zou aangedrongen hebben op de 
bouw van een nieuw schoolgebouw, maar de gemeenteraad van 
Ginneken zou dit tegenhouden. 
De burgemeester (overigens zelf niet katholiek) zou er bij 
Smits op aangedrongen hebben de hele kwestie bij de Bisschop 
aan te kaarten, daarbij de verzekering gevend, dat wat hem 
betreft, de plannen konden doorgaan. 
In zijn brief aan de Bisschop wijst Smits er dan nog op, dat 
een minder gunstig bekend staande herbergierster te Galder, 
die ook bij de paters van het Meersels klooster een slechte 
reputatie zou genieten, een poging zou doen kerk en school 
vlak voor haar deur geplaatst te krijgen, bij gebreke waar
van zij alle haar ter beschikking staande middelen zou aan
wenden de bouw te verhinderen. 
Door het gratis verstrekken van drank aan "goede, maar een
voudige lieden" zou zij trachten bepaalde mensen voor zich 
te winnen. 
Uit een brief van 18 november 1881, gericht aan de sekretaris 
van de Bisschop, blijkt, dat Smits' visie op de nieuwe burge
meester juist was. In die brief deelt nl.Baron van der Borch 
mee, dat hij er bij Minister van Finantien op aangedrongen 
heeft een Rijkstractement voor een eventueel aan te stellen 
geestelijke te Galder ter beschikking te stellen. 
Hij vraagt de sekretaris hem mede te willen delen of bij de 
kerkelijke administratie al enig uitsluitsel op dit verzoek 
is binnengekomen. De bouw van een nieuwe school te Galder is 
in zijn ogen zo urgent, dat tekening en bestek der school in
tussen gereed gekomen zijn en er nu een beslissing genomen 
moet worden waar de school zal verrijzen. 
De sekretaris van de Bisschop, Van de Corput, beantwoordt dit 
schrijven op 21 november 1881. In een officiële brief vol 
doorhalingen, deelt hij in een slecht handschrift aan Baron 
van der Borch mee, dat de Bisschop zich nog helemaal niet tot 
de minister gewend heeft, omdat nog een aanvraag voor een 
tractement in een parochie elders in het bisdom lopende is, 
waarop inmiddels al tweemaal een weigering is ontvangen. 
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Van de Corput stelt dan, dat naar de mening van de Bisschop 
de zaak van de bouw van een nieuwe school niet zo urgent zou 
zijn omdat de winter voor de deur staat en de lokatie dus nog 
alle tijd zou hebben. 
De Bisschop zou bij het verkrijgen van toestemming voor op
richting van de parochie te Galder de kapel voor kerkdienst 
willen inrichten. Gelden voor een geheel nieuwe kerk zouden 
niet gevonden kunnen worden. Wel zou de Bisschop erop willen 
aandringen de school in de nabijheid van de kapel te reali
seren. Hij adviseert overigens de plaatsbepaling voorlopig 
slepende te houden. 
Als zijn eigen mening geeft Van de Corput in dit schrijven 
nog te kennen, dat mogelijk een lokatie op de Balleman over
wogen zou kunnen worden om ook de kinderen van Strijbeek in 
de gelegenheid te stellen het onderwijs in Galder te volgen. 
In de tussentijd heeft onderwijzer Smits al kontakt gezocht 
met Van de Corput. In een vleierig schrijven van 14 november 
1881 deelt hij woordelijk aan de sekretaris mee: " •• liever 
meld ik U, dat Uw heer vader, mijn voorganger te Galder, ver
ledene week mij bezocht heeft en wij eenigen tijd samen ge
noegelijk gekeuveld hebben. Ik stel hoogen prijs op de vriend
schap van dien achtenswaardigen ouden man, wien geheel Galder 

nog met den naam van meester begroet. Toen ik pas te Galder 
kwam en er vreemd en onbeholpen was, heeft Uw heer vader 
mij met raad en daad bijgestaan en sedert was het mij een 
waar genoegen, als hij met zijn stokje naar zijne oude 
standplaats kwam kuieren, hem met opene armen te mijnent 
te ontvangen". 
De oude Van de Corput woonde op de Dreef. 
Burgemeester Van der Borch beantwoordt het schrijven van 
Van de Corput op 25 november 1881. Hij herhaalt, dat hij 
het van groot belang acht, dat een R.K. parochie te Galder 
wordt gesticht en zegt toe steeds alles in het werk te zul
len ste1len dit doel te verwezenlijken. 
Hij betreurt het echter uitermate, dat de Bisschop gemeend 
heeft de zaak bij de minister te moeten u~tstellen totdat 
elders een beslissing over de stichting van een parochie 
getroffen is. 
Dit temeer omdat de minister bij het opmaken van zijn begro
ting met deze post rekening had kunnen houden, hetgeen nu 
onvermijdelijk_ vertraagd wordt. Zou uit een post "onvoorziene 
uitgaven" geput moeten worden, dan zou de 2e Kamer daar een 
volgend jaar op kunnen terugkomen en gezien de steeds kriti
sche houding van dit lichaam de post eenvoudigweg voor een 
volgend jaar kunnen schrappen. 
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In het gunstigste geval zou de kwestie nu in de begroting 
van 1883 behandeld kunnen worden. Baron van der Borch wijst 
er nadrukkelijk op, dat onmogelijk met de bouw van de school 
zo lang gewacht kan worden, Met uitzondering van het achter
gebleven Limburg wordt de bestaande school te Galder tot de 
slechtste van heel Nederland gerekend. 
Baron van der Borch wenst niets liever .dan te handelen naar 
de inzichten van het hoofd van het Bisdom voor zover het de 
geestelijke belangen betreft, maar maakt er wel op opmerk
zaam, dat hij verantwoordelijk is voor de materiële belangen 
van de gemeente en dat in het geval van de school die belan
gen geen langer uitstel dulden. 
Hij benadrukt, dik onderstreept, dat hij zich op een geheel 
onafhankelijk standpunt stelt en dat hij zich het recht zou 
kunnen voorbehouden zelfstandig een beslissing te nemen. Hij 
prefereert echter een vriendschappelijke en vertrouwelijke 
verstandhouding met de geestelijke overheid, maar laat er 
- terecht - duidelijk bij blijken, dat verder uitstel tot . 
de onmogelijkheden behoort, gezien ook het vele voorberei
dende werk, dat nog verricht zou moeten worden. 
Op 29 november 1881 deelt Van de Corput aan de burgemeester 
schriftelijk mee, dat de Bisschop de mening van de burgemees
ter niet deelt. 
Jaarlijks zou er op de begroting een som van f 2.000,- uit
getrokken worden voor de verlening van een nieuwe Rijksjaar
wedde voor geestelijken. Omdat zodanig tractement bij Konink
lijk Besluit verleend wordt, zou het in het vervolg bij de 
algemene post van tractementen gevoegd worden, ook al zou het 
voor het eerste jaar in de post "onvoorziene uitgaven" onder
gebracht moeten worden. 
In een groot aantal doorhalingen, die de onzekerheid van de 
sekretaris duidelijk . doen uitkomen, wordt dan getracht het 
zo voor te stellen als zou de aanvraag voor een parochie 
elders wel voorgoed afgewezen worden en zou de Bisschop voor
nemens zijn de zaak van een parochie Galder dan direkt op touw 
te zetten met het vooruitzicht, dat daarop binnen 3 à 4 maan
den uitsluitsel zou kunnen komen. 

De Bisschop zou overigens het feit betreuren, dat de burge
meester de zaak nu wil bespoedigen en zou er van overtuigd 
zijn, -dat het schooltoezicht nog wel enig uitstel zou wil
len verlenen. De Bisschop zou er zich mee kunnen verenigen, 
dat de burgemeester de plaatsing van de school naar eigen 
beste weten zou afhandelen, wanneer de stichting van een 
parochie onverhoopt niet mocht doorgaan. 
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Geïrriteerd, maar korrekt, reageert Van der Borch op 1 decem
ber 1881. Hij wijst er de Bisschop op, dat hij (de· Bisschop) 
onvoorwaardelijk de nadelige gevolgen op zich dient te nemen, 
die voor de gemeente Ginneken en Bavel kunnen voortspruiten 
uit het uitstellen van de bouw van een nieuwe openbare school 
te Galder • . Hij besluit, gezien de welwillende gevoelens, die 
de Bisschop jegens het openbaar onderwijs elders in zijn ge
meente getoond heeft, de bouw van de school uit te stellen 
tot 1 maart 1882, laat er echter tegelijkertijd geen enkele 
twijfel over bestaan, dat hij zich op die datum ontslagen 
zal achten van elk overleg met de Bisschop en de zaak van 
de school te Galder zal beschouwen als volkomen af gescheiden 
van die der parochie. 
Blijkbaar heeft dit schrijven toch wel enige indruk gemaakt. 
Op 3 december 1881 deelt Van de Corput in een brief aan de 
burgemeester mee, dat de Bisschop aan de minister verzocht 
heeft een afzonderlijke parochie in Galder te mogen stichten. 
De Bisschop heeft er in zijn request op gewezen, dat de bur
gemeester al eerder het ministerie had ingelicht over de be
hoefte van een dergelijke parochie. In verband met de te 
bouwen school zou de Bisschop aan de minister verzocht hebben 
spoed bij de afhandeling te willen betrachten. 

Zoals te voorzien was, gebeurt er voorlopig helemaal niets. 
Ministers hadden ook honderd jaar geleden al alle tijd bij 
het treffen van beslissingen en het dreigement van Baron 
Van der Borch na 1 maart 1882 geheel zelfstandig te zullen 
gaan handelen, kan danook onmogelijk als een unfaire bedrei
ging gezien worden. 
Op 3 maart 1882 deelt Baron Van der Borch aan Van de Corput 
mee, dat de overeengekomen termijn inm~ddels is verstreken 
en dat hij zich nu genoodzaakt ziet het bouwen van de school 
"naar genoegen v an de. meerderheid der bewoners van Galder en 
in de beste harmonie en eensgezindheid" te doen geschieden. 
Hij doet daarbij een beroep op de Bisschop medewerking te 
willen verlenen om de gemoederen in Galder te doen bedaren • 

.,..__..._. Op 10 april 1882 komt de reaktie van de Bisschop in de vorm 
van een zeer vinnig schrijven van Van de Corput. De eerste 
zin: "De bewering, dat Monseigneur ook nadat de zaak van de 
Kerk geheel afgeloopen is bepaalde verkiezing heeft voor 
eene plaats boven de andere, is onjuist", wordt bij nader in
zien toch wel wat al te gortig gevonden en daarom voegt Van 
de Corput onder aan de brief een alinea toe, die met een 
kruisje v66r de eerste zin geplaatst diende te worden, lui
dende: X Naar aanleiding van uw geëerd schrijven van 8 dezer, 
heb ik de eer UHWGeb. het volgende te berichten:". 
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De gemoederen ziJn zo hoog opgelopen, dat de in die tijd 
zo gebruikelijke beleefdheidsvormen in de hitte van de strijd 
door de sekretaris van de Bisschop helemaal vergeten dreigen 
te raken. De brieven van de sekretaris zitten steeds vol door
halingen, maar in dit bijzondere geval heeft Van de Corput 
het blijkbaar niet nodig geoordeeld zijn brief opnieuw te 
schrijven. De Bisschop laat in hetzelfde schrijven nog weten, 
dat hij zich geenszins gerechtigd acht zich hoe danook in de 
zaak te mengen. Bovendien wordt er dan nog aan toegevoegd: 

