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ZALIG KERSTFEEST EN 

EEN VOORSPOEDIG NIEUW JAAR 

EEN OUDE BRABANTSE WENS VOOR U ALLEN VAN: 

- BESTUUR HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 

- BESTUUR STICHTING PAULUS' MUSEUM 

- REDACTIE BRIEVEN VAN PAULUS 
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Bavel kwam met het Narrenschip naar Ulvenhout een historische 
gebeurtenis die nogmaals toont hoe Paulus leeft in de harten van 
de zes dorpen van onze oude gemeente. 
En hoe belangrijk ons museum is voor onze verenigingen 
1 n deze editie van de Brieven wordt ruim aandacht besteed aan 
het 5 X 11 jubileum van de Carnavalsclub De Baviaonen, als 
vereniging en stichting. Het was ook bijzonder dat de 90-jarige 
Jan Jorissen, die zoveel betekend heeft voor Paulus, dit feest 
nog mee kon maken. Hij vertelt u hoe het allemaal gekomen is. 
Toon van Miert vertelt u over het prachtige boek dat ons lid Loek 
Melis onlangs deed verschijnen bij Boekhandel Van Kemenade 
& Hollaers. Ook is Toon op zoek naar meer informatie over twee 
foto's van de waterfabriek en over café De Handpaal waar nog 
maar weinig van bekend is. 
Ook Heusdenhout heeft nu zijn wapen en vlag, nog niet officieel, 
maar dat is een kwestie van tijd. Wim Joosen brengt met al zijn 
artikelen het oude Heusdenhout weer tot leven. 
Louis Vriens, ons redactielid en onze chroniqueur onttrekt de 
activiteiten van Paulus aan de vergetelheid en vergeet ook 
Galder niet in zijn berichtgevingen. 
Jan van der Beek neemt u weer eens mee naar onze zuider
buren in zijn serie Grensgevallen. 
En lees ook de carnavaleske speech die oud-gemeente
secretaris en thans A. C-burgemeester Harrie Nuijten hield met 
herinneringen aan carnaval in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAVEL 

paulus@ulvenhout.com paulus.ulvenhout.com 
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PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

55 JAAR CARNAVAL IN BAVEL 
Dit is de titel van de huidige expositie in het museum van "Paulus 
van Daesdonck" , een wisselexpositie die is ingericht samen met 
de stichting "De Baviaonen". Middels vele foto's, filmbeelden, 
carnavalskledij en allerlei attributen wordt getracht een beeld te 
schetsen en vooral veel herinneringen op te roepen uit het rijke 
Bavelse carnavalsgebeuren. 
De Bavelse carnaval is niet alleen een sfeervol feest van vriend
schap en verbroedering. Het is ook een dorpsgebeuren met als 
hoogtepunten de carnavalsoptocht en de Bonte Avonden. Aktivi
teiten waarbij ambitie, creativiteit en humor hoogtij vieren. 
Wij brengen middels deze expositie graag een ode aan de 
Bavelse carnaval, maar daarnaast zijn we ook blij met deze 
expositie omdat Carnaval als volksfeest zeker wel onder onze 
cultuurhistorie mag worden gerekend. Het huidige Carnaval is 
een doorontwikkelde vorm van zijn voorloper de Vastenavond, 
het katholieke feest op de laatste avond voor het begin van de 
40-daagse vasten. Carnaval heeft als jaarlijks terugkerend feest 
een heel lange traditie. Niet voor niets dat in 2010 Carnaval op 
de eerste plaats in de Top-10 van belangrijkste Brabantse 
tradities is gekozen door de inwoners van onze Provincie. 
De expositie is zeer de moeite waard om bekeken te worden. 
Het is een interessante aanvulling op de gevarieerde reeks 
exposities die eraan vooraf ging in het museum van "Paulus van 
Daesdonck". 

En, natuurlijk weer veel leesplezier toegewenst in Brieven van 
Paulus 192. 

Gerard Oomen, voorzitter 
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AGENDA 2013 (169) 
jan. 
01 we wensen u een gezond en voorspoedig nieuw jaar toe 
06 museum open: "55 jaar Carnaval in Bavel" 
27 muziekgroep "EEN BIET JE BRABANTS" in Mariëndal. 

Aanvang 14 uur 

febr. 
03 museum open: "55 jaar Carnaval in Bavel" 
13 laatste dag "55 jaar Carnaval in Bavel' 
15 Brieven van Paulus 193 

mrt 
10 opening nieuwe tentoonstelling 

"200 jaar KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
18 lezing over onderwerp mbt de tentoonstelling 

april 
07 
15 
15 

mei 

museum open 
lezing over Anneville en Valkenburg door Piet Nuijten 
Brieven van Paulus 194 

05 museum open 
11 excursie voor de leden van Paulus 

juni 
02 museum open 
17 lezing 

juli en augustus 
07 museum alle woensdagen open van 14-16 uur 

wijzigingen voorbehouden 
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

- 1e zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur 
voor groepen op verzoek 076-561 27 42 

J ( t museum is gesloten op nieuwjaarsdag, carnavalszondag, op Pasen, 
l '111k toren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 

UN BIET JE BRAOBANTS 
door Gerard Oomen 

Zondag 27 januari hebben weer onze traditionele muziekmiddag 
in Mariëndal in Ginneken. Aanvang 14.00 uur. 
"Un Bietje Brabants" is een muziekgezelschap uit Aarle Rixtel 
dat vanaf 2007 optreedt voor volle zalen. 
De groep zingt zelfgemaakte liedjes in het dialect en op eigen 
muziek. Het kwintet bestaat uit Tonny van der Els (gitaar en 
zang},Henk van Beek (zang), Frans Reloe (accordeon), Ad van 
Eijk (zang en basgitaar) en Tinie van Dalen (slagwerk). 
Veel van hun bekende nummers, zoals "ut kumt zoals 't komme 
moet", "d'r is niks skonner as 'n goei pensjoen" en "ik kom uit 
Brabant ( da hoorde mee, da kunde horen aan de zachte g) zijn 
ook op CD uitgebracht. 
Het optreden belooft orgineel, humoristisch en gezellig te 
worden. Komt dus luisteren naar en genieten van "un Bietje 
Brabants". We hopen u in het nieuwe jaar weer te ontmoeten. 
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De Baviaonenvlag wordt gehesen. Vlnr Jan Jorissen, Harrie 
Nuijten, Peter van der Velden en Prins Juttemis Il 

Een drukte van belang. Meer dan 150 bezoekers! 
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55 JAAR BAVIAONEN 
OPENING TENTOONSTELLING BAVELS CARNAVAL 
verslag Louis Vriens 

Onder begeleiding van de Bosuilen kwam Prins Juttemus de Il 
van Bavel samen met zijn Baviaonen in de vorstelijke prinsen
wagen afgezakt naar het museum van Paulus voor de opening 
van de tentoonstelling: "55 jaar Baviaonen". 

Onder het herfstzonnetje en de welluidende klanken van de 
Blaosaope heette Paulusvoorzitter Gerard Oomen het bonte 
gezelschap van harte welkom. Als inwoner van Bavel weet hij als 
geen ander wat carnaval voor het dorp betekent. Het verzoek 
van de Baviaonen om hun 55-jarig jubileum luister bij te zetten in 
de vorm van een tentoonstelling werd dan ook resoluut omarmd 
door het bestuur van heemkundekring Paulus van Daesdonck. 

Onder leiding van conservator Kees Leijten werd een commissie 
in het leven geroepen eFl werd er op zijn Baviaons gezegd: 
"gaan met die banaan". 
Het resultaat mag er zijn. 
Honderden foto's, insignes, carnavalsattributen en filmmateriaal; 
een totale flashback van 55 jaar carnaval in Bavel. 
Een zo belangrijke mijlpaal verdient ook een belangrijke opening 
en dus belangrijke genodigden. 
Maar liefst drie betrokken burgemeesters gaven acte de presen
ce: Mart van de Ven, oud burgemeester van de voormalige ge
meente Nieuw-Ginneken, Peter van der Velden burgemeester 
van de gemeente Breda en Harrie Nuijten van de gemeente 
Alphen-Chaam. 
Heuglijk was ook de aanwezigheid van de man van het eerste 
uur, Jan Jorissen {90), 1 e prins van de Baviaonen en creatief 
fenomeen. 
Peter van de Velden roemde het Bavels carnaval vanwege de 
grote betekenis voor de Bavelse gemeenschap. 
Het is een belangrijke pijler voor eenheid en gezelligheid. 
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De bonte avonden, daar ziet iedereen naar uit, het zijn voor
beelden van muzikale en creatieve hoogtepunten van het jaar. 
Harrie Nuijten kon zich de tijd nog goed herinneren dat hij als 
inwoner van Bavel mee mocht doen met de optocht. 

Vooral die keer dat hij door engelen omringd werd is hem · goed 
bijgebleven. Binnen de gemeente Alphen-Chaam verdient de 
gemeenschap Bavel AC het predicaat: "appellation contrölée". 
Harrie verwoort hier de strikte band tussen product en streek. 
Prins Juttemus de 11, alias Sjef van Kuijk, roemde het comité dat 
zich bezig heeft gehouden met het verzamelen van attributen 
voor de tentoonstelling. Tevens schetste hij het grote belang van 
de Baviaonen in Bavel en ver daarbuiten. 
Zelf is hij opgegroeid in een buurt met verschillende carnavals
mastodonten waaronder Jan Jorissen. 
Het is een hele grote eer om Prins te mogen zijn van zo'n ge
motiveerde gemeenschap. 
Het grote moment was dan plotsklaps daar, om 11 minuten over 
een hesen Jan Jorissen, Peter van der Velden, Harrie Nuijten 
en Prins Juttemus Il de vlag van de Baviaonen in top in de 
tuin voor het museum van Paulus aan de Pennendijk 1 te 
Ulvenhout. Een heuglijk moment met een snik en een knipoog 
naar de onderhoudende ouderwetse twisten tussen beide dorpen 
in vroeger dagen. 
Onder het mom van, het werd nog laat en erg gezellig, willen we 
u graag doorgeven dat deze bijzondere tentoonstelling nog loopt 
tot carnaval 2013. Het museum is geopend elke 1 e zondag van 
de maand van 14.00 -16.00 uur en elke woensdag van 14.00-
16.00 uur, behalve woensdag 26 december. 

* * * 
EEN HAIKU VAN TOON 

Vroeger in ons heem 
Zo veel herinneringen 

Brieven van Paulus 
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HERINNERINGEN 
AAN BAOVELS CARNAVAL 

speech bij de opening van de tentoonstelling op 11 november 2012 
door Harrie Nuijten 

Toen ik in 1987 in Nieuw-Ginneken als gemeentesecretaris was 
benoemd vond de Bavelse politicus Jac van Gils dat wij in Bavel 
moesten gaan wonen. 
En zo geschiedde. 

De eerste carnaval in 1988 herinner ik me nog goed, samen met 
mijn zwager, die ik al snel kwijt was. Maar is met Jac van Ham 
thuis gekomen, die hij die avond had leren kennen. En ik zat 
midden in de nacht bij de familie van Riel in de molen aan de 
soep. Ik ben toen nog onderscheiden met een molen, ik meen de 
St. Victor. Ik dacht meteen: het gaat vast goed komen in Bavel. 
Ons Ineke dacht daar totaal anders over maar na een korte 
inburgeringcursus veranderde dat snel. 

In de drie jaren die volgden was ik telkens in de optocht van de 
partij. De eerste keer, in 1989, met het motto: Ge maakt menne 
pies nie lauw" en samen met Jeanne Bastiaansen en Liesbeth 
van Engelen die als engeltjes (toen nog) om mij heen fladderden 
en probeerden om mij aan het lachen te maken of boos te krijgen 
terwijl ik met stoïcijns gezicht een platte kar probeerde voort te 
duwen met daarop een grote speciekuip of iets wat er op leek, 
met ijs erin en daar boven op een urinaal gevuld met slappe 
thee. Hoe kun je er op komen. Daar moet ongetwijfeld heel veel 
denkwerk aan vooraf zijn gegaan, en creativiteit En het moet 
toch vooral een bedenksel van Liesbeth en Jeanne zijn geweest 
want mijn pies is altijd al lauw geweest. 

