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Het zwembad Wo1fslaar is bij ons een bekend begrip.
Maar wat weten we eigenlijk van de landgoederen Ín en
onze gemeente Nieuw-Ginneken ?
Groot en Klein hlolfslaar behoren d.aar ook toe.

SPONSORS MUSEUM
C.A.l.'t HofÍlondt
Ulvenhout

arch ite kten bu ro

peeters & evers
markdat

,

heemkundekring

PAULUS

vAN DAESDONCK

VAN IERSEL

ULVENHOUT

Aanncmc rs va n grond, ríolcríng:
.

cn

be:krttngswc*en

om

Ad Jansen onderzocht in de archieven de geschiedenis van
Klein Wolfslaar,dat zo nauw met onze gemeente verweven is.
John van Raakreen Chaamse heemkundige, onderzocht met zijn
metaaldetector het gebied van Wolfslaar en doet daar verslag van.
Bas Dusseldorp verzorgde weer de omslag.

Hij tekende de gedenksteen in Klein Wolfslaar ,waarvan de
foto op pag.206 niet genoeg duidelijkheid kan verschaffen.
stelde het gemeentebestuur van Breda de Thoornsche
Marktprijs der Rogge vast en dat voor het 461e jaar.
Opnieuw

AannemingsUearilf

Gebr- Graaumans b.v-

OI

Rabobank

Van S1uis Communicatie is de nieuwe sponsor van ons museum
Sponsoren zijn erg belangrijk om ons museum in stand te
houden.

VERKOOYEN TRANSPORT
STRIJBEEK B.V.
Van Sluis Communicatie bv
Public relations & public afhin

Autobedrijf G. van Hooiidonk

ulvennout

,4,-.

Weer een
B,V

(076) 6r 23 oo

extra dik

nummer.

Vele artikelen waren

te belangrijk om ze te laten liggen.

Ook over de vele activiteiten die plaats vonden en gaan
vinden leest U meer in deze Brieven van Pau1us waar deze
keer een grote plaats is ingeruimd voor

Baronielaan r9
4818

PA Breda

Telefoon o76-5zz8gg3

I

WOLFSLAAR
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw -Ginneken

In september zal de tentoonstelllng Brabant 200 geopend worden. Deze exposltle zal Paulus tesamen met
het gemeentearchlef van Nleuw-Ginneken in ons museum
inrlchten.

Hoe zag de toenmalige gemeente er tweehonderd jaar
geleden uit? líle woonden er en waar? Een interessant
gegeven om eens te kijken wat er nog te vinden is

van de periode rond 1800.
In de volgende Brieven leest U hier meer over.

Nieuw-Ginneken, Grasmaand 1996

Beste Heemvrienden

laatste lezing van dlt seizoen is weer achter de rug.
Het was de lezing door uw voorzLbber over o.à. de
restauraties van de molens ln Ulvenhout en Bavel.
Het winterprogramma is h|ermee afgesloten en we denken daarbii terug aan de gezellige winteravonden in
de Fazanterie met rt Muziek uit de Ííeebosch en PauI

De

Spapens.

Verder denken we nog met veel genoegen terug aan de
avond bij de Paters in Meersel-Dreef met pater J.Teuns.
Binnen het bestuur van PaOIus wordt aI weer gewerkt
aan de fletstocht die niet zal- plaats vinden ln mei
maar in september. Hlerover zult U te zljner tiid
meer informatie krijgen.
De tentoonstelling over de duivenhobby mag zich een
grote belangstelllng verheugen. Er komen uit heel
Nederland mensen kljken naar oude attrlbuten dle blj
de duivensport gebruikt werden en soms nog gebrulkt
worden.
Zo waren er op de 1e zondag 1n maart mensen uit o.a.
Beetste"zwaag ( Frlesland! ) en Veghel die hun ogen
uitkeken op de prachtige collectle constateurs van
Ad Wijgaarts
Komende tijd za]- er veel tijd en energle gestopt hlorden in de nleuwe tentoonstellingeD, dle dit jaar nog
zu1Ien volgen.
,

0p 31 december 1996 zal de gemeente Nieuw-Ginneken
zj-jn 55 jarig bestaan vo1 maken. Zoals het er nu
naar uit zieL zal dat hoogst waarschljnlijk ook het
einde van de gemeente Nieuw-Ginneken betekenen. Voor
Paulus een reden om eens ultgebreid terug te blikken.
0p 31 december willen we de tentoonstelling Vlifen-

vijftig jaar Nieuw-Ginneken openen.
!,lij denken dat er over deze perlode voldoende materiaal aanwezig is en dat er ook onden onze leden
zaken zijn, die interessant zijn om te exposeren.
LaaL het ons weten en wij zuIlen proberen een plaatsje in te ruimen.
Ook ln de Brieven zal veel aandacht besteed gaan worden aan Brabant 200 en Vijfenvljftis Jaar NleuwGinneken. Als U over één van deze onderwerpen een
aardig verhaal hebt, stuur het aan de redactle!