"wat trouwens ook weinig zou kunnen baten"!! 
Hiermee was de diskussie gesloten. Zonder al te scherp te 
oordelen, kan men de op zijn minst zeer onprettige wijze, 
waarop het bisdom destijd gehandeld heeft, moeilijk waar
deren, waar tegenover staat, dat men de grootst mogelijke 
bewondering moet hebben voor burgemeester Van der Borch, 
die dit alles gelaten en zonder ooit uit de toon te vallen, 
over zich heen heeft laten gaan. 
In Ginneken blijft de naam van Van der Borch voorbestaan in 
een naar hem genoemde laan. Mogelijk een goede gedachte om 
in de toekomst ook in Galder deze voortreffelijke en onpar
tijdige bestuurder postuum te eren door zijn naam aan een 
straat te verbinden. 
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DE GROEI VAN DE SCHOOL TE GALDER VANAF 1921 
door Jan van der Westerlaken 

In een brief gedateerd 30 september 1921 vraagt het R.K. 
Kerkbestuur te Ulvenhout aan het gemeentebestuur van Ginne
ken en Bavel o.a. gelden te mogen ontvangen voor de Stichting 
van bijzondere scholen te Ulvenhout en Galder. 
Uit een verklaring van de bewoners van Galder/Strijbeek blijkt 
dat niemand daar nog openbaar onderwijs verlangt. 
Zij willen hun kinderen een katholieke school laten bezoeken. 
Voortvarend wordt in de raadsvergadering van 21 oktober 1921 
het besluit genomen dat de openbare school te Galder met 
speelplaats, alsmede de woning van het hoofd der school met 
erf en tuin niet meer ter openbare dienst bestemd zijn. In de 
raad van 30 juli 1921 was al goedgekeurd een lening te ver
strekken van f 18.000,-- voor het bijbouwen van één lokaal 
wegens het grote leerlingenaantal. 
De onderwijzerswoning werd aan het schoolbestuur verkocht voor 
de somma van f 5.000,--. 

In 1929 koopt de gemeente de woning alweer terug, omdat de 
school uitgebreid moet worden met één lokaal en het school
bestuur er de voorkeur aan gèeft de bestaande woning van het 
schoolhoofd in te richten als lokaal. Ongeveer zeven meter 
van de woning wordt benut om er een lokaal van te maken. 

In 1925 werd de speelplaats vergroot, die tevens in gebruik 
was als terrein voor de lichamelijke opvoeding. 
In 1930 wordt de speelplaats nogmaals vergroot en in 1937 
wordt de speelplaats verhard met tegels. Kosten f 600,--!! 

Gestaag groeit het aantal kinderen i~ Galder/Strijbeek. 
In 1941 stijgt het aantal leerlingen tot boven 110. Voor zo
veel leerlingen zijn er geen banken genoeg. Het schoolbestuur 
vraagt aan het gemeentebestuur gelden ter beschikking te stel
len voor de aanschaf van één rij van zes banken. Deze worden 
gekocht bij de firma Bruininckx te Roosendaal en worden door 
de firma Van de Broek, voerman te Ulvenhout, opgehaald voor 
de somma van f 8,--. 

Steeds meer kinderen kwamen met de fiets naar school. Op ver
zoek van meester Van de Made mag het brandspuithuisje aan de 
school dienst gaan doen als bergplaats voor de rijwielen der 
schoolkinderen."Het was een slordig gezicht overal in de 
buurt van de school de fietsen te zien slingeren." 
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De oorlog is niet onopgemerkt aan de school te Galder voor
bijgegaan. Zo werd het verplicht gesteld, dat men ook onder
wijs moest geven in "de Duitsche taal". Er werden leerboeken 
aangeschaft voor het zevende leerjaar; of er ook ooit les in 
gegeven is valt te betwijfelen. 

Tijdens de oorlog is er schade aan de gebouwen toegebracht 
door vliegende bommen, die in de buurt van Galder terechtge
komen zijn. Eén daarvan is naar beneden gekomen op Eerste 
Kerstdag 1944, 'n andere op 30 maart 1945. 

De school heeft ook nog enige tijd inkwartiering gehad. Van 
12 november 1944 tot 29 december . 1944 waren er in de school 
evacués. Door townmajor captain E.K. Marsh werd de school 
gevorderd van 25 december 1944 tot 14 januari 1945. 
De totale oorlogsschade, veroorzaakt door evacu~s, gealli
eerden en vliegende bommen, bedroeg f 1.270,65. 

In 1947 was er weer uitbreiding van de school noodzakelijk, 
omdat er vier leerkrachten zijn en maar drie lokalen. De 
aanbesteding vond plaats op 11 november 1947 in het gemeen
tehuis van Nieuw-Ginneken en de laagste inschrijver was J. 
van Gils voor f 20.900,--. In september 1948 was het werk 
voltooid. 

In 1951 is men alweer toe aan uitbreiding van de school met 
één lokaal wegens toeneming van het aantal leerlingen boven 
het maximum (166) voor vier lokalen. 
Op 1 september 1951 telt de school 182 leerlingen; er zijn 
vijf leerkrachten en maar vier lokalen. 
Het werk werd gegund aan de plaatselijke aannemer P·. Grauw
mans voor de somma van f 14.050,--. 
Op 9 oktober 1952 werd het werk definitief opgeleverd. 
In 1957 wordt de speelplaats uitgebreid en wordt er een 
fietsenstalling gebouwd·. 

In 1960 worden de drie schoollokalen, die nog dateren uit 
1883 gemoderniseerd. De ramen worden ook totaal veranderd en 
vernieuwd. De voorgevel is nog cle enige oude gevel aan het 
gebouw. Er wordt een halfsteens muur voor gemetseld, zodat 
er een goed geheel met de rest van de school wordt verkregen. 

De laatste uitbreiding van de school vindt plaats in 1973. 
Dan wordt de school uitgebreid met .twee lokalen wegens toe
name van het aantal leerlingen. 
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Op 10 januari 1973 wordt het werk aanbesteed en gegund voor 
f 239.325,-- exclusief B.T.W. 
De opening van de uitbreiding vindt plaats op 7 december 1973. 
Tussen de aanvraag van de uitbreiding (12 februari 1970) en de 
realisering werd één klas tijdelijk ondergebracht in het ge
meenschapshuis "De Leeuwerik". 

Toen al werd het duidelijk dat het leerlingenaantal terug zow 
gaan lopen. Op het eind van de jaren zeventig komt er één lo
kaal leeg te staan en in het begin van de tachtiger jaren komt 
het tweede lokaal leeg te staan. 
Het is triest te moeten zien dat er steeds meer lokalen leeg 
komen en even zovele leerkrachten zonder werk komen te zitten. 
Laten we hopen dat we niet teruggaan naar de situatie van 1921. 
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HOOFDONDERWIJZERS AAN DE SCHOOL TE GALDER 
door W. Willemsen 

Periode 1648 - + 1800 

Het onderwijs werd steeds door één onderwijzer gegeven in 
een partikuliere woning. 

1633 - 1036 

1636 - ? 

1647 

Meester P. Embrechts 
(f 38,-- per jaar salaris) 

Meester G. de Catte 
Meester P. Boneventure 

Brants 

Meester Hendrik Jan Kim 

Na 1652 is het onderwijs waarschijnlijk gestaakt. 

Op 5 februari 1800 keurt het gemeentebestuur van Ginneken en 
Bavel goed dat de kapel."dienst gaat doen als schoolgebouw met 
één onderwijzer. 
Van 1801 tot 1810 waren werkzaam Petrus Thijs en Jan Peter 
Mouwen. 

In 1819 werd Norbertus Doorakkers als schoolmeester aangesteld. 
In 1822 volgde Bernardus Laurentius Meyers hem op. 
Zij gaven, ondanks het besluit van het gemeentebestuur d.d. 
5 februari 1800 nog steeds geen les in de kapel, maar in een 
partikuliere woning (huurprijs f 36,- per jaar). 
In 1824 werd wederom gedacht om de kapel in te richten als 
schoolgebouw. Bernardus Meyers betrok in 1824 als eerste 
schoolmeester met zijn kinderen de kapel. 
Meyers werd in 1828 opgevolgd door Adrianus van der Corput. 
Deze woonde niet in de kapel, maar was in de kost bij Hendrik 
van Hooydonk. 
Hij trouwde op 10 oktober 1837 met Jacoba van Hooydonk, een 
dochter van Hendrik. 
Zij gingen in de kapel wonen en daar werd op 27 juni 1843 een 
zoon geboren, die Adrianus Hendricus genoemd werd. Deze is 
later sekretaris van het bisdom geworden, benevens vicaris
generaal en proost van het kathedraal kapittel, alsmede pas
toor van het Begijnhof. 

De schoolmeester Van der Corput had nog enige bijverdiensten. 
Hij ontving van kostgangers zo'n 100 gulden per jaar en ook 
nog 6 gulden per jaar schoolgeld voor een zoon van de Oester-· 
houtse architekt Adrianus van der Aa (1784-1855) . 
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Van der Corput verdiende voorts als opwinder van het uurwerk 
in de kapel 15 gulden per jaar. 
Op 27 oktober 1869 kreeg hij eervol ontslag iwegens ziekte) 
als hoofdonderwijzer. 
In zijn plaats werd benoemd Johannes van Asperen uit Bergen 
op Zoom. Deze vertrok per 1 mei 1873 naar Halsteren. 
Toen besloot de raad de school op te heffen, doch dit besluit 
werd door Gedeputeerde Staten vernietigd. Er moest dus gezocht 
worden naar een opvolger en bij raadsbesluit van 23 december 
1873 werd benoemd G.A. Timmer van Heusdenhout. De school van 
Heusdenhout werd wel opgeheven en Timmer werd dus overgeplaatst. 
Merkwaardig is echter, dat dit raadsbesluit niet werd uitge
voerd. 
De raad benoemde op 27 januari 1874 Martinus Hendrikus Petrus 
Smits uit Nijmegen tot hoofd van de school in Galder. 
Het werd een tweemansschool in 1883. 
De heer Smits werd in 1895 ziek en opgenomen in het krankzin
nigengesticht te Boekel (d.d. 6 juli 1895), alwaar hij op 29 
juli 1895 overleden is. 
Hij werd opgevolgd door de heer G.A. van der Made. 
Deze bleef tot zijn dood in 1922 hoofd van de sch()Ql. 
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Na de dood van G.A. van de Made werd zijn dochter P.A.M. van 
de Made hoofd, daar Marinus nog te jong was om op te volgen. 
Zij bleef dat tot 1929 toen haar broer Marinus van de Made 
op 16 april 1929 hoofdonderwijzer werd. Petronella trok zich 
terug in het klooster van de Capucinessen te Duivendrecht. 

Hij is dat gebleven tot 28 februari 1965. 

Hij werd opgevolgd door de heer W. Willemsen, die tot nu toe 
hoofdonderwijzer is van de Sint Mattheusschool. 

t 
Ter na9edach1eni s aan 

MARINUS ANTONIUS VAN DE MADE 

echtgenoot van 

lohenn.1 C-M M•I• K•mper 

Geboren te Ginneken 13 september 1902; 
overleden te Breda 22 juni 1970 en begraven 

in Ulvenhout. 