1 n 1990 stond Bavel op zunne kop omdat de gemeente Breda de 
boerderij van Van Arendonk had gekocht om op Nieuw Ginne
kens grondgebied woningen te kunnen gaan bouwen. 
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Ik liep voor de tweede keer mee onder het motto "Breda melkt 
Nieuw Ginne-ken uit" en om dat een beetje ludiek te verbeelden 
mocht ik_ van Vrouw Adriaansen, de moeder van Nelleke, d'r geit 
aan de Brigidastraat van stal halen en meenemen. 
Dat was wel effe wennen want dat beest was hartstikke nerveus 
en schrikachtig want net als een paar Bavianen in die tijd, namen 
noemen we niet, was ze nog maar nauwelijks op d'n harde weg 
geweest. 
1 k had toen ook wat kaartjes van het formaat visitekaartjes bij me 
waarop aan de ene kant de tekst stond: Witte wat Breda van ons 
kan krijgen? En aan de andere kant stond dan te lezen: 
Ulvenhout. 
Er waren in die tijd al Ulvenhouters die de optocht in Bavel veul 
leuker vonden dan in hun eigen Bosuilendorp maar die vonden 
deze grap minder geslaagd en daarom is het een prima idee dat 
in het kader van een soort Wiedergutmachung de expositie "55 
jaar Carnaval in Bavel" hier in Ulvenhout plaats vindt. 

Het derde jaar, we schrijven 1991, stond in het teken van de 
restauratie van de kerktore·n en ik liep toen mee als unne Suisse, 
met een volgens mij van hier van Paulus geleende steek, met 
een sjerp onder het motto: Ik draag ook mijn steentje bij. Voor 
degene die niet weten wat een Suisse is, dat is een soort van 
Bert Brouwers die door de pastoor is aangesteld om de orde in 
de kerk te handhaven want het is bekend dat in vroeger tijden, 
zo heeft de oude Prins Christ d'n lrste mij verteld, achterin de 
kerk veul gekaart werd en dat de collecteschaal door de jongelui 
vooral mee knopen gevuld werd. En aangezien de pastoors in 
die tijd toch al veul knopen aan hun toog hadden en geen 
behoefte hadden aan nog meer was dat dus niet toegestaan. 
Intussen zijn mijn Lieve en ik meer dan 20 jaar verder en via 
omwegen weer terug gekomen in De Baronie van Breda en dat 
geldt ook voor Peter van der Velden. 
Trokken we toen eensgezind op in het besturen van de mooie 
gemeente Nieuw Ginneken, nou doen we dat ook. Hij voor Breda 
met Bavel en Ulvenhout en ik voor Alphen-Chaam met het 
schone buitengebied met Galder en Strijbeek en .... beste 
mensen met Ulvenhout AC en Bavel AC. 
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En de afkorting AC staat niet alleen voor Alphen-Chaam maar 
ook voor Appelation Controlée. En de notoire wijnliefhebbers 
onder ons die weten dat Appelation Controlée een 
kwaliteitsaanduiding is en Ulvenhout AC en Bavel AC die 
verdienen terecht dat kwaliteitskeurmerk . 
Omdat ze nu eenmaal bij die mooie groene gemeente Alphen
Chaam horen die ook nog eens internationaal gecertificeerd is 
als Cittaslow. 
Voor wie het nog niet weet, maar wetenschappelijk onderzoek, 
niet van de hand van de Tilburgse hoogleraar Diederik Stapel, 
heeft uitgewezen dat in de gemeente Alphen-Chaam de 
levensverwachting bij 65 jaar 'significant (niet bekaant) hoger' is 
dan de gemiddelde levensverwachting in Nederland. 
De gemiddelde levensverwachting bij 65 jaar is in Nederland 
19,3 jaar, in A-C 22,6 jaar. 
Alphense en Chaamse mensen van 65 jaar hebben dus een 
aanmerkelijk hogere levensverwachting dan in de rest van 
Neder-land. Dat zegt iets over de kwaliteit van leven in onze 
schone dorpen, kwaliteit waaraan wij zo gehecht zijn. En waarop 
ze in bepaalde delen van Breda jaloers beginnen te worden. 
Want in het kader van de 100.000+ gemeenten beginnen, heb ik 
al gehoord, inwoners van Bavel Noord zich te roeren en willen 
samen met Ulvenhout, Gilze en Riel aansluiting met Alphen en 
Chaam en stijgt ook hun levensverwachting!! 
De A58, die zijn naam trouwens ontleent aan de 58 inwoners van 
Bavel AC, is nu nog een soort van gedemilitariseerde zone, maar 
dat zal snel veranderen als de wens om tot een mooie groene 
gemeente te komen werkelijkheid wordt. 
Ik zal de Bonenpikkers en de Struivenbakkers alvast oproepen 
de nodige voorbereidingen te treffen om jullie gastvrij tegemoet 
te treden. Maar dat zal niet zo moeilijk zijn want ook de Bonen
pikkers hebben vieren hun 55 jarig bestaan en de Struiven
bakkers doen dat in 2014. 
Ik zou willen zeggen: Carnavalsverenigingen aller dorpen uit de 
Baronie, verenigt u. 
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55 JAAR CARNAVAL IN BAVEL -
HOE HET BEGON 

door Jan Jorissen 

In mijn jeugd stelde carnaval bitter weinig voor .. De cafés in 
Bavel waren dan gewoon dicht. 
Ik herinner me nog goed dat ik met vastenavond mijn fiets pakte 
en op verkenning ging. In Ulvenhout was het ook een donkere 
boel. Alle herbergen warengesloten. 
Ik gaf niet op en reed richting Breda. En jawel hoor, bij café De 
Bieberg brandde volop licht en er klonk muziek. Nieuwsgierig als 
ik was plaatste ik mijn fiets - toen nog zonder slot - tegen de 
veranda en stapte naar binnen. 
Ik bestelde een pilsje en keek wat rond. Er werd gekletst en 
gedanst. Toevallig liep ik een nichtje tegen het lijf. Dat kwam 
goed uit want ik wilde best een dansje wagen. Maar een 
wildvreemde vragen zat er bij mij niet in, meer dan een foxtrot 
kende ik niet en van een· polonaise was geen sprake. Na een 
uurtje had ik het wel gezien en ging op huis aan. 
Op de fiets naar Breda, en zeker de binnenstad, dat was link. 
Daar waren de mensen gemaskerd en met een pilsje teveel op 
werden oude vetes uitgevochten. Daar waarschuwde deken 
Dirckx al voor toen ik nog naar school ging. 
Geld verkwisten, elders gaan boemelen, wie weet waarheen, zo 
klonk zijn zondagspreek. Fatsoenlijke jongens bleven thuis. 
Maar de tijden veranderden. 

Onder leiding van meester Van den Berg, hoofd der school , 
werd een culturele kring opgericht onder de naam "Katholiek 
Leven". 
In 1958 nam die vereniging onder leiding van Frans van Kuijk en 
meester Van den Berg het initiatief een raad van elf in het leven 
te roepen. Via het koor had ik contact met Van den Berg en die 
vroeg mij om de eerste prins carnaval in Bavel te worden. 
Het was natuurlijk een eervol aanbod, maar wat moet je als prins 
allemaal zeggen en doen. Ik hoefde mij geen zorgen te maken. 
Er werd een prinsenpak gekocht bij Bruin-Claus in Breda. 
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begrafenis Katholiek Leven 26 februari 1968 

Het eerste optreden was in de St-Aloysiusschool. Met enkele 
andere leden van de raad van elf gingen we in polonaise door de 
klassen. 
Dat was voor de leerlingen toch wel iets anders dan reken-
som men maken. , 
De andere dag werd ik op de pastorie ontboden door pastoor 
Vermeulen, kersvers aangesteld in Bavel.. Hij preekte de eerste 
zondag tot de gelovigen: Ik ging heen van den Heer en kwam in 
het land van prins Baviaon. 
1 k belde aan bij de pastorie in de veronderstelling dat de koffie en 
sigaren voor mij klaar stonden. Maar nee, ik mocht niet eens 
gaan zitten. Het was er een staande receptie. 
Vermanend sprak hij: " Denk erom Jan, er komt geen kinder
optocht, heb je dat begrepen? 
Ik knikte en stond weer buiten. 
Maar Carnaval groeide en Katholiek Leven ging ter ziele. 
De optochten waren ieder jaar een van de mooiste uit de regio. 
Van een clubje van elf groeide het uit tot een goed georga
niseerde stichting "De Baviaonen". 
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TENTOONSTELLING OP KOMST 
50 JAAR GEMENGD KOOR ULVENHOUT 
Volgend jaar besteden we aandacht aan het koorleven in Ulven
hout. Het gemengd koor viert zijn gouden jubileum. 
Hebt u nog foto's die we even mogen lenen? 
Hebt u nog herinneringen aan de gouden jubilaris, die we mogen 
lenen ? We horen het graag van u. 

1813- 2013 
TWEEHONDERD JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
Volgend jaar is het 200 jaar geleden dat het Koninkrijk der 
Nederlanden werd gesticht. 
Wij willen daar aandacht aan besteden met een tentoonstelling 
van materiaal uit eigen collectie, aangevuld met interessante 
bijdragen van anderen 

GEVALLEN ONDER DE SLOPERSHAMER 
Hebt u wel eens geteld tioeveel huizen, winkels en andere 
gebouwen gevallen zijn onder de slopershamer sinds u in een 
van onze zes dorpen woont. Alleen Heusdenhout neemt zelf al 
de helft voor zijn rekening. 
Maar ook in de andere dorpen viel veel. 
Hebt u nog een of meer foto's van uw huis of dat van anderen 
dat gesloopt is, leen ons uw foto uit, opdat we er een kopie van 
kunnen maken voor weer een nieuwe tentoonstelling 

WIELRENNEN, OOK DAT IS GESCHIEDENIS 
Jaarlijks bezoeken velen de Acht van Chaam, een internationaal 
criterium. Maar ook de ronde van Ulvenhout en de ronde van 
Bavel werden druk bezocht.. 
Paulus wil daar een tentoonstelling aan wijden. 
Hebt u nog herinneringen aan wielrenners uit Bavel, Galder, 
Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek of Ulvenhout? Foto's, 
artikelen, prijzen. Alles is welkom. 
Of hebt u nog foto's of andere herinneringen aan een van die 
criteria ? En hebt u wellicht een affiche uit die tijd? 
We willen het graag van u lenen. 
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PRINS JUTTEMIS I EN Il 
iets meer over zijn naam 

Van alle heiligen is er op de Roomse Kalender een feestdag te 
vinden. Sint Juttemis viert zijn dag op 17 augustus. 
Eigenlijk is dat de feestdag van Sint Judith, een vrouwelijke 
heilige. Maar alle vrouwelijke heiligen hebben ook een mannelijk 
evenknie. Dat werd Sint Juttemis. 
In de kroniek van Roermond wordt Sint Juttemis reeds in 1577 
genoemd. 

Met Sint Juttemis betekent eigenlijk nooit. 
De volledige uitdrukking is: 
"Met Sint Juttemis als de de kalveren op het ijs dansen." 
In augustus is er nooit ijs. 
Dus het betekent nooit. 
In Duitsland wordt Sint Juttemis Sankt Nimmerlein genoemd. 

* In Breda staat in de Ridderstraat een beeldje van Sint Juttemis. 

* * * 
RONDJE ULVENHOUT - EEN DONATIE 
Paulus kreeg op 19 november een brief van de heer Ab Douwes 
met de volgende inhoud: 

"Een aantal jaren geleden nam een aantal Ulvenhoutse in
woners het initiatief om Rondje Ulvenhout te ontwikkelen * 
Met name wijlen de heren Buchel en Jan van der Wester-laken 
hebben tot de totstandkoming van dit project een grote bijdrage 

. geleverd. 
De huidige bestuursleden van Rondje Ulvenhout hebben 
besloten om het resterende batig saldo te verdelen tussen 
heemkundekring Paulus van Daesdonck en Stichting de 
Korenbloem Ulvenhout" 

Op onze bankrekening ontvingen we een donatie van 
€ 285,44. Paulus dankt het bestuur voor deze donatie. 