U zlet het zal een tijd worden van terug kijken op
onze zo nablJe geschiedenls. tíe zijn er allemaa1 bii
betrokken gehreest! Kort of lang.
Durf het eens aan om uw verhaal op papier te zetten.

Met vriendelijke gnoet.
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van
Daesdonck,

Jan van der Westerlaken,

voorzitter.

L996 (8e)
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Museum open

Bave1 Anno 1920
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gesloten
Brieven van Pau1us

OVER MOLENS HEEFT JAN VAN DER WESTERLAKEN VEEL
VERTELLEN !

7 Museum

15
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4
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gesloten

7-10 48e Brabants-Heemkamp te Oudenbosch *
31 Einde 21e verenigingsjaar

september

1

Aanvang nieuwe verenigingsjaar

1

Museum open

Opening Tentoonstelling "200
21e Jaarvergadering

1.4

Open Monumentendag

Brabantse Genealogische dag te
's Hertogenbosch *
Volkskundedag te Oirschotr,

oktober 4-6 Drie Historische dagen te
5 Museum open

15
19

november
december

1

31

*

gestaan.

Hertogenbosch

Brieven van Pairlus 111
Congres Land en VoIk van de Kempen *
te Luyksgestel

3 museum

L5

's

open

museum open

Brieven van Pau1us ttz
Opening tentoonstel 1 ing

I'

Gemeente Nieuw-Ginneken 55 j

Actlvitel.ten van de Sttchtlng Brabanta HeemrNaaraan
U kunt deelnemen
** Het nuaeum l.s geopend:
- elke 7e zondag van de maand 74.0Ou-77.OOu
(niet ln lult en auguetus)
- elke woensdagmiddag van 74.0O uur tot 76.O0 uur
(behalve auguetus)
- op verzoek : tel 076- 567.27.42

zeer koude avond in maart vond een groep van
zestig Paulusaanhangers de weg naar de Fazanterie om
te luisteren naar een boeiend relaas over molens. Dit
keer hoefde er geen deskundige te worden aangetrokken
van elders want binnen het bestuur van de heemkundekring is een echte molenkenner aanwezig.
Jan van der Westerlaken (uit een molenaarsgezin afkomstig) weet ontzettend veel van molens en weet het
ook nog eens zeer boeiend te vertellen. Hij heefb natuurlijk niet voor niets jarenlang in het onderwijs
Op een

jaar Brabant"

21,

28

de Berg.

aar

rr

Er kan helaas alleen geraden worden naar de reden van
afwezigheid van veel Paulus-leden. Normaal gesproken
zíL de zaal:van de Fazanterie helemaal vo1 en zeker
als het een onderwerp betreft met betrekking tot onze
eigen dorpen. Aan de aandacht vooraf kan het niet gelegen hebben, want zelfs Omroep Brabunt besteedde uitgebreid aandacht aan de lezing.
Er was een duidelijke tweedeling in de lezing. Voor de
pauze werd de ontstaangeschiedenis van mol-ens bellcht.
In de algemene zin en ook in het bijzonder de molens in onze directe omgevlng. 0m zijn verhaal te ondersteunen had Jan veel diats meegebracht van molens
uit heel Europa. De ontwikkeling die molens 1n de
Ioop der tijd hebben ondergaan vías heel duidelijk te
zien. In het zuiden van Europa staan nog molens zoals ze er eeuhren geleden moeten hebben uitgezlen. Veel
kleiner en simpeler dan de molens die heden ten dagen
in onze contraien staan. Reeds in de negende eeuw
bouwden de Arabieren molens in het huidige lran en
Afganistan. Pas na 1200 brachten de Moren de molens
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Famil-iebezíL.

via Zuid-Europa naar Nederland. De oudste molens zijn
qua uiterlijk anders dan de molens nu. ïn eerste instantie hadden de molens 8 staken waartussen zeilen
werden gespannen. Dit soort molens vind je n[r nog in
Portugal, Spanje, Griekenland. Later werden het vier
wi-eken met een hekwerk eraan. Stond eerst het hekwerk
nog middenop de wiek, later verschoof het hekwerk
naar een kant van de wiek. In het hekwerk werd ook
steeds groter.