Welgemoed' roept vader on1 nog gedag voor 
hij n••r de mediache kontrole g•et; zijn m•an
delljkff gang eind• de laat•te jaren . De weg 
terug naar huia liep dood, zo w111 het voor hem 
ultgeotippeld. Nauw11ijk1 onder het oog van de 
apeciali1t vandaan, be~eft zijn zwak hart het 
en wordt voor hem de weg omgeleid neer 
'a menoen elndbe1temmlng. Een zachte dood 
voor hem, een zware 1lag v90r one. WIJ voeJen 
one beroofd van een dierbare band op deze 
aarde: een hartelijke man , een volop--mee
levende vader en grootvader die door zijn 1teri< 
karakter en rijke leveneervarlng richting ••n 
one leven heeft gegeven. 
Bijna 35 jaar wee hij hoofd v•n de ochool in 
Ga!der. genoot de algemene achting en het ver
trouwen van alle gezinnen. In zijn eigen mooi 
gezin leefde hij het geheim ven het degelijke 
lief en leed in een recht•chapen levenahoudlng 
aan anderen voor. In het plaatselijke verenl · 
glngeleven waa hij alo vraagbaak en Initiatief
nemer niet weg te denken . Op het 1amenle
v ingspatroon van deze klP.i ne maar hechte ge
meenschap heeft hij gedurende een generatie 
zijn pereoonlijk stempel gedrukt. 
Vanaf de dag van zijn ziekteverlof en· vervroegd 
pensioen werd zijn werk- en levenaluat g&
dwaraboomd door lichamelijke beproeving maar 
de gelijkmoedigheid in het aanvaarden daar
van en zijn brede belang1telling voor alle le
veneuitingen hielpen hem er bovenuit. Met de 
grootet mogelijke accureteaee bleef hij de ad
mlni1tratie van drie acholen van dag tot dag 
bijhouden. HiJ leerde leven m9t zijn bedreigde 
:iezondheld en met de dood voor ogen zonder 
dat het hem eomber maakte . HU heeh aan het 
woord van de Schrift: " Leven ia voor mij 
Chrietue en eterven een g.ewin" inhoud en vorm 
gegeven. 
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PERSONEEL 1883 1983 

Een tachtigtal leerkrachten gaven in de loop van de afgelopen 
eeuw les aan de school te Galder. 
Sommigen enkele dagen of maanden, een kleine vijftigtal een 
of me~rdere jaren. In chronologische volgorde zijn dat: 

1. Hr . 
2. Hr. 
3. Mw. 
4. f!w . 
5. Mw . 

6. Hr. 

7. Mw. 
8. Mw. 
9. Mw. 
10. Mw. 
11. Mw. 
12. Hr . 
13. Hr. 
14. llr. 
IS. Mw . 
16 . Mw. 
17. Hr. 
18 . Mw. 
19. Mw. 

20 . Mw. 
21. Mw. 
22. Hr . 
23. Hr. 
24. Hr. 
25. Hr . 
26. Hr. 
27. Hr. 

28 . Mw . 
29. Mw . 
30. Hr. 
31. Hr . 
32. Hr. 
33. Mw. 
34. Hr. 
35. Hr. 
36. Hr. 
37. Mw. 
38. Hr. 
39. Hr. 
40. Mw. 
41. Mw . 
42. Mw. 
43. Hr. 
44. Mw. 
45. Mw. 
46. Mw. 
47 . Mw . 
48. Mw. 

M. Smits (hds !) 

G. v.d. Made (hds 2 ) 
1883-109 5 
1895-1923 
1903-1907 
1907-1915 
19 15-192 1 
192 2-1929 
192 1-19 2 4 
1929-1965 
1924-1930 
19 24-1937 
1930-19 33 
1933-1937 
1936-1943 
1937-1942 
19 37-1939 
19 41-1945 
19 43-194 5 
19 43-19 46 
1945-1950 
1945-1947 
1946-1949 
1954-1959 
19 49-1954 
1947-1975 
19 49-1953 
1950-1951 
1951-1957 
1954-1955 
1956-1958 
1957-1960 
1968-
1958-1960 
1960-1964 
1960-1968 
1962-196 3 
1963-1 964 
1964-
1964-1965 
1965-

L. Marijnis s en 
M. Quanjer 
P. v.d . Mad e (hds 3 ) 

H . v.d. 

A. v.d. 
, L. 

R. 
M. 
M. v . 
N. 
A. 
J. 
G . v. 
c . v. 
A. 
c. 
M. 

H. 
A. 
P. v. 
A. v. 
J. 
H. 

P. v . d. 
J. 

W. 

J. v. 
W. v. 
H. v. 
A. 
M. v.d . 
A. v. 
W. 
A. 
M. 
R. 
P. v.d. 
A. de 
M. 
A. 
c. v.d . 
M. v.d. 
M. 
M. de 
L. 

J. 

Made (hd s 4) 

Drift 
Brouwe rs 
Brosens 
Brosens 
Dun 
Kroon 
Smee kens (vol) 
Goose n 
Sc h a ik 
Hooydo nk 
Deckers 
Verkooij e n 
Cruysen 

Soet e rboek 
Oome ns 
Tilborg 
Donge n 
Geppae rt 
Oonincx 
Bra nd 
Rops 

BastiaansSen 
Loon 
Raa y 
Gils 
Vonk 
Broek-Vocsc nek 
Qosterwij ck 
Willemscn (hds 5) 
Franken 1965-1967 
llecs ters 19G6-19G8 
de Guchtcncire 1967-19&8 
Biggelaar 1968-1970 
Bont 1968- 1971 
Rutten-Snijders 1970-1979 
Ligtvo c t -v . d. Aa 1970-1971 
Made 1971-
Sanden-v. Sambeek 1971-1972 
Barnasco ni-v.Lambooy 1972-
Graaf Dictus 19 74-
Fes ke ns 
Broeders-Voeten 

19 75-1 9 77 
1979-19 81 

Sint Mattheusschool 

Galder 

Rapport van : 
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DE HEILIGEN VAN NIEUW-GINNEKEN (10) 
door Pater Wilfried Mertens 

SINT MATTHEUS, PATROON VAN DE SCHOOL 
Het is niet duidelijk waarom de school te Galder een Sint 
Mattheusschool is. 
Volgens mevr. Gonda van de Made heeft pastoor Vermunt die 
naam bedacht toen hij de school in 1921 inwijdde. Pas na de 
oorlog kwam deze naam meer in gebruik. 

Wie was Sint Mattheus? 
Het was de bijnaam van Levi, de Tollenaar, geboren te 
Kafarnaum en zoon van Alfëus. Het was een Palestijnse Jood. 
Het eerste evangelie draagt zijn naam. Hij schreef dit 
vooral voor de Joodse christenen. Hij wilde hen aantonen 
dat Jezus de door de Joden verwachte Messias is. Mattheus 
was ook. een van de twaalf apostelen. 
Hij was "tollenaar", 'n soort ambtenaar van belastingen, 
en als dusdanig ongunstig gezien bij het volk. Jezus zag 
hem aan het tolhuis zitten en sprak hem aan: "Volg mij!". 
De man stond op en volgde Hem (Mat. 9.9). 
Hoe wordt Mattheus in de kunst voor9esteld? 
Al~ evangeliest, schrijvende aan een lessenaar, met de hand 
Gods .uit de wolken 'reikende boven zijn hoofd, als teken van 
inspiratie. 
Zijn symbool, de gevleugelde mens, bevindt zich dan in zijn 
nabijheid. Ook als apostel wordt Mattheus afgebeeld; dan 
draagt hij een zwaard of een hellebaard (bijl) als attribuut, 
herinnering aan zijn marteldood. 

Mattheus schreef zijn evangelie in het Aramees (Hebreeuws) 
omstreeks het jaar 70. Volgens de overlevering predikte hij 
in Ethiopië, Partië en Perzië. 
Vele Nederlandse, maar ook niet-Nederlandse namen zijn van 
Mattheus afgeleid. 
We kennen in het Nederlands o.a. Matté, Teeuw, Tjeu •. 
Ook de buitenlandse namen zijn bij ons bekend o.a. Matthew 
(en), Matthieu (fr), Matteo (it), Matthaeus (du). Ook vrou
welijke vormen komen voor. 
De kerkelijke feestdag is 21 september. 

In de weerkunde kennen we o.a. de weerspreuk: 
Mattheus helder en klaar (21 september) 
Brengt goede wijn in 't komend jaar. 
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VAN BEWAARSCHOOL TOT KLEUTERHOF 
door Margriet Snijders-Vermeulen 

Naast de jubile rende Mattheusschool viert ook de "Kleuterhof" 
dit jaar een klein jubileum. De school bestaat 35 jaar. 
In 1948 was het Mariette Verboven uit Meerseldreef die mede 
op initiatief van kapelaan Oomen in het jeugdhuis begon met 
een kleuterschool, toen nog bewaarschool. 

Tien jaar heeft de school in deze vri] bedompte ruimte ge
werkt tot in 1958 de nieuwe kleuterschool in gebruik kon 
worden genomen. 
In De Stem van die dagen lezen we daaronder het volgende : 

DOOR BEVOLKING BEKOSTIGD 
Het dorpje Galder, dat parochieel onder Ulvenhout ressorteert, 
heeft een grote stap gezet op de weg, die naar zijn zelfstan
digheid voert. Het heeft met de opening van een nieuwe. kleu
terschool, die de bevolking zelf bekostigde via een lening 
bij de gemeente, de uitzet uitgebreid, die nodig is voor een 
zelfstandige katholieke gemeenschap. Lange tijd hebben de 
Galderse kleuters zich moeten behelpen in een naargeestige, 
bedompte omgeving, sedert gisteren vinden zij alles wat zij 
voor hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling nodig hebben 
in een moderne, functioneel ingerichte school, vol licht, zon 
en sfeer. 

De nieuwe kleuterschool in 1958 



Inzegening met incidentje 
Bij de inzegening en opening waren onder anderen de inspec
trice van het kleuteronderwijs, mej. Voss, en burgemeester J. 
Rouppe van der Voort aanwezig, alsmede een groot aantal ouders. 
Ook pastoor Vermunt kon niet nalaten nog even een kijkje te ne
men. Natuurlijk waren ook de kleuters, om wie tenslotte alles 
draaiden, aanwezig. Zij onthaalden de genodigden eerst op wat 
leuke dansjes en schetsjes en vormden later met balonnetjes 
een erehaag voor de grote mensen en weer even later behoorden 
zij tot het auditorium, dat hun schooltje vulde. Correct audi
torium overigens, daar zorgde de leidster,mej. Annie van Hooij
donk, wel voor. Zij kon tenslotte ook niet helpen dat juist op 
het moment waarop pastoor Eppings zegenend rondging en bad: 
"Vrede zij dit huis en allen die er in wonen", een van de 
balonnetjes gillend als een raket het schoolruim koos. Het 
jongetje, dat zijn feestgave zo schielijk zag vertrekken, 
keek bedrukt en tegelijkertijd ontsteld. Waarschijnlijk van
wege het feit, dat hij de orde verstoorde, maar meneer pastoor 
glimlachte beminnelijk en daarmee was het evenwicht weer her
steld. Hier waren immers de groten voor de kleinen, zoals groot 
Galder voor klein Galder offerde. 