• Rondje Ulvenhout was een uitgave met enkele wandelingen" 
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MISSIONERING 
VAN TRADITIE NAAR MODERNE BELEVING 
verslag Louis Vriens 

Op maandagavond 22 oktober waren we te gast in het klooster 
te Meersel-Dreef voor de lezing van Pater Luk over het 
onderwerp: "Missionering van traditie naar moderne. b~levin_g". 
Een prachtige lezing over het wel en wee van de mI_ssIonenng 
van verleden tot heden. Algemene beschouwingen en 
indrukwekkende levenservaringen met een lach en een traan. 

Pater Luk 
Franciscus Wouters wordt In 1934 geboren te Vorselaar (8) als 
4e kind uit een gezin van 9. Na de basisschool gaat hij ~-aar het 
gymnasium. Op zijn 18e treedt hij in bij de paters _kapu~Ijnen en 
start met de priesteropleiding. Als kloosternaam kiest hij de ko_rt 
maar krachtige naam : "Luk". Na de opleiding te hebben _voltooid 
kiest Luk voor de missie en vertrekt op zijn 25e naar Pakistan. 

roeping / taak 
Volgens Pater Luk heeft Iedere mens een r?epi~g, ee~ taak. 
Mensen zetten zich in voor allerhande sociale instanties en 
noden: zieken, daklozen, gehandicapten, vreemdelingen enz. 
"Zo voelde ik me geroepen tot het missiewerk. De boodsc~ap 

van Jesus: "gaat en onderwijst alle volkeren en _le~r hen w~t 1k u 
geleerd heb" sprak mij erg aa~. Ik voelde het -~1ss1ewerk_ niet ~Is 
een plicht maar als een roeping. Volgens mij heeft de in~ulhng 
van deze boodschap de bestaande wereld van toen een nieuwe 
waarde, visie of toedracht meegegeven". 

religieus avonturier .. 
Tijdens het seminarie was er eigenlijk geen echte voorbereiding 
of scholing voor het missiewerk vertelt Luk. "Via verhalen van 
mensen van het eerste uur maakte je een keuze, in ons geval 
Kongo of Pakistan. Na de priesterwijding sta je dan voor een 
religieus avontuur en geef je jezelf over in de handen van de 
Grote Meester. Je weet helemaal niet wat je te wachten staat. 
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Toen mijn vader voor de eerste keer op bezoek kwam en ik hem 
mee nam -~aar de dorpen van de arme mensen zij hij: "jongen 
wa.ar ben JIJ terecht gekomen" en veegde een traantje van fier
~e1d weg toen hij zag dat wij een beetje vaderfiguur waren voor 
iedereen, zowel kinderen als grote mensen". 

vreemde oosterse wereld 
"Na een spannende bootreis, waar ik als enige Vlaming tussen 
200 Engelssprekende passagiers verbleef, kwam ik na drie 
weken aan in Kasur een plaatsje in het district Punjab in het oos
ten van Pakistan. Pakistan bestaat voor 95% uit moslims en 5% 
niet-moslims, waaronder Christenen. 
In het begin is het een cultuurshock, alles is zo anders. Mannen 
dragen een lendedoek, de vrouwen in shalwar-kamiez zien er 
oosters u_i_t. Z~ zitten op matjes in de kerk, het is er erg heet, het 
verkeer nJdt links en maakt een oorverdovend lawaai; welkom in 
de oosterse wereld". 

"korgoosh ho" 
"De taal is nogal moeilijk. Het heeft iets weg van het Perzisch. Ze 
schrijven van rechts naar links, ook de zinsbouw is anders, wij 
zeggen: "het brood ligt in de kast", zij zeggen "roti almara vich 
hai" ofwel: "brood kast ligt in". Soms kan taal tot hilarische situa
ties leiden. Op het internaat moest ik eens 100 kinderen tot 
bedaren brengen en riep hardop "Korgoosh ho". Het woord 
Korgoosh betekent Konijn terwijl ik eigenlijk "Khomoosh wilde 
zeggen wat "stilte" betekent. Alle jongens schoten onder de 
banken om het door mij genoemde konijn te zoeken". 

onaanraakbaren 
"Pakistan is een Moslimland dat na de Engelse overheersing in 
1947 wordt erkend. Het valt binnen het Indische continent en er 
leven verschillende godsdienstgroepen door elkaar, wat niet wil 
zeggen dat het goede vrienden zijn. Zo bestaan er de Hindoe- en 
Si~h~reli~~e, het Boeddhisme en de Islam. Buiten deze grote 
religies zIJn er nog enkele miljoenen mensen die tot geen enkele 
echte religie behoren. Ze worden door anderen als "untoucha
bles", "onaanraakbaren" ofwel paria's geklasseerd. Het is onder 
deze mensen dat de missionarissen steeds gewerkt hebben. 

Pater Luk Wouters o.f m.cap 

Franciscus Wouters 
Vorselaar * 1934 

Dit is altijd gedragen geweest door de woorden van Christus: 
"wat ge voor de minsten der mijnen gedaan hebt is voor mij 
gedaan". 

beste scholen 
"In het algemeen heeft onder de verschillende religies altijd een 
vredevolle samenleving bestaan. Sinds de laatste decennia is 
het fanatisme erg uitgesproken partijdig geworden en maakt dat 
het werken moeilijk. Er bestaat wel een vreedzaam samenleven 
tussen de verschillende christelijke groeperingen. Één grote 
factor hebben de Christenen in handen en dat is het onderwijs. 
Sinds vele decennia zijn de Christelijke scholen de beste van het 
land. De scholen zijn open voor iedereen, ook voor Moslims. En 
zo dragen de Moslims toch een zeker respect voor hetgeen zij in 
de goede Christelijke scholen hebben meegekregen. 
Van bekeringen is helemaal geen sprake. Wanneer men 
probeert een Moslim te bekeren riskeert men de doodstraf'. 



sociaal animator 
Als missionaris leef en werk je in een andere wereld. Je werkt in 
een vreemd l~nd maar vervreemd ook een beetje van je eigen 
land. Je gaat Je meer afstemmen op de geestelijke aspecten van 
de mensen daar. Dit geestelijk aspect bevat de mens in zijn 
gehe~I, zow~I geestelijk, godsdienstig, zijn ontwikkeling, 
vooruitgang" in het leven, het leven van elke dag in de 
maatschapp1J. De mens is een sociaal wezen en deelt in het 
pol!t!eke leven ~an zijn omgeving. Als vreemde volgt je de 
p~ht1~k e~ ben Je voor of tegen maar blijf er beter buiten. De 
m1ss1onans vervult veel meer de rol van sociaal animator en 
bezieler. 

verlof 
"~et. thui_sfront is voor de missionaris erg belangrijk, de 
m1ss1onans wordt ~~dragen door sympathie en bezorgdheid van 
de ach~~rban. Off1c1eel mochten we om de drie jaar naar huis, 
voor m1J kwam -~et eerste verlof na 6,5 jaar. Met het vliegtuig 
terug naar Belg1e. Op de luchthaven aangekomen zie je dan de 
familie met kinderen vol gezang hun nonkel Pater verwelkomen. 
~erschillende kinderen ~a~en _baby's toen ik naar de missie ging, 
zie ze nu eens staan, wie Is wie, zo veel lieve mensen dat is een 
hele belevenis. Stilzitten tijdens het verlof is er niet bij, iedereen 
heeft wel een project lopen dat centen kost. 
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Preken, mensen ontmoeten, acties om geld in te zamelen, kin
deren op scholen motiveren enz. het een hectische tijd maar een 
mooie tijd. Na het deugddoend verlof vertrek je weer vol moed 
naar de mensen in je tweede vaderland, waar ze uit kijken naar 
hun Pater, hun geestelijke vader". 

Bhai Pheru 
"We werkten altijd ergens op een buitenpost ver buiten de 
steden. Ik ben drie keer benoemd; in Kasur, Anarkali en tenslotte 
in Bhai Pheru. Hier heb ik 21 jaar gewerkt en ik kan wel zeggen 
de mooiste periode uit mijn missietijd. Een groot maar arm dorp, 
zowat de armste hoek van het bisdom. Er was één grote 
bandietenfamilie met heel veel gestolen grond, de rest waren 
arme hardwerkende boertjes. De parochie had een doorsnede 
van 100 km, de bezetting bestond uit 2 paters en 12 pastorale 
helpers. Er was niet veel toen we kwamen, een klein schooltje 
kerkje en een soort dispensarium voor poliklinische behandeling. 
Onze vervoermiddelen bestonden uit een zware motor en drie 
lichte autootjes waarmee we bezoeken aflegden en zieken ver
voerden. De mogelijkheden waren erg beperkt en veel mensen 
overleden omdat ze arm waren". 

opbouw 
Tijdens de 31 jaar dat pater Luk in de missie heeft gewerkt is er 
veel bereikt, zowel op pastoraal als materieel gebied. Zo zijn er 
naar schatting 1450 huwelijken ingezegend, 12000 doopsels 
toegediend. Vele duizenden kinderen werden voorbereid op de 
eerste communie en het heilig vormsel. In vele dorpen kwam 
een dorpskerk waar regelmatig de mis werd opgedragen. 
Wat bouwwerken betreft zijn er 34 kerkjes gebouwd, 3 lagere 
scholen, 1 middelbare school, 1 high school, 1 meisjes internaat 
(110 bedden), 1 jongensinternaat (90) bedden en 4 bouwprojec
ten, samen goed voor 300 huizen voor arme mensen. 
Dit alles met primitieve middelen en hulp van de plaatselijke be
volking. De stenen werden met de hand gevormd en gebakken in 
de plaatselijke steenbakkerij. Met recht mag hier gesproken 
worden van een levenswerk. 
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De stenen werden met de hand gevormd en gebakken in de 
plaatselijke steenbakkerij. 

vertrek uit Pakistan 
Het werk wordt te zwaar om nog langer te blijven rondcrossen in 
de diaspora. Dertig jaar missielabeur kruipt niet in je kouwe 
kleren. I~ een gesprek met de Overste hakt Luk de knoop door 
en besluit terug te keren naar België. Een moeilijke beslissing, 
~eel mensen beschouwen Luk als hun vaderfiguur. Zijn twee 
Jongste zussen komen hem ophalen. Het afscheid valt zwaar 
175 wuivende en wenende kinderen. ' 
Einde van een mooi en enerverend missietijdperk. 

* * * 

UW NIEUWE E-MAILADRES 
Indien u een nieuw e-mailadres krijgt, deel dat dan ook mee aan 
paulus@ulvenhout.com . Anders mist u onze PaulusMail ! 
Bij de laatste PaulusMail kregen we 6 mails terug wegens wijzi
ging van het mailadres. 
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WI NTERFEESTEN 
LEZING DOOR INEKE STROUKEN 
verslag Louis Vriens 

Op maandagavond 19 november zijn we in de Pekhoeve door 
drs. Ineke Strouken bijgepraat over de winterfeesten van verle
den tot heden. De winterfeesten, die vaak een heel oude traditie 
hebben, waren vroeger belangrijke festiviteiten om de vaak 
eentonige donkere wintermaanden door te komen. 
Ook in onze streken kennen we nog winterfeesten. 

drs. Ineke Strouken 
Ineke Strouken (1951) is directeur van het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed. Naast haar werk als 
mede-eigenaar van een krant heeft ze eerst parttime geschiede
nis gestudeerd in Tilburg en later nog aan de Universiteit van 
Utrecht. In 1985 werd zij stafmede-werker op het Informatie
centrum Volkscultuur, de voor-loper van het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en lm-materieel Erfgoed. Naast de algemene 
leiding is Ineke Strouken verantwoordelijk voor de grote publieks
projecten, zoals het Jaar van de Tradities. Ineke Strouken is 
hoofdredacteur van de tijdschriften Traditie en Volkscultuur 
Magazine. 