Molens zijn eigenlijk gewoon fabrieken. Het Engelse
woord voor fabriek is nog steeds MiII. De industriële
revolutie heeft de molens echter overbodig gemaakt.

Heerlijke

Rechten.

viel het aantal molens in Nederland nog mee.
Tot dat jaar golden de Heerlljke Rechten. Dit betekent
dat het molenrecht uitsluitend rustte bii een kleine

Tot

17gB

groep edelen
Hier in de omgeving had de Heer van Nassau dit recht
en hij was dus de enige die molens mocht laten bouwen
en verpachten. De Franse revol-utie maakte een eind aan
het Heerlijke Recht. Er kwam dus concurrent,ie want er
konden meer molens worden gebouwd.
AI in de mlddeleeuwen was er in onze contrei en een
mol-en. Er stond een korenwindmolen op Strijbeek.
Deze werd de Vossenbergse molen genoemd. A1 rond 1700
werd de naam Langzaan maer zeker Korenbl-oem. In deze
molen werd het koren gemalen voor Ginneken en Bavel.
De molen stond wel erg ver r^/eg en toen zj.ch in 1835
de mogelijkheid voordeed de moLen te verplaatsen,
werd hij in zijn geheel verplaatst naar Ulvenhout. De
standerdmolen heeft daar gestaan tot 1909. Toen is de
moLen afgebrand. Daarop werd op dezelfde plek een bergmolen gebouwd.
Een molen is een enorm onderhoudsgevoelig monument.

Vroeger waren de molens helemaal- van hout, later werd
meer gebruik gemaakt van andere materialen
omdat hout n.atuurlijk erg van het weer te verduren
heeft. ïn 1977 en 1978 zijn de mol_ens van Nieuw-Ginneken grondig gerestaureerd maar onlangs bleek het toch
hleer nodig het een en ander te vervangen en op te knap-

er steeds

pen.

De molen van Ulvenhout is al sinds maart 1914 in het
bezi-L van de familie Van der tíesterlaken. De eerste
Van der Westerlaken op de molen heette Toon ( Oe opa van
de spreker) maar hij stierf aI na een maand of vier.
Zijn zoon Victor volgde hem op en is bijna 50 jaar eigenaar geweest. In 1961 heeft de huidige mulder Anton
van der WesterlakerÉQe molen overgenomen. De mol-en in
Bavel is zelfs aI langer in handen van één en de zelfde t
familie. In 1911 kocht Adrianus van Riel de moIen. Zijn
zoon Joannes nam de molen in 1925 over. In 1957 deed
Jan het bedrijf over aan zijn zoon Franciscus die dat
jaar trouwde met Maria van der Westerlaken, dochter
van de molenaar uit Ulvenhout.

Uit het bovenstaande blijkt dat Jan wel over veel
rinside-informationt moet beschikken. En dat merk je
aan de verhalen. Jan had trieste verhalen en vrolijke
verhal-en doorspekt met kennis van molens en het leven
op een molen. A1 luisterend viel er veel te leren.

Zoals bijvoorbeeld de betekeni-s van de wlekstanden. AIs
de roeden hori-zontaal en verticaal staan is de molen
in rust. AIs de roeden diagonaal staan dan betekent
dat vreugde, dat kan natuurlijk een dorpsfeest zijn
maar het kan ook een feest binnen het molenaarsgezLn
betekenen. AIs er bij het molenaarsgezin een baby
wordt geboren dan staan de roeden niet precies horizontaal en verticaal maar bljna. En bij een overlijden
staan ze juist net voorbij d1e horizontaaL/verticale
stand. En dan moet je er rekening meehouden dat de wieken tegen de wijzers vàn de klok 1n draaien.
Jan van der Westerlaken eindigde zijn betoog met het
voorlezen van een verhaal uit eigen werk dat hij
heeft opgetekend uit de mond van een tante. Het gaat
over een voorval in de molen van Chaam die helaas is
afgebrand tijdens de oorlog. Het verhaal is aI eens
te lezen geweest in de Brieven van Paulus nr. 32.
AIs U nog in het bezit bent van die Brieven dan moet
U het beslist nog eens nalezen. Het is zeker de moeite
waard zoals ook de voordracht van Jan van der l,lesterlaken zee? de moeite waard was. Kees Leijten die de
avond voor één keer afsloot sprak de hoop uit, Jan
nog een keer met een ander betoog over molens te
kunnen horen. Met of zonder diars zaL Jan van der Westerlaken er vast weer een boej-end betoog van maken!
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een

stroschilderij

Schilderij van niet minder dan f 12.000,SCHATTEN

BrJ

door Kees Leijten

PAUTUS

Vrr

(2)