Toespraken 
Pastoor F. Eppings, die de inzegening verrichtte, wees er 
onder meer de ouders op, dat, hoewel in de kleuterschool een 
stempel zal worden gezet op de jeugd, die later de sfeer en 
de mentaliteit van Galder zal bepalen, zij een belangrijke 
verantwoordelijkheid houden, de verantwoordelijkheid om hun 
kinderen op te voeden tot goede mensen voor de maatschappij. 

Pas toor Eppings zegent de s chool in. 
Van links naar rech ts :mej . Van Hooi j donk, inspect rice mej . 
Voss en burgemees t er J . Ro uppe v an der Voort 
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De inspectrice schetste de school als een vormingscentrum, 
naast het gezin. Zij bracht. speciale dank aan mej. van Hooij
donk voor het feit, dat zij in de oude, ongeschikte omgeving 
de juiste toon en sfeer voor de opvoeding van de kleuters 
heeft weten te vinden. 

Tot kapeloon Oomen zei de inspectrice: · "Ik had uw aanvrage 
destijds gemakkelijk kunnen liquideren, doch ik heb dit niet 
gedaan, omdat ik uw initiatief en de bereidheid van de bevol
king grotelijks waardeerde". 
Burgemeester J. Rouppe van der Voort verklaarde er trots op 
te zijn dat in Galder de eerste moderne school van de gemeente 
Nieuw-Ginneken geheel door eigen krachten is tot stand gekomen. 
Vooral kapelaan De Nijs bracht hij een "groot saluut" voor de 
inspanningen, die deze zich voor de school getroost heeft. 
Namens de ouders sprak de heer J. van Loon. 

Inl970 en 1975 werd het gebouw verder uitgebreid tot de hui
dige moderne kleuterschool. 
Deze maand kwam er een einde aan onze "Kleuterhof" . Precies 
35 jaar na de start trokken we in bij de thans honderdjarige 
Mattheusschool met wie we het eeuwfeest meevieren. 
In de loop van de 35 jaar stonden de volgende hoofdleidsters 
en kleuterleidsters meer dan een jaar aan onze "Kleuterhof". 

1. M. Stoffels-Verboven (HL 1) 
2. J. van Alphen-van Hooijdonk 

3. M. v. Brandwijk-Verheyen (HL 
4. c. Schrauwen-Huyben (HL 4) 
5. M. Snijders-Vermeulen (HL 5) 
6. L. van Oers 
7. P. Bekkers-Kusters 

PRAATJE BIJ 'N PLAATJE 
door Kees Leijten 

1948-1955 
(HL 2) 1956-1961 

1964-1968 
3) 1961-1964 

1968-1970 
1970- •••• 
1971-1982 
1978- •••• 

Op de voorpagina de doorsnede van de oude school te Galder. 
Jan Soeterboek tekende deze doorsnede aan de hand van het 
bouwplan, dat op 28 juni 1882 door de gemeenteraad van 
Ginneken en Bavel werd goedgekeurd. (zie pag. 15) 
Boven tegen de muur de plak en het riet. 
Bovenaan twee zinnen uit een schrijfmethode van de vorige 
eeuw. 



HERINNERINGEN AAN MIJN SCHOOLTIJD IN GALDER (1) 
door Piet Schalk 

Op onze school in Galder werd in 1897 mijnheer Gerardus 
Adrianus van de Made benoemd, gehuwd met Cornelia Jansen. 
Ze waren beide afkomstig uit Princenhage. 
Mijnheer van de Made had zeven kinderen, waarvan er vijf 
kloosterling waren. De beide anderen hebben eveneens in 
Galder vo9r de klas gestaan. 

Aanvankelijk was de school een openbare school, maar in 1921 
werd de openbare school omgezet in een katholieke en in de 
zomer van dat jaar ingewijd door pastoor Vermunt. 
Meester van de Made stierf op 16 augustus 1922 plotseling 
in z'n hof tussen zijn bloemen. Pastoor Vermunt die bij hem 

. stond heeft hem nog het H. Oliesel gegeven. 
Zoon Marinus en dochter Nellie hebben zijn werk voortgezet. 
Ik heb nog vele herinneringen aan meester Van de Made. 
Hij was erg opvliegend van aard, maar 'n goede meester. 
Wanneer er een van z'n vier kinderen, die in de missie zaten, 
met verlof was, werden steeds weer de herinneringen uit het 
oude schoolleven opgehaald. 
Hij was 'n prima toneelspeler en heeft vele liedjes gemaakt 
op allerlei gelegenheden. 
's Winters gaf hij avondles en werd de lagere schoolstof 
opgehaald. 
Ik herinner mij hoe zijn oudste zoon John als pater David 
op het Paasfeest in 1929 zijn eerste mis opdroeg en op 24 
februari 1932 naar het missiegebied van Borneo vertrok. 

Vroeger was er ook Meester Nico Kroon, die z'n intrek nam 
bij P. van Dun, kapper en kleermaker in het derde huis van 
de grens. 
Vele jaren is Nico Kroon daarna in Breda geweest en later 
weer teruggekeerd op Galder. Dagelijks met de fiets op en 
neer naar Breda. 
In de jaren 1927-1931 gaf de landbouw-onderwijzer Castemiller 
drie keer per week landbouwlessen. 
Ook Marinus van de Made, in 1929 als hoofd der school benoemd, 
gaf landbouwlessen en avondles in "lager onderwijs". 
Hij was ook leider van de plaatselijke Jonge Boerenstand. 

Toen ik onlangs een gesprek had met Mw. Gonda van de Made 
in h~ize Haga vertelde die me, dat pastoor Vermunt in 1921 
de school had toegewijd aan Sint Mattheus. 
Wij noemden hem echter nooit de Mattheusschool. Dat kwam 
pas na de oorlog. 
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Foto van de openbare school te Galder 
Helaas is niet meer te achterhalen wie wie is, maar 
lijst berustend in het gemeente-archief blijkt, dat 
de volgende kinderen de school bezochten: 

uit een 
in 1901 

Catharina, Jozef, Alfons en Johanna Adams; Adriaan A~tonissen 
cz.; Ludovicus en Constantinus Antonissen Az.: Franciscu~ . 
Christianen; Johan, Petronella en Catharina Dekkers; Christi
aan van Gils; Johan, . Wilhelm en Andries van Heek; Lucia, 
Johan en Wilhelmina Heersche; Piet Hereygers Hz.; Adriaan 
Hereygers Jz.; Johanna, Catherina, Leonie en A~na van Hoof; 
Hendrik Jochems Az.; Lucia Jochems Jz.; Catharina, Johan en 
Jozef Mertens; Anna, Frans en Christ Domen; Adriaan, Johan, 
Jozef en Hendrik van de Velden Hz.; Adriaan, Johan e~ .Johanna 
vermeeren; Johan en Lucia Wagemakers; Maria van de Wi]ngaard; 

Jacobus en Christ Schrauwen. 

Totaal 44 kinderen. 

Op de foto staan 42 kinderen, waarschijnlijk zijn er dus 

twee ziek. 
Links zien we meester Van de Made en een groter meisje, waar-

schijnlijk zijn dochter. 
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Schoolfoto uit Galder van 10 oktober 1906 
De leerlingen worden geflankeerd door het hoofd d e r school 
G.A. van de Made en mejuffrouw Lucia Marijnissen. 
Op de foto staan de volgende leerlingen (van onder naar 
boven, vlnr) 

onderste rij vlnr: 

Piet Snepvangers, Harrie Nooren, Jan Antonissen 
2e rij 

Naan Koks, Anna Antonissen, Anna Jochems, Bet van Hooft, 
Koos Vermeeren, Sjo van Riel, Mieke Antonissen 
3e rij van boven vlnr 

Naantje Noore n, Liza Schrauwen, To Antonissen, Mie Jochems, 
To Vermeeren, Anna Mertens, Naan de Rooy 
4e rij van boven vlnr 

Adriaan Koks, Jan van Riel, Christ van Riel, Willem Snep
vangers, Sjef Geerts, Kees Bastiaansen, Jantje Bastiaansen 
Bovenste rij v lnr 

Antoon van Hooft, Stan Antonissen, Jan Vermeeren, Antoon 
Vermeer en , Jan Snepvangers, Frans Antonissen Corneelzoon, 
Frans Antonissen, Jan Antonissen 
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SCHOOL TE GALDER 1883-1983 
ZO SPEELDEN WIJ ALS KINDEREN TOEN 
door Pater Wilfried Mertens 

Bij het honderdjarig jubileum van de school, waar je vroeger 
ook naar school bent gegaan, zo'n 75 jaar geleden, komen vele 
herinneringen op. 
Herinneringen aan meesters, juffrouwen en andere kinderen. 
Ook herinneringen aan kinderspelen. 

De spelen, die wij speelden wisselden naar het seizoen. 
Gedurende de herfst en winter was er flinke beweging nodig 
tegen de kou! Daarvoor was geschikt, het 'slootje springen', 
mét of zonder polsstok. De sloten stonden dan vol water!! 
wat 'n pret en •• plagerij, wanneer er een niet over de sloot 
geraakte! "Doe het dan in twee keren!" werd hem toegeroepen. 
Met de polsstok springen moest men al even behendig en ge
oefend zijn. Wanneer de polsstok van een begipneling diep in 
de .modder bleef steken, hing hij tussen hemel en aarde •• boven 
de waterplas •• tot jolijt van de toekijkers!! 
Bij wintertijd, wanneer de vennen dicht waren gevroren, ging 
men 'slibberen' op het ijs, op een vén niet vér van de school, 
links op de weg naar het 'schoor'. Bij beginnende dooi werd 
het dan wel eens 'ijstrappen' door het koude water tot aan de 
kant, met natte kousen en broek! 

In het voorjaar kwam de hoepel of reep uit de hoek. Men liep 
al 'repend' naar school. 
Ook het 'haasje over' werd door de jongens gespeeld . Dat was 'n 
spel, waarbij 'n knaap met uitgestrekte benen en zich met de 
handen losjes op de rug van 'n gebukt staande makker steunen
de, over hem heen moest springen. Deze moest dan verder op de
zelfde manier gebukt g aan staan om aan een ander ook zo'n 
sprong te laten doen. ( 1) 
Verder werd het 'touwtje springen' door de meisjes vooral ge
speeld. Ook het hinkelen. Op één been voortspringen, waarbij 
'n steentje of blokje (bv. 'n afgebroken voet van 'n koffie
kop) telkens met de voet wordt voortgestoten in een der volgen
de vakken van een op de grond getekende figuur. De jongens kwa
men met de tol voor den dag (drijf- en priktol) • 
Een tol is een kegel- of paddestoelvormig kinderspeeltuig met 
ijzeren punt, dat met 'n zweep of koord (touw) in een rond
draaiende beweging wordt gebracht. 
Bij het schieten van het blad kwamen de meikevers te voorschijn. 
Langs de steenweg stonden jonge b e ukenboompjes e n beukenheggen. 
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Daar zaten de kevers in. Men kon ze met schudden doen vallen 
en in 'n doosje zetten! Dan 'n draadje aan de poot en la

ten rondzoemen. (2). 