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed (VIE) stelt zich ten doel het versterken van volkscultuur 
en immaterieel erfgoed door beide te promoten en toegankelijk 
te maken, door de sector te stimuleren en te professionaliseren 
en door de participatie eraan te bevorderen. Nederland heeft 
door ondertekening van het UNESCO Verdrag ter Bescherming 
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed er een nieuwe tak van 
erfgoed bij gekregen: de tradities en rituelen die van generatie op 
generatie worden doorgegeven. 

Het Bloemencorso in Zundert, de Boxmeerse Vaart en de Sint 
Maartensviering in Utrecht zijn als eerste tradities op de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland 
geplaatst. 



Sint Maarten 

Allerheiligen / Allerzielen 
Met "allerheiligen" ( 1 nov.) worden al die overledenen herdacht 
die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus - naar de 
vaste o~ertuiging van de geloofsgemeenschap - bij God in de 
hemel Zijn opgenomen. Het betreft hier juist die heiligen die door 
het jaar __ geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun heiligheid 
alleen bij God bekend was en niet bij de mensen. 

Met "allerzielen" (2 nov.) worden die overledenen herdacht die 
n!et rechtstreeks naar de hemel zijn gegaan, maar naar een fase 
die daaraan voorafgaat: het vagevuur. 

In andere landen viert men vaak Halloween (All Hallows Eve of 
Allerheiligenavond).Tijdens Allerzielen worden de graven van de 
overledenen netjes in orde gemaakt. Vaak worden er witte 
Chrysanten gebruikt. 

Sint Maarten 
In verschillende delen van Nederland maar ook daarbuiten wordt 
Sint Maarten (11 november) gevierd. Dit is het begin van de 
donkere periode voor Kerstmis. Sint-Maarten is een bedelfeest 
en bedelfeesten waren nodig om de moeilijke wintermaande~ 
door te komen. 
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Sint Maarten is in het jaar 397 gestorven en was een bij het volk 
erg populaire bisschop. Hij bekoorde zich over de armen en had 
rebelse trekjes naar de autoriteiten van die tijd. 

Rond Sint Maarten ging men de kelder vullen met eten. Vlees 
werd gepekeld, gerookt of gedroogd, vaak werd er een varken 
geslacht. Sint Maarten wordt ook vaak afgebeeld met een 
varken. 

Als bedelfeest was Sint-Maarten lange tijd een feest voor de 
armen. Rijke burgers zagen hun kinderen er liever niet aan mee 
doen. Pas in de jaren '20 en '30 van de 20e eeuw veranderde 
deze houding. Kinderen maken lampionnen of hollen suikerbie
ten uit en gaan met de lichtjes langs de deuren. Daar zingen ze 
speciale Sint-Maartensliedjes en krijgen in ruil snoep of fruit. 

Volgens Ineke was er in vroeger dagen in de winterperiode een 
groot tekort aan vitamines. Voedsel was niet lang goed te 
houden De grootste uitvinding van de 19e eeuw is wel de 
uitvinding van het Wecken~ Vanaf Sint Maarten was het de kunst 
zorgvuldig om te gaan met het schaarse voedsel. Je moest leren 
om te reguleren. Met tussenperiodes mocht je dan bijtanken 
zoals bijvoorbeeld op het midwinterfeest (21 december) met 
Kerstmis (25-26 december) en met Driekoningen (6 januari). 
Rond Carnaval was vaak alles op en was men gedwongen om te 
vasten tot er weer nieuw voedsel beschikbaar kwam. 

Sint Nicolaas 
Het Sint-Nicolaasfeest (6 december) staat bij de meeste moder
ne Nederlanders goed op het netvlies. Als kind was je geïm
poneerd door zijn baard, mijter en prachtige mantel. "Hoe oud is 
Sint Nicolaas" was een veel gestelde vraag. Sint Nicolaas was 
van origine een Griek. Hij heeft lang in Myra in Turkije verbleven. 
Hij is geboren als zoon van een handelaar en later Bisschop 
geworden. Hij was erg populair onder de bevolking. Hij stierf in 
het jaar 342. In Rusland zie je veel iconen van hem, hij is be
schermheilige van de zeevaart. Ten tijde van de Protestantse 
overheersing was de bisschop minder gewenst. Desondanks is 
het later toch een echt familiefeest geworden met surprises. 



Zelfs op schilderijen van Jan Steen wordt het feest afgebeeld. De 
oudste surprise bestond uit een muntje in een appel. Later is de 
taaitaai, pepernootjes, kruidkoek en speelgoed erbij gekomen. 

In de 19e eeuw wordt het Sinterklaasfeest van lieverlee wat het 
nu is. Rond 1850 schrijft onderwijzer Jan Schenkman twee lied
jes die nu nog steeds worden gezongen namelijk: "Zie ginds 
komt de Stoomboot" en "Sinterklaas Kapoentje". Dit laatste liedje 
was eigenlijk een scheldliedje (Kapoen is een gecastreerde 
haan). Vanaf die tijd kwam de Sint ook uit Spanje en reed hij op 
een Schimmel. en heeft een helper: Zwarte Piet"'. Dit ligt mo
menteel gevoelig maar uit onderzoek blijkt dat er geen 
racistische oorsprong is. 
Vooruitlopend op zijn verjaardag, op· 6 december, zetten we een 
schoen. De schoen werd gevuld met sinaasappelen, kruidnootjes 
(19e eeuw), marsepein (bleef lang goed), of een broodletter. 
Pas later kwam de chocola. Uit besparingsoogpunt maar één 
letter. Met surprises en een gedicht werd op lachwekkende 
manier iemand een spiegel voorgehouden. 

kerstmis 
Tijdens Kerstmis (25-26 december) mag er niemand alleen zijn, 
er is vrede op aarde. Mensen zoeken elkaar op en eten en drin
ken samen. 
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Schulden worden afgelost en op tweede kerstdag gaan de 
dienstmeiden naar huis en krijgen een kerstpakket (spullen die 
lang goed bleven) mee voor hun ouders. 

De kerststal (Katholieken) stamt uit de Middeleeuwen en was 
voor de mensen die niet konden lezen of schrijven. Het kerst
verhaal werd uitgebeeld met levende wezens. Later kwam er een 
kerststal met beelden binnen te staan vooral bij de rijkere 
mensen. De kerstboom stamt uit Duitsland (Protestanten) en 
komt in Nederland pas voor in het begin va de 19e eeuw. De 
kerstnacht is een wondere nacht waarbij de dieren hun hoofd 
naar het Oosten draaien. 

De Protestanten kennen met Kerst een Zondagschool waarbij er 
echte kaarsjes worden aangestoken en er chocolademelk wordt 
gedronken. 
Kerstballen stammen van de vroegere Heksenballen die boven 
de schoorsteen of een raam werden gehangen om boze geesten 
te weren. 
In Thüringen (D) worde·n tijdens Kerst sieraden van glas 
geblazen zoals de Krakeling (symbool voor het vasten), Vadertje 
Tijd en Schoorsteenvegertjes (brengen geluk). 
De Kerstkaart wordt voor het eerst verstuurd in de 19e eeuw in 
Engeland. Vaak staan er Roodborstjes of Klavertjes Vier op. 
De Kerstman is in feite onze Sint Nicolaas, Coca Cola heeft hem 
geadopteerd voor haar reclamecampagnes. 

Nieuwjaar (Sint Silvester) 
Op de laatste dag van het jaar, oudjaar, gaan veel kinderen 
langs de deur om Nieuwjaar te zingen. Het is gebruikelijk dat de 
nieuwjaarzingers, voor het zingen van hun nieuwjaarswens, een 
presentje krijgen. Dat kan bestaan uit snoep, fruit of geld. 
Op 1 januari begint ook het nieuwe boekjaar en wordt de 
boekhouding van het afgelopen jaar bijgewerkt. Mensen hebben 
vaak goede voornemens voor het nieuwe jaar. 
Mensen sturen elkaar wenskaarten met vaak een afbeelding van 
een varken (Wroet naar voren, nieuwe jaar). Kippen worden juist 
niet afgebeeld want die krabben naar achteren (voorbije jaar). 
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Mensen bezoeken elkaar en wensen elkaar een gelukkig 
Nieuwjaar. Vroeger waren dat vooral de mannen, zij dronken dan 
een borreltje. De vrouwen bleven thuis, vaak boos wachtend op 
hun dronken man. 

Oliebollen horen ook bij Oud- en Nieuw. Het is zware kost en 
geeft een stevige bodem in de maag. De oliebollen bestaan van 
ouds uit ingrediënten die lang goed bleven zoals: meel, bier, 
gedroogde vruchten, komijn, etc. Vroeger werden er ook wel 
ijzerkoeken of kniepertjes gebakken; tijdens Oudjaar waren ze 
plat, en met Nieuwjaar, opgerold. 
Vroeger maakten men geluid door potten en pannen tegen 
elkaar te slaan. Later is hiervoor het vuurwerk in de plaats geko
men. Het doel van het lawaai maken is om de kwade geesten te 
verjagen. 

Driekoningen 
Dit is een heel oud feest dat vaak ook is afgebeeld op vroegere 
schilderijen. Er werd veel · gezongen en tijdens het Koningsspel 
werd een hele hofhouding met de familie uitgebeeld. Het lied: 
"Geef mij een nieuwe hoed .................... ik heb mijn geld op 
ene rooster geteld" geeft aan dat men al z'n geld kwijt is geraakt 
en duidt dus op een bedelfeest. 

Carnaval of Vastenavond 
Carnaval beeld de omgekeerde wereld uit. Op Vastenavond 
heerst er wanorde en vindt er een volksgericht plaats. Op een 
kar (Blauwe Schuit) wordt dit vaak uitgebeeld. Van ouds; een 
goede tijd voor de mannen een zware tijd voor de vrouwen. 
Mensen houden elkaar een spiegel voor en beelden iets ludieks 
uit. 

Op 11 november (de elfde van de elfde), om precies 11: 11 u, 
begint het carnavalsseizoen.11 november is exact 40 dagen voor 
21 december, de kortste dag. Toevallig ook de feestdag van Sint 
Maarten. Van oudsher is carnaval een eetfestijn, omdat het de 
laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de vasten
tijd. Carnaval eindigt op dinsdagavond om 11 over 11 vaak met 
het haringhappen (geurt naar slechte tijd). Woensdagochtend 
wordt een askruisje gehaald. 

Hierna begon de boetedoening en onthouding (geen seks). Deze 
vastenperiode is ter herdenking van . de 40 dagen die Jezus 
volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens 
tot bezinning op de christelijke kernwaarden. 
Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan de christelijke 
traditie, en heeft de Kerk het gemakkelijker gevonden het hei
dense carnaval in een katholieke traditie om te zetten dan het uit 
te bannen. Dit is overigens ook met andere voorchristelijke 
feesten gebeurd zoals Kerstmis dat oorspronkelijk een 'heidens' 
midwinterfeest was. 

De carnavalsdatum vindt zijn huidige oorsprong in de kerkelijke 
kalender, die gerekend wordt vanuit Eerste Paasdag. Paaszon
dag is, volgens het Concilie van Nicaea (325 na Christus), de 
eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente 
(21 maart). De vastentijd begint 40 dagen voor Eerste Paasdag. 
De eerste Carnavalsdag valt dan zes weken voor Eerste Paas
dag. Carnaval begint officieel op zondag. Pasen kan op zijn 
vroegst op 22 maart vallen en op zijn laatst op 25 april. Als 
gevolg daarvan is het vroegst mogelijke carnaval op 1 februari; 
de laatst mogelijke datum is 9 maart. 



Pasen 
Pasen kondigt het einde van de winterperiode aan, het is het 
einde van het slechte seizoen. Tijdens de vastenperiode wordt 
vaak de schoonmaak van het gehele huis opgepakt. Op zaterdag 
voor Palmpasen ging vroeger de slager met een koe langs de 
deur en kon men vlees uitzoeken. Dit werd dan gebracht net 
voor Palmpasen. Met Pasen worden er veel eieren gebruikt. 
Eieren staan symbool voor het graf van Christus en symboli
seren tevens de vruchtbaarheid. 
Kinderen gaan op Paasochtend op zoek naar versierde eieren 
die papa of mama hebben verstopt in de tuin. De winter is 
voorbij, de lente komt eraan. 