Later, ik vraag me af door welke inspiratie, werden plots de 
knikkersnaarboven gehaald. Thuis en op de speelplaats aan de 
school, ging het er om, in zijn vuist enkele knikkers van op 
een bepaalde afstand in een kuiltje te 'schieten'. 
Van huis af op weg naar school, was het boezelen (??) 
Met 'n ijzeren bol of kogel (4 à 5 cm. diameter) die de een 
een paar meter vér vooruit gooide op de weg of langs de steen
weg, moest een tweede die eerste kogel zien te raken met zijn 
kogel of bol. Lukte dat, dan was dat één punt. 
Bij het knikkeren werd betaald met knikkers! 

In de zomer gingen de jongens soms naar de naa.stbijzijnde 
'mastbossen' eekhoorntjes vangen (schudden). 
Ook verstoppertje- en blindemannetje spelen kwam aan de beurt, 
vooral in de buurt met enkele kinderen. 
Niet te vergeten het door de moeders gevreesde spel van de 
klapbuis, met de vieze groene plekken van de elzeproppen op de 
frak van de jongens! 
Klapbus, ook klakkebus of proppenschieter genoemd, was door
gaans een holle uit vlierhout gemaakte cilinder om proppen 
mee te schieten; deze proppen waren de groene vruchten van 
elzenhout. 

Ik herinner me ook nog, dat we na afloop van het schooljaar, 
voor de vakantie begon, allemaal onze lei in de brandkuil 
tegenover Jan de Hoon op Balleman moesten aaan wassen en 
afschuren, gereed voor het volgende schooljaar. 

AANTEKENINGEN 
1. Zie voor kinderspelen o.a. "Het juiste woord" nr. 861 

"Zo herinner ik mij Brabant" door Geert Hüsstege, p. 71 
"Kinderspelen", Breugel, nr. 23 

2. Zie "De Meikever" door Harry Verhoeven, 
BvP 32, p. 157-262, 33 p. 252. 

Se en bovenste rij vlnr .,.. 
Antoon van Riel, Adriaan Martens, Louis Verkooijen, Jan 
Koks, Adriaan Schalk, Adriaan Koks, Harry Nooren, •.•• 
Snepvangers, Koos Schalk, Jan van de Made 

(Met dank aan pater Wilfried Mertens voor de identifikatie, 
red.) 
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Fraaie schoolfoto genomen op 6 oktober 1911 
Links het hoofd der school G. van de Made, rechts mej. Marie 
Quanjer, boven haar mej. Marie van de Made. 
De kinderen zijn van onder naar boven en van links naar rechts 

Onderste rij 
Lien van de Broek, Pieter Elen, Koos Snepvangers, Liza Bras
penning, Cor van de Made, Sjef Loefen, Louis Mertens, Koos 
van Riel 
2e rij vlnr 
Nellie He rremans, Naantje Jochems, Mie Koks, Marie Elen, 
Dina Schalk, Ko van Veltom, Koos van Galder, Anna van Veltom, 
Miet van Veltom, Jo van Riel, Kee Rombouts 
3e rij vlnr 
Jo van Veltom, Jeanne Verkooijen, Naan van Veltom, Marie Snep
vangers, Kee Peemen, Marie v an Galder, Naan van Riel, Kee van 
Galder, onbekend, Jo van Veltom, •.•• van Ham 
4e rij vlnr 
Adriaan Janse n (van Baal), Willem Martens, Antoon Koks, Jan 
van de Velde, Kees Baks, Adriaan Basti aansen , Antoon Basti 
aansen, Jan Braspenning, Antoon Rombouts, onbekend, Rinus van 
de Made, Bernard Herremans 
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DIT WAS MIJN LEVEN 

"Dit was mijn leven", zo zou je het verhaal kunnen noemen 
dat To Antonissen Kerstmis 1982 in een schoolschrift schreef 
op uitnodiging van haar kinderen. 
Een boeiend relaas over een arbeidzaam leven van meer dan 
86 jaren. 
Met haar goedvinden publiceren we hierbij enkele fragmenten 
daaruit, speciaal betrekking hebbend op haar jeugd op de 
Balleman bij Galder. 
Om recht te doen aan haar gezellige verteltrant nemen we 
die fragmenten letterlijk over. 

C' 1fil~• -/.(:,n~~ell ·~" ~oef ~"~~ . kt, -kn 'U~ l h~ef 
.1.;~/'h'i a-'i~atd-l e>/ cfe11 h~. a.H J:f-~1:1 ..,u.;jo-7 .-t<.~-5· 
~~~et-~~ ~J~/~~ef6au:a Xot" ~ ·-Bf lLJei 

.ee.#i.-i) C>Ve'(.. ·v>~'.li.e_.. -Ó~'lji;;i· //..,. ~ -€-t ~O'd 'hó veel . 
/ VCLn -<-tt clt:UVto-w J..oa tJ/4.f be_y/ Jaah • ~ <-Ó ve.e/ r1d • 

·~ ~ J ~o/../µ!)J' ~~.,,.Qxaa~ . . ~. ~/' r,df!e-'l~ 
{~ ~- -/:;1~-~~ ~o:i .ck e&L~f ·~.u ~ ~oii4j'.J)en -4)~ ~ 

--k_",._:0f'-é.e•• Ju e 'l>,,~._,áó~ do(J..~ ·VJ,.;c. ; ... vn,.e.../r:.e C Y1-i'fo-10Jk11 

.~h~u·e~ ,~e~>-U;lt('JeJ~ •. i~f;2~ 1ll16 er~" &l~a--Ji 
e,,)-<..(U~/;~ ... ,"u:/1'.e.~. _1,,., -<-k :_~ l~ ~ ldt>enJll!>U'f -~. 
J_a<l:·Z. -~ny>•/"~~/,'kfl!' .ee.t.;,k·-1<~ J-ed°'O--n ~n ~ 
--/.en óc?-,(-t-n U~1~Y,~rll~ural ~lle.t6&.. tjJ.~ . 

c;./.{jj..._ (}<..de::: ~a·~~h -/,l>C't;IJ.Wn:N4~ r"'~addiivn k l/u,e,"f

(:! t{ aiovz -slo~t -hadde., 'lLlo!. J/l <J°'j ~ -kk,~ -to~~1~ 
(->-'J•• - l. ·e~ >Y'e- -/k,J'"~· ~i..Q.J,. 
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HERINNERINGEN AAN MIJN SCHOOLTIJD TE GALDER {.Z.) 
(1903-1908) 
door To Antonissen 

Toen ik klein was woonde ik op de Balleman. Ik werd er geboren 
op 25 juni 1896. Mijn vader en moeder hadden een boerderijke. 
Er waren toen nog grote heivlaktes rondom de Balleman. 
Met mijn zeven jaar moest ik naar school in Galder met mijn 
twee oudere broers. Ik ging graag naar school. Liever d.an el
ke morgen hoeken en kanten uitvegen en het zand van de vloer 
vegen en weer ander erop strooien. 
En op het nippertje zei ons Moeder, nou is nog net eventjes 
tijd om de kommen op te wassen. Het was dan hoog tijd voor de 
school want dan zag ik ook meestal de stoomtram door de Neringen 
en de Schuurkous rijden. En dan was ik al aan het schreeuwen 
dat ik te laat op school zou komen. 
In den zomer was het heel g.ezellig om op den Balleman te wonen. 
Als wij kinderen 's avonds wat langer op mochten blijven en als 
we dan op ouwe boomstammen of op de buries van de kar zaten dan 
hoàrden wij de kikvorsen kwaken in de sloten van de Neringen. 
En allerlei vogels die er toen nog waren die zongen. De koekoek 
hoorden we ook dikwijls van veraf. En een hond in de ren dat 
was ook zo fijn als wij die hoorden blaffen. 
Een lichtbak zagen we ook wel eens. Er werd in die tijd niet 
veel naar gekeken. Er waren veldwachters bij die zelf stroop
ten. En hazen en konijnen werden veel gevangen met een strop • 
Meestal waren dat wel mannen van het Heike. Die kwamen ook 
wel eens griend snijden, een soort laag dun gegroeid hout. 
Daar werden dan manden, bennekes en korven van gevlochten. 
Ook vogeltjes vangen, merels vooral, werd veel gedaan. Daar 
werd in die tijd door de veldwachter niet op gelet. Veel kin
deren hadden daar hun verzet mee. Mijn broers waren ook van 
de partij. Bij mij thuis hingen altijd trossen met proppen 
vogeleitjes aan takjes geregen en een vogelkooi met 'n merel 
erin. Zoiets vergeet je toch ook niet zo gauw. Want toen miJn 
broer Stan overleden was, was ook zijn merel dood na een paar 
dagen. Ons Moeder vertelde dat nadien. 

In mijn jeugd waren er op de Balleman maar een paar grote 
boeren. De meeste waren kleine boerkes. Hier en daar stond 
een klein huisje voor arme of oude mensen. 
In Galder stond ook de kapel, die er nu nog staat. 
Die stond er zo maar te staan. 
Daar werd niks in gedaan. 
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Wij gingen altijd in Meerseldreef naar de kerk en naar het 
lof en ik zelf moest nog al eens in de processie meelopen. 
Dat deed ik nog eens graag ook. Wij kinderen moesten daar ook 
naar de catechismus. 3 Keer in de week 's morgens vroeg uit 
je bed want het was nog al een eindje lopen. En soms erg koud 
en dikke sneeuw zodat je klompen er in bleven steken. Ik vind 
dat de winters in die tijd strenger waren dan nu. Dan kwamen 
we in de kerk, want daar was het catechismus. En daar was ook 
geen kachel aan. En van <laar uit naar school. De Meester had 
wel een kachel aan. Maar hij stookte niets dan turf. Af en 
toe mochten we van plaats veranderen. Dan konden kinderen die 
te ver van de kachel af zaten naar voren komen zitten. Ik voor 
me zelf had er wat op gevonden. Ik stopte om de beurt allebei 
mijn voeten onder mijn achterwerk en dat hielp dan weer een 
beetje. 
Hij ziJn allemaal in Galder op school geweest bij Meester 
Gerrit van de Made. Als onderwijzeres was er een juffrouw en 
dat was mej. Marie Quanjer uit Ginneken. De juffrouw was voor 
de drie laagste klassen en de Meester voor de drie hoogste. 
Verder was hij de baas over de school. Hij woonde ook aan de 
school. Wij kinderen van de hoogste klas moesten wel eens de 
Meester helpen. Matten kloppen met de klippel(stok), een 
echte mattenklopper kende men niet. En de stoepen helpen schu
ren deden we met een .versleten bezem, waar de mannen van het 
Heike mee langs de deur kwamen. 

Wij gingen pas met ons zeven jaar naar school. Wij kenden 
geen bewaarschool of kleuterschool. Ik denk dat, toen wij op 
school kwamen, dat we niks konden dan bidden en tellen tot 
tien. Maar wij hebben ook van alles moeten leren, b.v. op
tellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, woordje·s leren, 
lezen, zingen en taal. Ik weet nog goed dat de Meester heel 
sekuur was met schrijven. Ik heb wel eens een tik op mijn vin
gers gehad als hij langs de banken liep. 
Schrijven op een lei met griffel viel ook niet mee, vooral 
niet als de lei vet werd. Daar hadden we een sponzedoos voor 
in_ons kastje. Aan elke kant zat een dekseltje, aan üe ene 
kant voor het sponsje en aan de andere kant voor het zeemke. 
Maar het werd altijd al gauw een vette boel. Als de leien te 
vet werden ging de Meester zelf mee naar boer de Hoon, die 
woonde vlakbij de school. Die had een grindkuil. En daar wer
den dan de leien geschuurd met scherp zand. Vuil of iets be
schadigd, daar moest de Meester niks van hebben. 
Iemand van de jongens op school had eens een keer verdomme 
op de schoolbank gekrast. De bank moest naar buiten en de 
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jongen heeft er dagen aan gewerkt om het eruit te krijgen. 
Bijna moest hij van school af. 
Bij ons in de klas zat een jongen, dat was ook zo'n deugniet. 
Als hij 's avonds van school naar huis ging kon hij het ook 
niet laten om jonge boompjes om te trekken of de toppen eruit 
te snijden. En dan moest hij op school blijven en straf schrij
ven. Daarna kwam dan zijn moeder weer opspelen bij de Meester. 
Dat was ook geen gemakkelijke. Ze liep met kuikens en kippen 
langs de deur om die te verkopen. En dan kwam ze wel eens 
met haar volle mand mee kippen in het portaal bij de Meester 
opspelen over haar zoon. Waarom dat hij nu weer in school 
moest blijven. De Meester was er niet bang van. Vloeken kon 
ze ook nog. Hij wou ze altijd wel gauw weg hebben. Maar wij 
kinderen hadden er altijd leut mee. 
Meester van de Made van Galder deed veel voor zijn meisjes en 
jongens van zijn school en voor de maatschappij en voor ieder
een die hem nodig had. 
Ook wij hadden de Meester eens een keer nodig toen mijn broer 
Sta~ in glas getrapt had en niet naar school kon. 
Meester van de Made kwam ook eens kijken. Hij zei: "niet naar 
school, maar dat gaat niet op". Stan moet op de een of andere 
manier naar school. Toen zei ons Vader, dan pakken we de krui
wagen maar. En dan moeten de vier grootste kinderen daarmee 
Stan dan maar naar school brengen. Het ging een heel tijdje 
goed maar op een gegeven màment waren we het allemaal moe. 
De ene reed wel eens de sloot in met Stan en al en som
mige lieten hem gewoon staan. De ene deed het nimmer voor 
de anderen. Gelukkig duurde het niet lang meer dat mijn 
broer Stan nog gereden moest worden naar school. Buurjongens 
hebben het toen nog enige keren gedaan. En daarna mocht Stan 
weer naar school lopen want zijn hiel was genezen. 
Nog eens een keer hadden we weer wat anders op school. Het 
was in de zomer van het jaar 1907 broeierig heet weer. Ieder
een had er last van, ook de kinderen en de Meester zelf. Hij 
zei op een gegeven moment: "Hou maar op met schrijven en ruim 
alles maar op want het zal wel flink gaan onweren. Als je het 
onweer aan ziet komen, loop dan maar zo hard je kunt naar 
huis". 
Toen we bijna thuis waren zagen we onder de bomen een paar. 
mensen staan die riepen tegen ons "hard lopen, jongens, dan 
zien jullie ook nog den eggestert". (slurf bij windhoos). 
Wij hebben hem dan ook nog heel goed gezien. Hij kwam uit de 
bui van het onweer en raasde vlak bij ons voorbij. Ik was toen 
elf jaar en was er niet zo bang van als nou, nu ik 87 ben. 
Mijn zus is nu 84 jaar en die heeft die windhoos ook heel 
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goed gezien en die weet alles nog heel goed te vertellen. We 
zijn toen maar hard naar huis gelopen en riepen dat we de 
eggestert heel goed gezien hadden. Onderwijl was het zowat 
donker geworden, ook door de vele rommel die de windhoos de 
lucht ingeblazen had. Bij ons thuis waren ze ook bang geweest. 
Hij was van den Balleman de Neringen ingedraaid en daar groei
de van alles. Riet, turf en hei; kleine vennen en sloten die 
waren er ook. De windhoos kwam er overheen en slurpte alles 
de lucht mee in. En toen waren de mensen ook bang geworden. 
Alles wat hij tegen kwam nam hij mee. Daar stond ook nog een 
boerderij in de buurt en daar gooide hij de koeienstal tegen 
de grond. Toen kwam de windhoos weer terug naar den Balleman 
en daar gooide hij het hutje van Janeke Eenoor plat. Zo noem
de de mensen hem. Ons Moeder zei altijd dat ze dat oor in de 
een of andere café er af geslagen hadden. Want jenever dronken 
de mannen nogal veel in die tijd en zo kreeg Janeke die bijnaam. 

Ik was het oudste meisje in een gezin met acht kinderen. Ik was 
bijna 12 jaar en toen wérd mijn jongste broer geboren. Ons 
Moeder was krom en stijf van de reuma. Ik moest altijd van 
alles doen in het huis, ook mijn broertje mee helpen verzorgen. 

Wij moesten ook allerlei versjes leren op school in Galder. 
Meester van de Made had dan zo'n soort platte spijker en daar 
gaf hij dan de toon mee aan. Ik ken daar nog wel liedjes van. 
Maar van de meeste alleen maar de coupletjes. En ik vind dat 
wel jammer. Het kwam niet veel voor in die tijd dat er wel 
eens feest was op school. Maar toch kwam er eens een feestje. 
Want den Burgemeester van het Ginneken was 25 jaar baas van 
zijn gemeente. En de kinderen van de Galderse school mochten 
ook meedoen. We moesten dan ook een liedje leren zingen voor 
de burgemeester. De Meester van Galder zou ons dat liedje 
leren. Ik ken er alleen nog het refreintje van. En dat was 
tweestemmig. En dat ging zo. 
Leef nog lang, lang, ja, lang, lang, ja, lang, lang, lang. 
Ik weet nog heel goed den eersten keer dat we het zongen, dat 
het zomaar een lelijk gekraai. was. De Meester pakte dan af en 
toe dat toonaangevend plat stukske ijzer aan zijn oor. En als 
dan de drie klassen wéér begonnen met zingen, was het nog een 
hels lawaai. Het werd stilaan beter, maar het duurde nog wel 
even eer ze dat 'Leef nog lang, lang, ja, lang' mooi twee
stemmig konden zingen. Maar toen de burgemeester in Galder 
op school kwam, was alles oké. 