* * * 
NIEUWE STRAATNAAM IN ULVENHOUT 

In het plan Kraaijenberg worden 28 woningen gebouwd in het 
perceel gelegen tussen Gebuurd reef, Torendreef , Hertespoor en 
Annevillelaan .. 
Zeventien woningen worden via het Hertespoor ontsloten door 
een nieuwe doodlopende straat die Bosanemoonstraat gaat 
heten. De bosanemoon is een karakteristieke lage vaste plant, 
die familie is van de ranonkel en voorkomt in het Ulvenhoutsbos. 
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BREDA VAN GINNEKENPOORT TOT BUSTELBERG 

DE WEG NAAR G'NNEKEN GETEKEND 
door Toon van Miert 

Tot 1870 was er nagenoeg geen bebouwing tussen de _sterke 
vesting Breda en Ginneken. Er waren akkers en weilanden; er 
stonden wat boerderijen en op de Zandbergen stonden een paar 
woningen en herbergen. De Vestingwet verbood tot 1131 m (300 
roeden) vanaf de vesting het bouwen van stenen huizen; alleen 
de bouw van houten huizen werd gedoogd. De bestaande 
panden, maar dat waren er dus niet veel, mochten blijven staan. 
Zo gauw er oorlog dreigde, werd alles afgebroken of in brand 
gestoken; bomen werden gerooid. Zo konden de verdedigers 
van de stad de naderende vijand al van verre zien aankomen. 
Die 1131 m reikte zo ongeveer tot de huidige kruising Dillenburg
straat - Ginnekenweg. 
In 1853 versoepelde de wet: de 'verboden kring' werd tot 377 m 
(100 roeden) teruggebracht, waardoor er verderop gebouwd kon 
worden. In 1868 houdt de Bredase Vesting officieel op te 
bestaan. De stad sloopt tussen 1870 en 1881 alle vestingwerken; 
ook de drie stadspoorten moeten eraan geloven. Een ervan, de 
Ginnekenpoort, bevond zich op het huidige Van Coothplein, aan 
het begin van de Nieuwe Ginnekenstraat. 
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De weg naar Ginneken lag nu vrij en er ontstond daar een ware 
bouwwoede. Er verrezen kapitale, vrijstaande herenhuizen en 
rentenierswoningen. Vooral in de jaren negentig, je kunt dat zien 
aan de jaartallen op sommige gevels, hebben kapitaalkrachtige 
Bredanaars een royaal pand laten bouwen. De straatweg naar 
Ginneken werd helemaal volgebouwd. In de kern van Ginneken 
stonden dorpswoningen en ook de Ulvenhoutselaan heeft 
uiteraard nooit last van de Vestingwet gehad. Daar stonden al 
voor 1853 prachtige buitens; het was de deftigste straat van 
Ginneken. 

Als je nu vanaf de binnenstad naar Ginneken loopt, kom je eerst 
door de Nieuwe Ginnekenstraat en de Wilheminastraat. Dertig 
meter statige straten met een chique voorkomen en prachtige 
panden voorzien van bijzondere gevels. 
De Ginnekenweg is 'volkser' maar ook met juweeltjes van huizen 
met soms verrassende architectonische uitschieters. Het 
Oranjeplein is natuurlijk een aanfluiting, maar er is goede hoop 
dat dat over een jaar of dertig verbeterd zal zijn. 
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Ik houd vooral van de Ginnekenmarkt als de terrassen er niet zijn. 
Op winteravonden hangt daar een sfeer die doet denken aan 
vroegere tijden. De Ulvenhoutselaan is tot de Busselberg een 
aaneenschakeling van herenhuizen, villa's en buitens uit een rijk 
verleden. 
Ons lid, Loek Melis, is aan de Ginnekenweg geboren en getogen 
en was al jong getroffen door de architectuur ervan. 
Na zijn studie aan de Opleiding Academie Beeldende Vorming in 
Tilburg is hij docent tekenen geweest aan de PABO in 
Oudenbosch en de Fontys Hogeschool in Tilburg. 
Hij heeft zich zijn hele leven beziggehouden met zien en zicht
baar maken. Daar is een nieuw boek een interessant voorbeeld 
van. Anderhalf jaar lang is hij met potlood en papier langs de 
hele weg naar Ginneken gegaan en heeft alle panden tot in 
details getekend. Hij heeft zich verbaasd over de verscheiden
heid aan bouwstijlen, maar ook over de sterke overeenkomsten 
tussen de panden. Hij heeft steeds op stukken papier van 40 cm 
gewerkt. Dat leverde hem een totaaltekening van 40 m op. 



Loek Melis tekent 

"Iedere afzonderlijke tekening werd gemaakt met de vorige 
ernaast om toch vooral het verband te bewaken. Alles is in 
verhouding weergegeven en in de verschijningsvorm van dat 
moment. Dat betekent dat de wisseling van de seizoenen 
herkenbaar is en dat sommige panden inmiddels verbouwd zijn. 
De Laurentiuskerk, die ver boven de rest uitsteekt, is 
uitklapbaar.,, 

Op 1 O november is het resultaat gepresenteerd bij Boekhandel 
Van Kemenade&Hollaers: 'De weg naar Ginneken getekend. 
Breda van Ginnekenpoort tot Buste/berg'. De vorm is apart: 42 
bij 15 cm; daardoor komt de getekende weg heel duidelijk als 
weg naar voren. Het is een boek waarin veel te ontdekken valt. 
Ook iedereen die dagelijks van Ulvenhout naar het centrum fietst, 
zal tot zijn verbazing merken dat hij door een verrassend 
interessante straat rijdt. Een straat met unieke schoonheden, 
storende reclames, absoluut foute bouwconstructies, schitteren
de decoratieve elementen . . . ; door de weergave van Loek Melis 
worden we ons bewust van de waarde van kijken en vooral 'zien' . 
Daar wilde hij zijn studenten in het verleden op wijzen en dat 
bereikt hij bij ons door dit prachtige kunstwerk. 
In de inleiding van het boek wordt de geschiedenis van de weg 
beschreven en hoe het boek tot stand is gekomen. 

"De weg naar Ginneken getekend. Breda van Ginnekenpoort tot Bustelberg" 
kost€ 25,- en is te koop bij Van Kemenade&Hollaers en Vives Boekhandel. 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 12 
In samenwerking met wijkblad "Heusdenhouts Nieuws" 
door Wim Joosen 

Wapenkunde 
Wanneer u vanaf het station van Breda door de Willemstraat 
richting het park Valkenberg loopt, ziet u het al in de verte staan. 
Steekt u dan ook nog veilig het kruispunt met Delpratsingel en 
Academiesingel over, dan hebt u het vol in beeld. Het Nassau
monument, opgericht bij de noordelijke ingang van de vroegere 
lusthof/kasteeltuin -tot 1812- van de Heren van Breda. 

H. K. H Wilhelmina 
was bijna 25 jaar 
toen ze het 

Nassau-monument 
onthulde 
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de wapens van Breda (r) en de gemeente Ginneken c.a. naast 
elkaar op het monument 

Op het Nassau-monument zijn - over de omtrek verdeeld - de 
gemeentewapens aangebracht van twintig gemeenten. Deze 
gemeenten behoorden tot de Baronie van Breda in het jaar 1905, 
toen Koningin Wilhelmina het monument onthulde. Ter linkerzijde 
van het wapen van Breda - drie Sint Andrieskruizen in zilver op 
een rode achtergrond - is het wapen van de gemeente Ginneken 
c.a. aangebracht. 

Een dergelijk wapen wordt ook wel 'blazoen' genoemd. De 
afbeeldingen op het monument betreffen uitsluitend de 
wapenschilden. Een volledig wapen kan veel uitgebreider zijn. 
Dat kan worden bewerkstelligd met toevoegingen aan het schild, 
zoals: een wapenspreuk of motto, een ordeteken, schildhouders, 
helm of kroon, tent of wapenmantel. In het volledige wapen van 
Breda is dat bijvoorbeeld goed te zien. 

De beeldmerken van de gemeenten staan in een lange traditie. 
Wapens in de hier bedoelde betekenis zijn ontstaan in de elfde 
en twaalfde eeuw. In die tijd vochten ridders met elkaar bij 
conflicten en toernooien, ter verdediging, uitbreiding van hun 
bezit of het verhogen van hun status. 
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Het wapenschild wordt een volledig wapen door zorgvuldig 
gekozen toevoegingen 

Om zichzelf beter te beschermen tegen het wapentuig van 
tegenstanders werden schilden en metalen platen gebruikt. 
Later werden de metalen platen verder ontwikkeld tot 
lichaamsbedekkende harnassen met helmen. Dit maakte echter 
de ridders op het slagveld onherkenbaar. 
Om te weten tegen wie men streed en om voor de tegenstander 
herkenbaar te zijn, werden de wapenschilden voorzien van 
onderscheidende symbolen en kleuren. Dit teken van de ridder 
werd ook gebruikt op banieren, helmen en paardenkleden. Later 
werden die symbolen gebezigd als beeldmerk van de (adellijke) 
familie van de ridder en hun bezittingen, bijvoorbeeld op 
documenten, gevelstenen en grafstenen. Het gebruik van 
wapens verspreidde zich van de adel naar de gilden en naar 
verenigingen, geestelijkheid en burgers. Ook steden, staten, 
provincies en gemeenten begonnen eigen wapens te voeren. 
Intussen overtreft het aantal burgerlijke wapens het aantal 
adellijke wapens in hoge mate. 



106 

Heraldiek of wapenkunde is het kennisgebied dat zich bezig 
houdt met de geschiedenis rondom oude wapens, de 
ontwikkeling en het gebruik er van. 
Het op de juiste wijze beschrijven van de wapens - blazoeneren 
genoemd - is een kunst op zich. Het afgebeelde wapen van 
Breda bijvoorbeeld laat zich volgens de heraldische regels als 
volgt omschrijven: 
'In keel drie schuinkruizen van zilver. Het schild van achter 
gehouden door een engel van natuurlijke kleur en van ter zijde 
door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel; het 
geheel rustend op een geopende stenen burcht van keel, met 
voegen van zilver en daken en torenhelmen van azuur. ' 

Er zijn nogal wat regels en gebruiken waaraan een heraldicus 
zich dient te houden. 
Een wapen kan zich onderscheiden door de vorm van het 
wapenschild, de kleuren, de vlakverdeling op het schild en de 
afbeeldingen, die 'stukken' genoemd worden. 
Het aantal kleuren is beperkt. Elke kleur op zich kan een 
symbolische betekenis hebben, die per land of tijdperk kan 
verschillen. Zo staat de kleur rood voor moed en opoffering, de 
kleur groen voor mildheid en hoop en oranje voor waarheid. 
De kleuren rood, blauw, groen en zwart zijn de meest gangbare 
kleuren. Minder gebruikelijk zijn paars (purper), oranje en bruin. 
Daarnaast zijn er twee metalen gangbaar, goud (or) en zilver 
(argent), die ook respectievelijk in geel en wit kunnen worden 
afgebeeld. De heraldische benamingen van de kleuren wijken af 
van hoe leken deze noemen. Zo wordt de kleur rood 'keel' 
genoemd, blauw is 'azuur of lazuur', groen is 'sinopel' en zwart is 
'sabel'. 

Wapen van Ginneken c.a. 
De vroegere gemeente Ginneken c.a. is al van oude datum. Tot 
1795 waren er verschillende vormen van lokaal bestuur. Er 
waren plaatsen met stadsrechten, de steden. Zij konden zelf hun 
bestuurders aanstellen. De dorpen vielen meestal onder een 
Heerlijkheid, een gebied waarin een Heer de dienst uitmaakte. 
Om de dagelijkse gang van zaken te regelen werd er doorgaans 
een schout aangesteld. Heerlijkheden ontstonden in de vroege 
middeleeuwen. 