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Pas toen ik elf jaar was hebik mijn eerste plechtige Hei~ige 
communie gedaan in Ulvenhout. we moesten ons een heel Jaar 
van te voren voorbereiden bij de Paters van Meerseldreef en 
ook nog een dag of veertien bij de Pastoor in Ulvenhou~. 
Het liedje wat wij toen moesten zingen in de kerk ken ik nog 

uit 1907 en dat was zo: 

o, Jezus zoet, Gij roept uw zondig kind 
wat zijt Gij goed, O beste kindervrind 
Heilig, heilig, heilig, 
Gij alleen zijt heilig, 
Heilig mi] nu in Uw bloed 
Heilig mij O Jezus zoet 

Mijn ziele smacht 
naar U oneindig goed 
miJn harte brand 
en blaakt van liefde gloed 
Hei·lig, heilig, heilig, 
Gij alleen zijt heilig, 
Heilig mi] nu in Uw bloed 
Heilig mij o Jezus zoet 

Wij leerden op de Galderse school bi~ Meester 
veel versjes zoals het volgende dat ik me nog 

1903-1908. 

Friezen en Bataven 
Waren groot en sterk 
Jagen en ook vissen 
Was hun dagelijks werk 

Blonde lokken hingen 
Op hun schouders neer 
Beestenvellen dekten hen 
Voor het ruwe weer 

Van wat palen stelden 
Zij hun woning saam 
In z'n hutje zag men 
deur nog vensterraam 

Pijl en boog en strijdbijl 
En een lange speer 
Dienden hen tot wapen 
Tegen wolf en beer 

van de Made 
herinner uit 



Maar ook tegen andere 
Streden zij verwoed 
En in die gevechten 
Stroomde vaak het bloed. 
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Het liedje van Jan van Schaffelaar was als volgt: 

Jan van Schaf felaar 

Voor anderen in den dood te gaan 
Is dat niet schoon niet groot 
Zoo deed eens Jan van Schaffelaar 
Hij stierf een heldendood. 

Hij gaf zijn eigen leven prijs 
Sprong van den toren neer 
En redde het leven van zijn volk 
Het strekte treurig hem tot eer. 

Galder op den Balleman, Kerstmis 1982 

VERANTWOORDING 

van de artikelen over 100 jaar school te Galder. 

Bronnen 

- Gemeente-archief Nieuw-Ginneken 
- Schoolarchief Mattheusschool Galder 
- Artikelen over kerk en school van Galder door Dr. F.A. 

Brekelmans in een aantal jaarboeken van de oranjeboom 
- Gesprekken autochtonen 

Het meeste bronnenmateriaal werd verzameld door Ad Verkooijen 
m.m.v. Dr. Frans Brekelmans en Jan Grauwmans. 

Medewerkers 

Aan de artikelenreeks werkten, in alfabetische volgorde, in 
velerlei vorm mee: 

To Antonissen, Dr. Frans Brekelmans, Jan Grauwmans Kees 
L~ijten, Pater Wilfried Mertens, Margriet Snijders~Vermeulen, 
Piet Schalk, Ad Verkooijen, Jan van der Westerlaken Wim 
Willemsen. ' 

" " " 
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OVER VELDNAMEN EN EEN WORST VOOR CLARA 
door Kees Leijten 

Jaar op jaar worden de feesten Bavel Anno 1920 geplaagd door 
grote of kleine regenbuien en zelfs door ondergelopen ·straten 
en weggespoelde kraampjes. 
Daarom trokken op 29 mei een twintigtal Bavelaars, jong en 
oud, dames en heren, in de traditionele klederdracht naar 
Meerseldreef om aan St. Clara een worst te offeren en haar 
voorspraak in te roepen voor mooi weer tijdens de feesten 
van 1983. 

Al voor de ploeg "de bult" over was, kwam het water bij bak
ken uit de hemel. 
Toch werd de worst afgeleverd bij de paters van De Dreef. 
En zie op zaterdag 25 en zondag 26 juni stond de zon stralend 
aan de heme 1. 
Clara had haar best gedaan. 

Het was burgemeester M. van der Ven die de feesten opende door 
een grote pot te breken. Hij kwam immers te Bavel een potje 
'breken', zo zei de voorzitter van "Bavel Anno 1920". 
Kort tevoren hadden dezelfde voorzitter, alsmede burgemeester 
Van der Ven en wethouder Jac van Gils de eerste exemplaren van 
"Veldnamen" deel 2 en 3, die speciaal handelen over Bavel, ont
vangen uit handen van onze eigen voorzitter, Jan van der Wes
terlaken. 
Vele Bavelaars kochten deze boekjes op de tentoonstelling of 
namen een abonnement op de hele serie. 
Gerard van He:i::-pen wijdde er een groot artikel aan in het "Dag
blad De Stem" van 3 augustus, dat we integraal in dit tijd
schrift overnemen. 
Het tijdschrift "Brabants Heem" schreef over de publicatie van 
onze kring, o.a. 
"De Kring Paulus van Daesdonck liet zich niet af schrikken door 
de kultuurpessimisten en heeft het voortouw genomen door een 
grootse serie "Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en 
Bavel" op te zetten. 

Op 19 september verschenen inmiddels de nummers 4 en 5 over 
Ulvenhout en Geersbroek. Op 21 november a.s. is Strijbeek aan 
de beurt. 
Bent U ook al abonnee? 
Losse exemplaren zijn verkrijgbaar bij "Het Kloostertje" te 
Ulvenhout, op het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken of bij een 
van de bestuursleden van Paulus van Daesdonck. 
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VELDNAMEN 
lN DE VOORMALIGE GEMEENTE 

G I N N r. ' K E N t: N tt A V t: L 

Ul. CHR. BUlKS 

1 

HJSTOIJSCH OVERZICHT 

UITGAVE HEF.MXUNOEJ.RINC PAULUS VAN OAESDONCX 

2 

BAVEL KERKEIHD EN YPELAAR 

3 

HA.VEL )(EIKEINO EN YPELAAA 

4 

ULVENHOUT 

5 

ULVENHOUT EN GEERSBROEK 

VELDNAMEN 
JM DE VOOll.MALIGE GEMEENTE 

GINNEKEN EN BAVEL 

Reeds verschenen deel 1 -S 

Verkrijgbaar à t 5,-- per stuk 
(afgd1aald bij) : 

lSdvel A. Lodewijk 
Vennekes 26 

Galder-Strijbeek: A. Verkooijen 
Markweg 2-a 

Ulvenhout 

Nw.Ginneken 

• t Kloostertje 
Dorpstraat 44 

Gemeentehuis 
(J. Jespers
J. Grauwman•) 

Abonnoment op de gehele serie 
van W de"ltjes à f 100,--: 

Banknr. 10.46.81.934 t.n.v. 
lioekenfonda Paulus van Daea
douck-.Dav~l, 

of op een van de endere giro
numm~rs van Paulus. 
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NIET ALLE OUDE VELDNAMEN KUNNEN TERUGKOMEN 
door Gerard van Herpen 

Straten in een nieuwe woonwijk hebben veelal de oude veldnamen, 
die eeuwen lang stand hebben gehouden, verdreven. In de wijk 
waar ik woon (IJpelaar) zijn de straten naar kastelen genoemd, 
die geen enkele historische binding met .dit gebied onderhouden. 
Er zijn inmiddels 3 deeltjes verschenen in de serie "Veldnamen 
in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel", die zijn samen
gesteld door ir. Christ Buiks en die uitgegeven worden door de 
Heemkundekring "Paulus van Daesdonck". 

Laten we eerlijk zijn: de boekjes leest u niet net zo gemakke
lijk als streekromans. Het wetenschappelijke graaf- en speur
werk van Christ Buiks tast de oude kaarten en aktes af waar die 
veldnamen nog wel in voorkomen en er moeten ook zeer vele ge
sprekken met oudere bewoners zijn gevoerd om deze kollektie 
veldnamen geboekt te krijgen. 
Wat Christ Buiks nu doet is proberen te achterhalen hoe bepaal
de gebieden, percelen land, maar ook hoe straten en paden vroe
ger werden genoemd. In de meeste gevallen vormen die namen een 
aanduiding van de eigenaar, van de kwaliteit van de grond of 
van het gebruik in vroeger tijden. In het gebied IJpelaar en 
Bavel levert dat onderzoek verrassende namen op, die groten
deels verdwenen zijn. Soms lijkt mij die aanduiding ook niet 
helemaal geschikt voor de huidige straatnaamgeving, zoals bij
voorbeeld De achterste voorste Simonsakker, de voorste voorste 
Simonsakker, de achterste middelste Sirnonsakker, de voorste 
middelste Simonsakker en de achterste achterste Simonsakker, 
die weer achter de voorste achterste Simonsakker gelegen is. 

De oppervlakte van de . gemeente Ginneken en Bavel bedroeg in 
1832 5608 hektaren grond, in 1927 raakte Ginneken elf hektaren 
kwijt in de buurt van de Baronielaan, in 1942 volgde een annex
atie van de dorpskern Ginneken en van de gehuchten OVerakker, 
Bieberg en van gebieden in de Leuvensdijk en Teteringsedijk. 
In laatste aanzet in 1961 werden Heusdenhout en de huidige wijk 
IJpelaar aan Breda afgestaan. Het grondgebied van de gemeente 
Nieuw-Ginneken, in 1942 gevormd, besloeg toen nog slechts 4160 
ha. De studie van Buiks heeft betrekking op de gemeente Ginne
ken in zijn maximale omvang, dus v66r 1927. 
Het eerste deel van de drie tot nu toe verschenen boekjes over 
de veldnamen bevat een algemene omschrijving van het gebied, 
met uitvoerig accent op de grondbeschrijving en het grondgebruik 
in de loop der eeuwen. 
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De twee andere deeltjes ziJn eveneens voor de Bredanaar van 
belang, op zijn minst voor de bewoners van Ginneken, Heusden
hout e~ . IJpelaar. ~n het gebied van Bavel, Kerkeind en IJpe
laar Z~Jn de opgediepte veldnamen alfabetisch gerangschikt, 
te beginnen met Aanstede en eindigend met Hoge Zijde. 
B~ddekens, beemden zijn namen van percelen grond die veelvul
dig voorkomen. De beemden van Ginneken en Bavel lagen meestal 
op de oevers van de Mark of langs de zijbeken van deze rivier 
In de winter stonden ze, evenals de Haagse Beemden, vaak onde~ 
water. De naam van de Bunder is in de nieuwe woonwijk in Bavel 
bewaard gebleven. Als toponiem komt bunder vaak voor als ont
gonnen gebied, vaak met moerassige ondergrond. 
De Bunder vormde ook een moerassig gebied tegen de Lei aan. 

GEWAAGDE NAMEN 

De Flodderdreef bij het seminarie IJpelaar heette volgens een 
oude opgave van 1743 de Flooredreeff naar de familie Floren. 
In de volksmond werd dat later Flodderdreef. Ik heb het u al 
eens verteld dat de grondeigenaren soms ook ironische bena
mingen gaven aan hun grond. Een stuk grond dat Hemelrijk werd 
genoemd wijst alleen maar op de slechte kwaliteit van de grond. 

De Flodderdreef,gezien in zuidelijke richting. 
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Een stuk beemden "in Ipelaers goet" werd Cattensteert genoemd. 
Volgens Buiks is die benaming ontleend aan de kattenstaart
achtige vorm van het land. 
Kerkeind, Kerkpad, Kerkeind, Kerkdijk laten zich als bezittin
gen van de kerk of lopende in de richting van de kerk wel ver
klaren, maar wat is dan een "klootje"? Die aanduiding komt ook 
vrij vaak voor als het gaat om bolvormige stukjes land, maar 
Buiks heeft ondanks censuur in de zestiende eeuw ook de bena
ming lul gevonden, die aan aanduiding is voor een langwerpig 
stuk land. De Simonsakker en de Simonswei, de Spie en de Strijp 
en de Veken komen voor. De naam Veken (Van der Veken) is een 
aanduiding voor een hek dat een weg of een perceel afsloot. 

IJPELAAR 
In het derde deel van Buiks' Veldnamen wordt ook de IJpelaar 
uitvoerig behandeld. Hij maakt een onderscheid en op de bijge
voegde kaarten is dat ook duidelijk te zien tussen Groot-IJpe
laar en Klein-IJpelaar. De IJpelaarse Akker, de IJpelaarse 
Sch9or, de IJpelaarse Dreef, de IJpelaarse Bossen, het IJpelaars 
Eind. In dat gebied bevonden zich de hoeven van IJpelaar, maar 
centrum van alle bedrijvigheid was het kasteel IJpelaar, op de 
plaats waar zich nu het seminarie bevindt. 

Ik vind de boekjes onmisbaar voor mensen die hier wonen en die 
op zoek zijn naar oude naamgevingen in hun woongebied. 

Uit: Dagblad De Stem, woensdag 2.8.1983 

mB'tlm 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiVAN STADEN 8rREEK 

OUD SPEELGOED (2) 

Regelmatig zenden we aan de in onze regio verschijnende dag
en weekbladen een "persbericht" over de vele aktiviteiten van 
onze Kring. 
Regelmatig kunt u die berichtjes dan zien verschijnen in de 
weekbladen Nieuw Geluid (Ulvenhout-Galder-Strijbeek), Ons 
Blad (Bavel) , De Hoogstraatse Gazet en in Dagblad De Stem. 
Vier persorganen, ieder met hun eigen lezerspubliek werken 
mee aan de bloei van onze vereniging. 



In 1984 zal Paulus van Daesdonck weer meedoen aan de jaarlijkse 
feesten Bavel Anno 1920. Het thema voor de tentoonstelling is: 

OUD SPEELGOED 

Daarom verspreidden we onlangs het volgende persbericht: 

"Ook volgend jaar zal Paulus van Daesdonck aanwezig zijn 
"op de feesten Bavel Anno 1920 met weer een tentoonstelling 
"en weer 'n nieuw onderwerp. 
"In 1984 wordt het "Oud Speelgoed". 
"Wie helpt Paulus z'n kollektie op te bouwen? 
"Tollen, haktollen, bromtollen, tinnen soldaatjes, auto's met 
"opwindveer, stoommachines en ga zo maar door. 
"Het hoeft niet meer te werken. 
"Doe als zovelen: 
"Breng ook 'ns wat mee voor Paulus! 
"Breng 't bij 'n bestuurslid van de kring of op het gemeente
"huis." 

Korte berichten die iedereen leest . 

Het weekblad "De Hoogstraatae Gazet" vond ons Nederlands 
blijkbaar te Hollands en maakte er het volgende, erg aardige, 
bericht van: 

Nog speelgoed op 
zolder?? 
Een tol misschien, of tinnen soldaatjes, een 
auto met opwindveer, een stoommachine, het 
gekaapte paard van Sinterklaas??? Of het nog 
werkt of niet (dat paard is al lááálig piere
dood), de heemkundekring Paulus van Daes
donck uit Nieuw-Ginneken wil er wat graag 'n 
kollektie oud speelgoed mee uitbouwen (en zo 
bent u meteen van de stank van dat kadaver op 
zolder aO die volgend jaar tentoongesteld zal 
worden . Wie wil/ kan bezorge dus een en an
der bij een bestuurslid van de kring of op het 
betreffende gemeentehuis.• 

Zo de nederlandse taal gebruiken is werkelijk een (journali
stieke) kunst. 
Maar hoe u 't ook leest, doe mee met de opbouw van onze ver
zameling en "Breng ook 'ns wat mee voor Paulus". 
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VERSCHENEN ( 29) 

Den Iechtetrekker II, jaarboek 1983 van de heemkundekring 
Huybergen (150 pag.). 
Een iechtetrekker was een krom stuk iJzer, dat verbonden 
aan een iecht (egge) en de eg deed schudden. Er kwam dan 
alles boven. Een gezellig jaarboek met allerlei lange en 
korte verhalen uit het Heem Huybergen. 

was 
van 

Jhr. Mr. D. Gevers van Endegeest en de Belgische opstand. 
Een 190 pag. tellend boek met 85 tekeningen van een Haagse 
schutter die van 1831-1833 in onze kontreien rondzwierf. 
Uit ons heem o.a. Bouvigne, Groot IJpelaar en het Mastbos. 
Uitg. Sted. Museum Breda f 25,--. 

verslag van de archivaris der Gemeente Nieuw-Ginneken over 
1980-1981-1982. 
Een verslag aan B & W over drie jaren. 
Uiteraard is Paulus er goed in vertegenwoordigd. 
Wie · had anders verwacht. 

29 . " De Groo1e Ypelaer naby Bred a (J ulij 183 1) (Smiddags 3 uren ). deze ,·a n ouds bekende bu i1enplaa1 ;, al
waar weinige Jaren geleden een geheel nieuw huis op gezet is, behoort th~!" aan den Heer van Hout en. - de 
grac hten rondom het huis geven Jaarlyks voor n .300. aa n Goud\"J sschen . Pentekening . 
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Brabants Heem (3) 
Het derde nummer van de 35e jaargang (pag. 141-184) levert 
o.a. een verhaal over een Bossche avondmaalsbeker, een uit
voerige bespreking van het boek "Eindhoven, een samenleving 
in verandering" en een artikel over "De zwakheid van Dela
haye' s beweringen" over St. Willibrord en Waalre. 
Redaktiesekretaris Ad Dams bespreekt in "Veldnamenonderzoek 
weer op gang in Brabant" ook onze eigen veldnamenuitgave. 
Een altijd weer interessant tijdschrift onder de bekwame 
redaktie van Ad Dams. 
(Jaarabonnement f 17,50 rechtstreeks, f 15,-- via onze Kring). 

Geachte redaktie, 

u 
.J 

Het artikel van Drs. Thiadens dat u in het laatstverschenen 
nummer van de Brieven van Paulus (43) afdrukte vraag om enige 
aanvulling, niet zozeer wat betreft de mededelingen over de 
St. Annaverering in het voormalige Ginneken en Bavel als wel 
over de inhoud van deze verering zelf. Ik zou het betreuren 
wanneer niet-katholieke lezers bevestigd zouden worden in wat 
hun in het verleden vaak voorgehouden is_, dat de heiligen
vereering van de Katholieke Kerk niet anders zou zijn dan een 
christelijk vernisje over een heidense zaak. Dan zou dit de 
oecumenische ontwikkeling schaden, hetgeen ongetwijfeld niet 
de intentie van de auteur zal zijn. 
Ik zou graag twee dingen willen opmerken: 

1. De verering van Maria moge hier en daar ontspoord zijn, 
'de diepste bedoeling van de Kerk is geweest de Moeder des 
Heren te plaatsen tegenover de vrouw zoals die in de na-
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tuurreligies werd vereerd. Uitgerekend in Efeze, waar de 
grote Moeder vereerd werd, werden de grondslagen gelegd 
voor de verering van haar die Maagd bleef en zodanig mens 
was dat zij niet beheerst werd door lichamelijke voort
plantingsfunktie. Zo is de maagd Maria niet in de plaats 
gekomen van de moedergodinnen, maar is zij een tegenbeeld 

daarvan geworden. 
2. Drs. Thiadens schrijft dat de waardering voor de vrouw 

niet groot was. In het verband waarin deze zin voorkomt 
lijkt het dat hij bedoelt dat dit in bijbelse tijden zo 
was. Als exegeet moet ik ernstige bedenkingen tegen deze 
stelling inbrengen. De vrouw is in Oud en Nieuw Testament 
de bruid van de Messias, de personificatie van het volk 
Gods. Zo groot was de waardering voor de vrouw dat men 
haar tot beeld van heel het volk, mannelijk en vrouwelijk 
maakte ! In dit kader mogen wij dan ook de verering van de 
heilige Anna zien die tegen het einde van de middeleeuwen 

in ons land sterk is bevorderd. Anna betekent niet 
!'moeder", de naam is afgeleid van het Hebreeuwse woord 
voor "heilrijke tegenwoordigheid", vroeger vaak vertaald 
met "genade", maar dat woord wekt nu misverstanden. 
De oudchristelijke overleveringen over Anna en haar man 
Joachim bevestigen de oudtestamentische achtergronden 
van het evangelie. De figuur van (H)anna uit 1 Samuël 
spreekt er in mee, de vrouw die moeder van de rechter 
Samuël werd met wie een nieuwe tijd begon na een periode 

van verval. 

Ik heb er alle begrip voor dat Drs. Thiadens zich in een 
kort stukje wat summier moest uitdrukken, maar ik zóu het 
betreuren wanneer de Brieven, die zoveel juiste informatie 
geven over het verleden van onze omgeving, onbedoeld mede 
zouden werken aan een verwrongen beeld van de geestelijke 
waarden waaruit de bewoners van deze contreien van geslacht 
op geslacht geleefd hebben. 

Misschien is het ter verduidelijking van het onderwerp zelf 
nog zinvol om op te merken dat de overlevering de heilige 
Servatius tot een familielid van Anna maakt - vandaar dus de 
bijzondere aandacht voor haar in Zuid-Nederland. 

Dr. P.A. Elderenbosch 
Duivelsbruglaan 21 
Ginneken, Breda. 
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PAULUS EXPOSEERT (9) 

GA OOK 'NS KIJKEN 
BRENG OOK 'NS WAT MEE 

Nieuwe aanwinsten (3) (permanent) 
In de grote vitrinekast op de eerste verdieping van het ge
meentehuis exposeert Paulus permanent z'n nieuwe aanwinsten. 
De belangstelling is erg groot. 
Zo groot zelfs, dat we onlangs twee dames, die voor een ex
positie van moderne kunst kwamen, langer bij onze vitrine
kast zagen staan dan bij de tentoonstelling waarvoor ze kwa
men. Ga ook 'ns kijken en neem ook wat (oud speelgoed ?) mee! 

Bedevaarten (15 september - ••• ) 
Jaarlijks trokken de mensen vroeger ter bedevaart. 
Naar Lourdes, Kevelaer en Compostella, maar ook dichterbij 
naar Scherpenheuvel, Beauraing, Banneux en Hakendover. 
In onze vitrinekasten in de bibliotheek halen we herinneringen 
op. 

Oud schooltje in Galder (22 oktober - 31 oktober) 
Voor de derde maal heeft Paulus z'n school tevoorschijn ge
haald. Na Ulvenhout (Mariaschool 1977) en Bavel (Anno 1978) 
is dit keer Galder aan de beurt. 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de St. Matheusschool 
heeft Paulus een oud klasje ingericht met bijdragen uit Gal
der en Strijbeek. 

Oud Speelgoed (3) 
Ook in 1984 zit Paulus weer op de feesten Anno 1920. Het 
nieuwe thema luidt : "speelgoed". 
Hebt u nog oud speelgoed van 25 jaar of ouder? 
'n Oud stoommachientje, soldaatjes, hobbelpaard, automatisch 
speelgoed met opwinder, poppenhuis, haktollen, draaitollen? 
Paulus neemt het graag op in de kollektie! 
't Mag gerust iets beschadigd zijn. 

DOE ALS ZOVELEN BRENG OOK 'NS WAT MEE VOOR PAULUS ! 
============~========================================== 

UITSPRAAK (38) 

In ieder mens leeft een nachtegaal 
Het is de kunst hem te laten zingen. 

BRIEVEN VAN PAULUS 
d heemkundekring "Paulus van Dae sdonclt" 

i~ het inf ormatieblad voor de l ude n v~ el geregistreerd onder ISSN-0166-0438. 
te Nieuw-Ginneken . Het staat internat on;~ naast veel i nf ormatie voor de leden 
Het ver schijnt vijf maal per jaar eni~~e te details uit de geschiedenis van de 
ook vele kle ine bijzonderhede n en :a land gemeente Gi nneken en Bavel en de 
vroegere Hee rlijkheid Ginneken en ave ' e 
gemeente Nieuw-Ginneken. 
.Redaktie : c . J . M. Leijten en J.C. van der westerl~~:·61 27 42 
Redaktie-adres: craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, - boelt 
Illustraties: L. F. Jetzes , L. C. Nouwens en J . A.M. Soeter 
Lay-out: C.J.M. Leijten 

Daesdonck" werd opgericht 3 april 1975 en is 
De heemkundekring "Paulus van 
gevestigd te Nieuw-Ginneken. 

Sekretariaat: Vang 21, 4851 VL Ul.;enhout, 076-65 38 94 

i · 52 18 33 639 t nv Paulus van Daesdonck 
Bankrelten ng' • • • • • • oaesdonck · 
Girorekening: 37.13.311 t . n . v . Paulus van 

Ledenadministratie 
Paulus van Daesdonclt, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

l<OLLEKTIE ek i t b v specifieke De heemkundekring bouwt een eigen koll t e • • • 
tentoonstellingen en 

cm te komen tot het inrichten van oen eigen heemkundig museum. 
Schenkingen voor de kollelttie gaarne op de kontaktadreasen: 

A. Luijten •t Hofflandt 36, Ulvenhout , 076-61 29 26 
01613-17 80 
076-61 31 55 A. Lodewijk 

A. Verltooijen 
Venneltes 26 Bave l ' 
Marltweg 2a , Strijbeek, 

BESTUUR 
~ der Weaterlaken 
C. J . M. Leijten 
J.M.E.M. Jespera 
A. P . J.M . Luijten 
L. C. Nouwens 
A. P.H. Lodewijk 
J , A.M. orauwman• 
A.M.M . Verkooijen 

PUBLIKATIES 
1975 Mon~ntenboBkje 
1977 Holen "De Korenbloem" 
1977 130 jaar Mariaachool 
1978 Korenmole n "De Hoop" 

1979 Drie eeuwe n kerk in 
Ulvenhout 

1980 van Ginneke n tot Nieuw-
Ginne ke n 

voorzil:ter 
vice-voorzitter 

. sekretari• 
2e sekretaria 
penningmeester 
2a pennilll)m89&ter . 
technisch ko6rdinator 
med-. Ga~der/Strijbeek 

(1981) 
(1982) 
(1983) 
(1981) 
(1983 ) 
(1982 ) 
(1983) 
{1982) 

J . M. E.M . Jespera (uitver kocht) 
J .C. van der Westerlaken 
c.J.M. Leijten 
e . J . Dirven, K.A . H. W. Leenders en 
H.C. van Riel-van der Westerlalten 
Dr. J.L.M. de Lepper 

H.J. Dirven, J . C. van der Westerlalten en 
J Berenschot-van der smissen 

1981 Driekwart ee uw Constantia 
1982 Davi d Tcmkins 

R. van der Westerlalten en J . C. van der westerlalten 
o;s . H.J.C. Verhoeven (Br . v. P. 39) 
Ir. Chr. Buiks . 1983 Veldnamen 1- 5 

1983 100 Jaar s chool Galder 
A.M.M. verkooijen e . v . a . (Br . v . P. 44) 

LIDMAATSCHAP van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
Het verenigings j aar 

1 
i tentoonste1 lingen en excursies geeft 

Naast diverse heemaktiviteiten, ez ngen, • 
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus uit . h t 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor e 
verenigingsjaar .1983-1984 f 25,-- per jaar . 