Wapenschild van de voormalige gemeente Ginneken c. a 
De positie van een afbeelding op het schild vormt een afspiegeling van 
de belangrijkheid 

Grondbezitters, kerkelijke leiders en instellingen als kloosters 
bijvoorbeeld, verwierven toen economische, politieke en 
juridische macht over stukken land. 

Ook Ginneken en de dorpen Bavel, Galder, Heusdenhout, 
Strijbeek en Ulvenhout, vormden een heerlijkheid. Vanaf de 13e 
eeuw verloren de heerlijkheden hun zelfstandigheid en werden 
deel van grotere gehelen zoals graafschappen, hertogdommen 
en bisdommen. De heerlijkheid Ginneken ging deel uitmaken van 
het Land van Breda, dat op zich deel uitmaakte van het 
Hertogdom Brabant. In de periode van de Bataafse Republiek 
1795-1806 werden dorpen en steden wat de bestuursvorm 
betreft gelijkgesteld. Zij kregen de naam gemeente. 
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Het volledige wapen van de gemeente Nieuw-Ginneken, zoals 
opgesteld bij het museum van heemkundekring Paulus van Daesdonck 

Op het wapenschild van de gemeente Ginneken en de gemeente 
Nieuw-Ginneken treffen we de volgende elementen aan: 

• Verwijzingen naar de patroonheiligen van Ginneken en 
van Bavel. 

• Voor Ginneken het rooster dat symbool staat voor de H. 
Laurentius, die op een brandrooster is gemarteld. Voor 
Bavel de koe, als verwijzing naar de H. Brigida *453 -
t523. Zij is een heilige van Ierse oorsprong die bekend 
staat als de beschermheilige van het vee. 

• Op het onderste deel van het gemeentewapen zijn de 
drie Sint Andrieskruizen afgebeeld, die ook voorkomen in 
het wapen van Breda. Dit om aan te geven dat de 
heerlijkheid en latere gemeente Ginneken c.a. behoorde 
tot het Land van Breda. 

Vlag en wapen van Heusdenhout 
Sinds een aantal jaren bestaat de trend om ook de dorpen van 
een (voormalige} gemeente te voorzien van een eigen vlag en 
wapen. De gemeente Ginneken c.a. ging, vanaf de annexatie per 
1 januari 1942 van het dorp Ginneken en het westelijke deel van 
Heusdenhout door Breda, gemeente Nieuw-Ginneken heten. 
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Tot 1 juni 1961, de volgende annexatie, maakte het overge
bleven (oostelijke) deel van Heusden hout nog deel uit van de 
gemeente Nieuw-Ginneken. 

Vlak vóór de annexatie per 1 januari 1997 van de gemeenten 
Prinsenbeek, Teteringen en Nieuw-Ginneken heeft de Noord
brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde al vlaggen 
en wapens ontworpen voor de dorpen Ginneken, Bavel, Galder, 
Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout. Intussen zijn de wapens 
en vlaggen voor Galder en Strijbeek door de gemeente Alphen 
en Chaam, waartoe die dorpen sinds 1997 behoren, met 
genoegen vastgesteld. In Breda ging de gemeentelijke vast
stelling in 2011 voor de dorpen Ginneken, Bavel en Ulvenhout 
met enig (politiek) rumoer gepaard. De toenmalige gemeente
archivaris zag in die tijd voor Heusdenhout geen noodzaak tot 
invoering, hoewel dat voormalige dorp historisch gezien zeker 
vergelijkbaar is met bijvoorbeeld kapeldorpen als Galder en 
Strijbeek. Heemkundekring Paulus van Daesdonck en ook de 
Wijkraad Heusdenhout zijn echter fervente voorstanders van de 
invoering. 

Het ontwerp van het wapenschild van Heusdenhout kent een 
indeling als die van het wapen van de voormalige gemeente 
Ginneken c.a. In het bovenste deel is links een symbolische 
afbeelding te zien van de H. Anna, de patroonheilige van de uit 
1518 stammende kapel van Heusdenhout. De heilige Anna, 
moeder van Maria en grootmoeder van Jezus, staat bekend als 
wijze, lerende vrouw. Op tekeningen, schilderijen en beelden van 
oude meesters wordt de heilige Anna vaak afgebeeld met een 
geopend boek van waaruit zij Maria onderwijst. Het symbool gaat 
echter nog een stapje verder. Sint Anna te Drieën, de afbeelding 
van de heilige Anna, moeder Maria en haar kind Jezus samen, is 
alom bekend. In de Annakapel van Heusdenhout is er een beeld 
van aanwezig. 

Deze drie historische personen zijn in de afbeelding op het 
wapenschild van Heusdenhout gesymboliseerd weergegeven. 
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Het definitieve ontwerp van wapen en vlag van Heusdenhout 

Het geopende boek verwijst naar de H. Anna, de letters A en n 
symboliseren Jezus en de blauwe achtergrond vormt de 
verwijzing naar Maria. 
Rechts op de bovenzijde van het wapenschild staat weer de 
verwijzing naar het land van Breda waarvan ook Heusdenhout 
deel uitmaakte. Dit element zien we bij alle wapens van de 
dorpen van de gemeente Ginneken c.a. terug komen. De 
heraldici noemen deze zijde overigens de linkerzijde van het 
schild, omdat bij een wapenschild wordt uitgegaan van de drager 
van het schild. Op de onderzijde van het wapen staat een 
gestileerde Essenboom als verwijzing naar de oorsprong van de 
naam Heusdenhout. De meest gehanteerde verklaring van de 
plaatsnaam Heusdenhout, vroeger Hosenhout of Hosenholt, is: 
'bos van hoogopgaande bomen, waar men hout vindt om stelen 
van te maken'. Dat is essenhout. 

De vlaggen van de dorpen Bavel, Ginneken, Galder, Heusden
hout, Strijbeek en Ulvenhout hebben een gelijke opbouw en 
kleurstelling. Met dien verstande dat het onderscheidende 
element wordt gevormd door de symbolische verwijzing naar de 
patroonheilige van het dorp. 
De vlaggen zijn wat de indeling betreft in vieren gedeeld. De 
kleuren van de bovenhelft zijn wit en groen. Van de onderhelft 
rood en wit. De kleuren wit en groen zijn ontleend aan de vlag 
van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken. De kleuren rood 
en wit op de onderhelft van de vlag zijn ontleend aan de vlag van 
Stad en Land van Breda. In het witte deel van de bovenzijde, 
aan de stokzijde van de vlag, is de afbeelding geplaatst van de 
voornaamste figuur op het dorpswapen. 
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H. Anna als wijze vrouw met geopend boek, samen met dochter Maria 
en kleinzoon Jezus: St. Anna te Drieên 

We weten haast zeker dat vlag en wapen een waardige plaats 
gaan krijgen in publicaties en bij manifestaties die Heusdenhout 
aangaan. Evenals de andere dorpen van de vroegere gemeente 
Ginneken c.a. heeft Heusdenhout nu (eindelijk) ook een eigen 
vlag en wapen. 

Vroeger behoorde Heusdenhout tot de gemeente Ginneken en Bavel, later 
Nieuw-Ginneken (1942-1997) . In 1961 werd Heusdenhout bij Breda gevoegd. 
Vele historische boerderijen, huizen en wegen verdwenen in een moderne 
stadswijk. 
De Werkgroep Heusdenhouts Historie probeert de geschiedenis van dit kleinste dorp 
in onze oude gemeente door gesprekken met oudere inwoners weer tot leven te brengen 
en door te geven aan de huidige bewoners via het Wijkblad Heusdenhout en onze 
Brieven van Paulus. Hebt u nog herinneringen aan de annexatie van 1961 en/of aan 
de vorming van de nieuwe stadswijk, laat het ons weten. 
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Wilt u reageren op dit artikel? Hebt u nog (familie)foto's uit het vroegere Heusdenhout of 
mooie of trieste verhalen van vroeger? Neem contact op. 
Voor aanvullingen en reacties op dit artikel of informatie en foto's over andere onderwer
pen uit de historie van Heusdenhout houden wij ons aanbevolen. 
Wilt u telefonisch reageren op dit artikel of over andere historische onderwerpen over 
Heusdenhout, schroom niet: 076-5810024 te bellen. We blijven belangstellend uitzien 
naar oude verhalen en foto's. Reageren per e-mail kan ook: paulus@ulvenhout.com 
De werkgroep legt alles zorgvuldig vast. Foto's worden gescand en u ontvangt de 
originele foto's retour. Alle geschiedkundige informatie komt terecht in het archief van 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck. De informatie wordt gebruikt voor publicaties 
en tentoonstellingen. Zo blijft de geschiedenis van het vroegere Heusdenhout ook voor 
nieuwe generaties toegankelijk. 

* * * 

DECEMBER 

WINTERMAAND 

HOE TREURT DE WINTERMAAND, 
GELIJK EEN WEEUW, IN ROUWE 
GEDOMPELD OVER 'T HOOFD. 

HAAR KAARS EN GLAS GAAN UIT. 
HET DOODSHOOFD SPELT DE DOOD, 

DIE 'S LEVENS DRAAIBOOM SLUIT. 

D'ONVRUCHTBARE WINTER SLACHT 
EEN DOODSE WEDUWVROUWE, 
DIE NOG KASTANJES BRAADT; 

HAAR ALMANAK ROLT AF. 
WAT IS EEN WEEUW? EEN SCHIM; 

MET ENE VOET IN'T GRAF 

JOOST VAN DEN VONDEL 

Or Frans Brekelmans draagt zijn functie van Archivaris van Nieuw-
Ginneken over aan drs Jan Broeders foto Jan Grauwmans 

OUD-ARCHIVARIS BREKELMANS OVERLEDEN 
door Kees Leijten 

Op bijna 95-jarige leeftijd is onlangs dr Frans Brekelmans 
overleden. 
Brekelmans was vele jaren ( 1956-1982 ) archivaris van de 
gemeente Breda. Vele publicaties over Breda en omgeving heeft 
hij op zijn naam staan. Van 1956-1977 was hij de hoofdredacteur 
van het jaarboek De Oranjeboom. Vooral over de landgoederen 
in ons heem heeft hij vele publicaties op zijn naam staan. 
De in Stratum geboren Brekelmans groeide op in 's Princenhage 
waar zijn vader een timmerfabriek had. 
In 1965 promoveerde hij op het proefschrift "De Belgische Encla
ves in Nederland" 
Naast zijn functie in Breda was hij ook Archivaris van de 
gemeente Nieuw-Ginneken (1958-1986). Het was een functie 
van één dag in de veertien dagen. 
Bij de opening van het gemeentehuis in Ulvenhout schreef hij de 
brochure "Gemeentehuis op eigen erf' 
Voor onze kring schreef hij niet minder dan 54 grote of kleine 
artikelen in de Brieven van Paulus. Tot voor kort reageerde hij 
telkens weer met een kort heel positief telefoontje als de Brieven 
van Paulus verschenen was. Ik zal dat missen. 
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foto Kees Leijten 

WIE WEET WAAR DIT IS? 10 
door Toon van Miert 

In de Brieven van Paulus staat steeds een "monument( je) " uit 
ons heem waar (meestal) een geschiedenis achter zit. Het kan 
een gevelsteen zijn of een naambordje ergens verdekt opgesteld 
of een ....... . 
Wie weet waar dit "monument" zich bevindt? Hoe heet het huis ? 
Een van de inzenders van het juiste antwoord - we loten als er 
meer goede antwoorden zijn - krijgt van Paulus van Daesdonck 
een fles wijn thuisbezorgd. 

Waar is dit? Weet je er iets meer over te vertellen? 

Oplossingen vóór 15 januari 2013 naar : 
paulus@ulvenhout.com of naar de redactie. 

WIE WIST WAAR DIT IS 9 
door Toon van Miert 

In de vorige aflevering van Brieven stond een foto van 'De 
Handpaal', op de hoek Bavelselaan en Overakkerstraat. 
In vroegere eeuwen heeft er mogelijk een handpaal op die hoek 
gestaan om de reizigers de weg naar Bavel te wijzen. 
Zo'n handpaal had bovenaan een dwarsbalk met op het eind de 
vorm van een hand. De vinger wees in de richting van een 
bepaald dorp of bijzondere plek; het beoogde doel stond op de 
dwarsbalk geschreven. Wij weten dat er in 1824 negen stonden 
in de gemeente Ginneken en Bavel. 1) 

1 1 n de nieuwe baan naar Bavel 
2 Bij den Brouwer S. van Gastel te Bavel 
3 In de Bouverijsche dreef nabij het dorp 
4 Op de Galderse Akkers op de weg naar Meerle 
5 Bij Jan Dekkers te Galder 
6 Op Strijbeek nabij de Kapel 
7 Voorbij M. van Hooijdonk op Strijbeek 
8 en 9 omtrent den Beekhoek onder Notsel 
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Van het huidige pand 'De Handpaal' is niet veel bekend. De 
naamgeving is duidelijk: het staat op een belangrijke kruising van 
wegen. Op een topografische kaart van 1900 staat het niet. 
Ad Jansen veronderstelt dat het gebouwd is tussen 1900 en 
1930 en dat het altijd een café is geweest. In 1880 waren er 
overigens al wel drie cafeetjes op Overakker, maar niet op deze 
plaats. In zijn 'Een halve eeuw Ginneken', deel 1, meldt Jansen 
dat op 21 april 1933 in Café De Handpaal van J. Bastiaansen de 
aanbesteding plaatsvond van de kerk van de H. Maagd Maria 
Middelares van Alle Genaden, de Mariakerk dus. 
De caféfunctie is allang van de pand af. Hoewel . . . Jan 
Rademakers heeft het als zodanig nog gekend en zo oud is die 
nu ook weer niet. Hij kende het als een echt huiskamercafé waar 
hij toen hij een jaar of zeventien was met vrienden na de mis van 
tien uur heen ging om een pilsje te drinken: Breda Bier uit 
beugelflessen. 

Jan krijgt een mooie fles wijn thuisbezorgd. 

Misschien is er iemand die ons meer kan vertellen over dit pand 
en bewoners in het verleden? 

1) zie dr. F. Brekelmans in "Handwijzers" BvP 12 

IN MEMORIAM 
1 n de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen 
van onze leden : 

19/08 Jan Cornelissen Oranjeboomstraat 187 Breda 62 jr 
16/10 dr Frans Brekelmans Laan van Mecklenburg 1 Breda 94 jr 
20/10 Omèr van Damme Pennend ijk 20 Ulvenhout 80 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van 
onze leden 'n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen. 
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. 
Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 
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LIEDJES VOOR OUD EN -NIEUW 
verzameld door Piet Nuijten 

In 't Nederlands 

NIEUW JAARTJE OUWE. 

Nieuw jaartje ouwe. 
De katjes zijn verkouden. 
Ze zitten in een schuitje. 
Ze blazen op een fluitje. 
Ze roepen jaar op jaar. 
Ik wens u zalig Nieuwjaar. 

* 

NIEUW JAARTJE ZOETE. 

Nieuw jaartje zoete. 
Het varken heeft vier voeten. 
Vier voeten en een staart. 

* 

Dat is toch wel een centje waard. 

* 

ANS ANS NIEUWE JAAR. 

Ans ans nieuwe jaar. 
Twee koeken zijn een paar. 
Zijn ze niet gebakken. 
Geef maar een appel. 
Kriek krak nootje. 
Als ons moeder wafels bakt 
Loopt de boter in het gootje. 

BOVEN AAN DE HEMEL. 

Boven aan de hemel. 
Hangen zakken zemel. 

* 

Iedere zemel dat is een duit. 
Hang de gierige bok maar uit. 

* 

* 

In 't Dialect. 

NUUW JAORKE OUWE. 

Nuuw jaorke ouwe. 
De katjes zen verkouwe. 
Ze zitte in un schuitje. 
Ze blaoze op un fluitje. 
Ze roepe jaor op jaor. 
Ik wens oew zaolug nuuwe 

* 

NUUW JAORKE ZOETE. 

Nuuw jaorke zoete. 

jaor 

1 t verreke hee vier voete. 
Vier voete en nun steert. 
Das toch wel un centje weerd 

* 

AANS AANS NUUWE JAOR. 

Aans aans nuuwe jaor. 
Twee koeke zen un paor. 
Zen ze nie gebakke. 
Gif mar nun appel. 
Kriek krak notje. 
As oos moeder waofels bakt 
Lopt de botter dur_ ut gatje. 

* 

BOVE AON DEN HEMEL. 

Bove aon den hemel. 
Hange zakke zemel. 
Ieder zemel das nun duit 
Hang dun gierege bok mar uit 
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OUD NIEUWS 
Verzameld door Karel van den Hout 
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In de Tilburgsche Courant van 10 november 1915 stonden bij
gaande berichten over een onfortuinlijke fietser en over Soranus. 
Tegenwoordig is de Beukenlaan voorzien van een prima fiets
pad. In die tijd was het waarschijnlijk een modderige weg. Of de 
wielrijder terugreed na een bezoek aan het voormalige café "De 
Heilige Tap" vermeldt het artikel niet. 
Gelukkig werd echter erger leed voorkomen door de behulpzame 
eerwaarde heeren van Ypelaar. 
Ook zien we in deze berichten dat café Bruininks 100 jaar 
geleden al bestond, 
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LEEUWERIK TE GALDER GESLOOPT 
verslag Louis Vriens 

Het ooit in 1969 gebouwde ontmoetingscentrum De Leeuwerik te 
Galder is na 42 jaar gesloopt. Galder-Strijbeek krijgt een multi
functioneel nieuw dorpshuis. Daarin is plaats voor ontmoetings
centrum De Leeuwerik, peuterspeelzaal Kiekeboe, Katholieke 
Bond van Ouderen, bibliotheek, Kober kindercentra en de 
basisschool. 

Een impressie van de nieuwe school 

Burgemeester H. Nuijten en directeur W. Muller van Muller Bouw 
uit Oss hebben dinsdag 20 november de overeenkomst 
ondertekend voor de bouw van het nieuwe Dorpshuis Galder
Strijbeek. Muller Bouw was met een bedrag van€ 1,6 miljoen de 
laagste inschrijver voor de bouw van dit voor de kern Galder
Strijbeek belangrijke project. 
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Herinneringen aan de oude Leeuwerik in het archief van Paulus 

De sloper deed zijn werk goed 

De ondertekening vond plaats in het bijzijn van het voltallige 
college, de heer Jonas Grütters van Stichting Brede School 
Nederland, die het project gaat begeleiden. 

In november is het bouwbedrijf uit Oss gestart met het bouwrijp 
maken van de bouwlocatie. De verwachting is dat 't nieuwe 
Dorpshuis Galder-Strijbeek ergens in oktober 2013 in gebruik 
kan worden genomen. 

Gedurende de sloop van De Leeuwerik en de bouw van het 
nieuwe Dorpshuis zijn de verenigingen tijdelijk ondergebracht in 
Knooppunt Galder en een noodgebouw dat tegen de sporthal is 
geplaatst. De bibliotheek en peuterspeelzaal zijn ondergebracht 
in de Matheusschool. Daarmee wordt al vooruitgelopen op de 
nieuwe situatie, wanneer er straks in het Dorpshuis een Brede 
School is gevestigd. 



122 

ZONDAG 11 NOVEMBER 2012 OPENING TENTOONSTELLING 

55 JAAR CARNAVAL IN BAVEL 

'---~ -- ·L· 
J 7J'vLC-

--------

een pagina uit ons gastenboek 
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(EN ANDER NIEUWS ) 95 
door Kees Leijten 

55 JAAR CARNAVAL IN BAVEL 
Op d'n elfde van d'n elfde opende burgemeester Peter van 
der Velden en prins Juttemis Il van Bavel de nieuwe ten
toonstelling in het museum van Paulus, een tentoonstelling 
over 55 jaar carnaval in Bavel. 
Harrie Nuijten hield een mooie "buut" en de 90-jarige Jan 
Jo rissen was een van de eregasten. 
Vele foto's nodigen u uit een kijkje te komen nemen naar 
de veel blije gezichten op het jaarlijkse dorpsfeest. Ook 
fraaie kostuums staan te pronken in de grote vitrinekast. 
De tentoonstelling is tot stand gekomen met medewerking 
van carnavalsclub De Baviaonen. 
Maar hebt u nog een leuke foto van carnaval in Bavel dan 
lenen wij die graag van u om er een kopie van te kunnen 
maken. 

PaulusMail - GOED IDEE ? 
Reeds vier jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongere
gelde tijden een mail met een overzicht van op handen zijnde 
activiteiten en zo nodig met "heet nieuws". 
De mails worden onder BCC verzonden waardoor uw privacy 
verzekerd is. Ruim 30 % van onze leden ontvangt deze brief 
reeds. Het is een gratis abonnement alleen voor onze leden. 
Wilt u deze brief ook ontvangen ? 
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort 
ontvangt u uw eerste PaulusMail 



BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS 
"Breng eens wat mee voor Paulus" is al vele jaren de slagzin 
van onze heemkundekring.Door de giften van vele leden hebben 
wij een eigen museum opgebouwd dat veel waardering oogst. 
Ook nu komt er nog regelmatig iets leuks binnen. 
Van mevrouw Janny Vuister-ter Horn ontvingen we een histori
sche globe die eens stond in de voormalige openbare lagere 
school te Ulvenhout (1865-1920) ; Mevrouw Nelleke Fransen 
bezorgde ons een genealogische bibliotheek en mevrouw Han
neke Peeters zorgt . goed voor aanvulling van de bidprentjes
collectie en het foto - en documentenarchief. Rinus Nagtzaam 
bezorgde ons het kasboek uit zijn Bavelse periode als huis
slachter. Van mevrouw Angelique Räkers kregen we enkele 
kerkboeken. Eveneens van mw de Kort - Peek die ons ook een 
prachtig altaarmissaal schonk. Allen dank 
Regelmatig liggen er leuke gaven in de brievenbus. Zonder 
afzender. Vermeld uw naam, opdat we u kunnen bedanken. 
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WIE WEET WAT DIT IS 
In onze collectie zit een voorwerp waarvan we naam noch 
functie kennen. Wie helpt ons ? 
Graag een mailtje of telefoontje naar de redactie 

* * * 
MET EEN GIFT AAN PAULUS 

HEBT U WELLICHT FISCALE VOORDELEN 
Zowel de heemkundekring als ons museum hebben een ANBl
nummer Zij zijn door de belastingdienst aangewezen als een 
"Algemeen Nut Beogende Instelling". Een culturele instelling 

Dat betekent dat u schenkingen aan de kring of het museum als 
aftrekpost mag opvoeren bij de inkomstenbelasting of de ven
nootschapsbelasting. 
Ook uw erfenis mag u belastingvrij schenken. 
U moet bij al uw giften natuurlijk wel de drempel passeren 
Goed dat te weten op het eind van het jaar. 
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EEN HISTORISCH ETIKET 

J. BRUtJ NINCX, Valkenierslaan 2. Ginneken 
HUIS= EN D .ECORATIESCHILDER 

beveelt zich aan v oor h ~ f in 1 ijst en van Portretten, Gravures, Etsen, 
Sd1ilder:_::;tukken, enz. enz. 

TELEFOON 335 ï ----~-----------~- -------.. ---- ··-· 

Een historisch etiket achter op een van onze schilderijen. 
Valkenierslaan 2 stond destijds op het huidige Valkeniersplein 
tegenover de winkelstrip van nu. 
Ad Jansen wist te vertellen dat in het verlengde van de huidige 
Dillenburgstraat enkele lage huisjes stonden. Op nummer 2 was 
volgens het adresboek van 1905 bakkerij A.Bruinincx gevestigd. 

Wie weet er meer over te vertellen ? 
Graag uw reactie naar de redactie 

* * * 
MARIANAHOF 
HOSPICE IN ETTEN-LEUR GENOEMD NAAR ULVENHOUTSE 
KLOOSTERZUSTER. 
door Kees Leijten 

Onlangs is in Etten een nieuw hospice geopend, genoemd 
naar zuster Mariana, als Adriana Smeekens op 24 april 1922 
geboren te Ulvenhout. 
Op 7 mei 1943 trad Jeanne Smeekens in bij de zusters Francis
canessen te Etten, de congregatie van zusters die tot 1966 ook 
de Mariaschool in Ulvenhout geleid heeft. 
In 1979 werd zij huisoverste van Mariahof, het bejaarden- en ver
pleeghuis van en voor de zusters. Velen in Etten-Leur en omge
ving hebben haar gekend als een warm en hartelijk mens. Tot 
aan haar dood op 14 september 1997 heeft zij zolang ze kon 
zorg en liefde gegeven aan de zusters die er verpleegd werden. 
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GRENSGEVALLEN 15 

BELGISCHE VERKIEZINGEN 2012 
door Jan van der Beek 

De Belgische verkiezingen van 14 oktober 2012: heb je als in
wijkeling eenmaal de stap gezet en is op de aanvraag tot in
schrijving op de kiezerslijst die is opgesteld voor de gemeente
raadsverkiezingen door het college van burgemeester en 
schepenen gunstig beslist, dan helpt er geen lieve moederen 
meer aan, op grond van de stemplicht ontkom je dan niet aan 
een bezoek aan het lokale stembureau. Toch kopt Gazet van 
Antwerpen: " Belgen sturen vaker hun kat naar stembus". De 
laatste jaren geloven zo'n 10% van de stemgerechtigden het wel. 
Zij " vergeten" te stemmen en lopen het risico dat deze houding 
hen op een boete komt te staan. Die kan oplopen tot 137 euro. 
Let op, wie in vijftien keer vier keer zijn opkomstplicht negeert, 
verliest zijn burgerrechten en dus ook zijn stemrecht. Het is dan 
ook aan te bevelen om een ander te machtigen voor je te 
stemmen. Wie verliest er immers graag zijn burgerrechten? 

Zo'n opmerkelijke regeling geldt ook voor de bijzittende leden 
van het stembureau. Wil je onder je verplichtingen uitkomen, dan 
moet je goede redenen hebben. Verplichtingen in het buitenland 
is het meest gehoorde motief voor afhaken. Bijzitter Tom Boonen 
had er een. Hij kreeg een oproepingsbrief in de bus om op 14 
oktober 2012 te komen zetelen als bijzitter. "Tom komt niet", liet 
de ploegleider al weten. "Hij heeft geen tijd. Ten eerste zit hij in 
het buitenland en ten tweede heeft hij die dag sponsor
verplichtingen. De rest van zijn planning die dag is prive en heeft 
niets met politiek te maken. Ze weten in Mol dat hij niet in het 
land is". Ik vind dat laatste een sterk argument, je ben er niet dus 
je kan niet. Tom zal er wel zonder kleerscheuren afkomen. 

Aldus meldden wij ons tijdig op stembureau nr 14, een lokaal van 
de plaatselijke school te Wortel. Wij waren de enige klanten. Men 
stond in de startblokken om ons alle hulp en bijstand te verlenen 
om ons met succes aan de stemcomputer te zetten. Een ieder 
had de voorafgaande dagen de gelegenheid gehad om in het 
stadhuis en op de bibliotheek te oefenen met de touchscreen 
van de computer. 
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Wij hadden daar al het een en ander van meegekregen. Zo bleef 
het stemmen een fluitje van het cent. Sommigen bleken geen 
rekening te hebben gehouden met de gevoeligheid van de 
touchscreens van de computer. Wie te snel achter elkaar drukte 
koos meteen ook de kandidaat. Dat leverde hier en daar 
kandidaten een stemcomputerbonus op. 
In Antwerpen kreeg de onbekende Nick De Wilde van Vlaams 
Belang 2077 voorkeurstemmen, hoewel hij geen campagne had 
gevoerd en belandde aldus van plaats veertien op de kieslijst 
naar de derde plek in de uitslag, 

1 n de voorafgaande weken hadden wij elke dag de nodige recla
me van de Hoogstraatse partijen in de bus gekregen. Wat ons 
opviel was, dat de kandidaten zich presenteren met vermelding 
van het beroep, een aardige indicatie wat de betreffende 
kandidaat voor de kiezer kan betekenen voor het behartigen van 
zijn / haar belangen in de gemeenteraad. Echter, er waren o?k 
kandidaten die zich voorstelden als werkzoekende, gepensio
neerde, huisvrouw en invalide. Wij vonden dat jammer. Hieraan 
kan niemand ontlenen welke inbreng deze kandidaten in de 
gemeenteraad kunnen hebben. Een aanduiding v~~ d_e ge~olgde 
opleiding dan wel de eerder uitgeoefende act1v1te1ten tn het 
maatschappelijk verkeer zou deze kandidaten beter op de kaart 
zetten. 
De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) van Bart de Wever is de 
grote overwinnaar in Vlaanderen geworden. Zijn pletwals h~eft 
Vlaams Belang van Filip de Winter niet onberoerd gelaten. Beide 
partijen streven naar een onafhankelijk Vlaanderen. Bart de 
Wever noemt dit "Confederalisme" en Filip de Winter " 
Separatisme". Ook in Hoogstraten pakte N-VA winst, voldoende 
om met CD&V een coalitie te vormen. Binnen de kortste keren 
verdeelden deze partijen de bevoegdheden. In Vlaanderen zijn 
meer en meer vrouwen klaar voor de sjerp. Gazet van 
Antwerpen spreekt over de opkomende straffe madammen. 
Hoogstraten blijft niet achter, de nieuwe burgemeester wordt 
Tinne Rombouts, al sedert 2004 lid van het Vlaams Parlement 
en in 2006 al lijsttrekker van CD& V. Met haar verkrijgt 
Hoogstraten zijn eerste vrouwelijke burgemeester. 
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WATER- EN ELECTRICITEITSFABRIEK 
AAN DE UL VENHOUTSELAAN 
door Toon van Miert 

Aan de Ulvenhoutselaan staat een markant gebouw met het 
jaartal 1904 erop. Voor de water- en elektriciteitsvoorziening van 
Ginneken en omgeving is het gebouw-heel belangrijk geweest. 
Vanaf die tijd konden de bewoners gesteriliseerd Markwater 
drinken i.p.v. pomp- of bronwater en ze konden een abonne
ment nemen op de elektriciteit die er werd opgewekt. Vooral de 
watervoorziening is nog decennialang doorgegaan. Er is ook 
korte tijd ijs gemaakt. Al die activiteiten hebben werk geboden 
aan bewoners van de streek. Het gebouw kent een turbulente 
geschiedenis waarin ook krakers en onderduikers een rol spelen. 
Bij het complex hoorde een watertoren; die na de oorlog afgebro
ken is, wanneer precies is niet bekend. 

Al zestien jaar woont het gezin De Vries in het pand. Akke de 
Vries is informatie aan het verzamelen om de historie van het 
gebouw en de activiteiten die er zijn verricht, in beeld te brengen 
en te beschrijven. Zij stuurde ons twee foto's waar zij graag meer 
over wil weten. Op de eerste foto staan mensen afgebeeld, die 
zo te zien hier vertrouwd zijn, m.a.w. mogelijk werknemers en 
hun familie. Wie herkent personen die hier bij elkaar zijn? 
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Op de tweede foto zijn arbeiders aan het werk; zij zijn een put 
aan het slaan. Wie weet wat V & S betekent en wie heeft enig 
idee wie de mannen zijn die hier werken? 
Er staat ook een jonge vrouw tussen de mannen. Ze heeft nette 
schoenen aan. Wie is die vrouw? Haar aanwezigheid op de foto 
bevestigt m.i. dat het om een belangrijk moment gaat. Het is de 
fotograaf waarschijnlijk niet te doen om de arbeiders aan het 
werk vast te leggen. 

Weet u antwoorden op bovengestelde vragen of kunt u meer 
vertellen over geschiedenis van het gebouw, de verdwenen 
watertoren en zijn bewoners, neemt u dan contact op met de 
redactie van Brieven van Paulus. 

* * * 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 179 
december - wintermaand - wendemaand 
december koud en witbesneeuwd 
zo maak maar 'n grote schuur gereed 
januari - louwmaand - vorstmaand 
januari zonder sneeuw en regen 
brengt de boer heus geen zegen. 

BIJZONDERE OBJECTEN 
IN ONS MUSEUM 8 

door Toon van Miert 

DE KROMPASSER OF VOET JESPASSER 
Onlangs kregen we van een van onze leden een Krompasser 
De krompasser wordt gebruikt om de buiten- en binnenwerkse 
maat van voorwerpen te meten. Men noemt het een krompasser 
of ook wel een voetjespasser. 
Met de voetjes meet men de binnenzijde. 
Het gereedschap dateert uit het begin van de vorige eeuw. 

* 
UITSPRAAK 181 
Een rijke is zelden tevreden 
Een tevredene is altijd rijk. 

* * 
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PAULUS VAN DAESDONCK 
De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninkhJk 01k1 mJ 11 v, ,, 11111111 11p 
25 november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda ondt r n111111I11, v 40 'Il 

Secretariaat 
Girorekening 
E-mailadres 

BRIEVEN VAN PAULUS 

: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-561 29 69 
: 3713 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
: paulus@ulvenhout.com. website: paulus.ulvonhout com 

Is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck . Het staat tn!Pm.it 1011 1 11 1, 11 11 , ,, 

onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook v lt kit 1111 
bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Il v, 1, clt 
Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

Redactie 
Redactieadres 
Lay-out en vormgeving 

MUSEUM 

: Kees Leijten; Louis Vriens 
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout 076 5612742 leijtenhooijen@10111wt 111 

Kees Leijten. 

De heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is gcopund 11t 1• 1,111d "' 

van de maand van 14.00-16.00 uur en elke woensdag van 14.00-16.00 uur. Voor groepen op verzoek (0/fi •,t, 1 ,7 ;> ) 
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16 00 uur 
Het museum is or:idergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (KvK 41.10.49. 79) 

BESTUUR 
Gerard Oomen 
Kees Leijten 
Niek Kools 
Hans van der Zanden 
Toon Goos 
Joke van Baal-Smeekens 
Toon van Miert 
Johan Mulders 
Louis Vriens 

ERELEDEN 

: voorzitter 
: vice-voorzitter 
· secretaris 
: penningmeester 
: 2• penningmeester 
: medewerkster Ulvenhout 
: medewerker Ginneken 
: medewerker Ulvenhout 
: medewerker Galder-Strijbeek 

20 1?. 
20 10 
20 1?. 
2010 
20 10 
2011 
7011 
2012 
20 12 

Jan van der Westerlaken + erevoorzitter; Gerard Mous + erelid; Jan van Dongen : erelid Jan Grauwmans· er lid 

LIDMAATSCHAP 

Jacques Jespers 
Jan. van der Westerlaken 
Kees Leijten 
Herman Dirven, Karel Leenders e.a 
Dr. Jan de Lepper 
Herman Dirven , Jan van der Westerlaken 
Jan en Rob van der Westerlaken 
Drs. Harrie Verhoeven (BvP 39) 
Adam Verkooijen e.a . (BvP 44) 
Ir. Chris! Buiks (per deel) 
Brieven van Paulus 46 
Mariette Beugels, Kees Leijten (BvP55) 
Jacques Jespers 
Jacques Jespers en Drs. Harrie Verhoeven 
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC 
Ir. Wim Bonekamp, Tini Scheepers 
A. J. Spierings 
Jacques Jespers 
Peter van de Ven e.a. 
Kees Leijten (BvP 101) 
Jacques Jespers 
Ir. Christ Buiks , Jan. Spoorenberg 
Jan Broeders, Ad Jansen 
Ad Jansen 
Ben C. Martens 
Kees van Alphen 
Kees Leijten e.a. 
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e.a. 
Kees Leijten, Ad Mol e.a. 
Ben C. Martens 
Ben C. Martens 
Louis Vriens en JC.M .. de Roover 
Ben van der Veer 
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uitverkocht 
€ 2,00 
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€ 2,00 
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€ 1,00 
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E 3,00 
E 5,oo 
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het !IJdschnft 'BrloVI II v 111 1 111111 1111 

Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2012 20 1 1 1 l 
Bij incasso€ 17,-. 