Gezellig druk was het op zondag 28 januari in de schuur
bij de Pekhoeve, waar Paulus voor de zevende maal "Schatten bij Paulus" organiseerde
Schuchter toverde de een een klein kleinood uit zijn zak.
Een ander kwam met een d.oos vo1 leuke spullen uit een erfenis. Maar gezellig was het wel.
Er waren ook bijzondere zaken te bewond.eren:
Hein A.Peters taxeerde een fraaie Zuid-Duitse tinnen kan
uit 1713 op t 2.500,- en een koperen beddepan uit ca 1700
op een briefje van duizend.
Max Lanqeweg had het zoals al zo vele jaren weer erg druk.
Schilderijenrtekeningen en gravures te kust en te keur.
Hij was het meest enthousiast over een schilderij van
Constant Arts uit het begin van deze eeuwrdat hij op
f 10.000,- à f 1,2.000r- taxeerde.

Een oud paneel van Willem Troost was helaas zwaar beschadisd.
Waardevol waren schilderijen van Marijnissen ( f 3000, - )
en Meesters ( ca f 1250r-).
Anton van der Lee werd. een prachtig stro-schilderij getoond. Een goed voorbeeld van ware volkskunst.
Ook een gouden munt van Jacobus Iï uit 1687 en een album
met spotprenten uit Punch waren waardevol.
Een door Koningin Wilhelmina gesigneerd schilderij (28-121932) bleek niet echt te zijn.
Het was echter wel mooi en desondanks van waarde.

Een succesvolle activiteit van Pau1us die een vervolg
verdient.

UITSPRAAK 1O].

Bij elk paleis hoort een mesthoop

een Zuid-Duitse

tinnen

kan

(Augustinus)
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BELGISCH DOUANE-UNIFORM VOOR PAULUS
Van de Nederlandse douane-ambtenaar Adrie van BoxeI uit
Strijbeek ontving Paulus onlangs een Belgisch douane-uni\
form ten geschenke.
Een nog ouder exemplaar werd ons toegezegd.
hle stellen deze giften erg op prijs.

V
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Heiligen Ín de weersvoorspelling 34
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Apr i I - Grasmaand- P aasmaand

Zo lang voor Marcus (25-4)
Zo lang na Marcus koud

Me

tn be$outrmd bur Pmbu

warm

i - B I oe imaand-B I oemeruErand

Als het op Sint Philip (3-5) regent

Is de oogst gezegend

Jun i - Zomermaand- Roz enmaand

Piet en PauI (29-6)

Gaan
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met de aardbeien op sjouw

br @lloomet frtarhpriis btr S$oggt obtr btt iaur
1995 bnst tt sttlltn 0p f 26,10 ptr @ube Ërebuse

THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE 14

door Kees Leijten

Voor de 461e keer heeft het Bredase gemeentebestuur de Toornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld.
Enkele jaren heeft het er naar uitgezienrdat het gemeentebestuur van Breda zou stoppen met het vaststellen van deze
historische marktprijs, maar door de vasthoudendheid van
onze eigen kring die doorging met publiceren ,ook in de
tien jaren dat Breda niet publiceerde, is dit oude gebruik
in stand gehouden.

* zie ook BvP L04 p206

9mrteL

Ërebu, f*rusri 1996
burgrmmgteÍ

tn btt[oubttd
9r,

.-'t-n

E.G.y.

ildutteu

bnu @teba,

br

detretarÍd,

184

pttï Dt lIJ rrRD
aÉhïx

U- l. o ï', rffi-f

)V I.

7 -v > I-.'y ,

fffi$*l

or >t>

: I T A---,
aFf:TF
tl) te {E f íl

-------_
I'

L,

?ËÉÉxfa\
(*o-

6ËEàfÀ
tn
"L"ÍÍÉ
| 'B
ttÉ
/;t 1-Ëo)
[r /j n Z
E€ó'.+Ëi
l*nrí;T
h\ > ÍÈ v
it tFfi
*t>tvïz
RzzOïhL
t 6ë
fr
ta i Ë, H k
aolt)ÍlÍ
u * v*
àl;zL'6zE
l7>+r
t'l-Ë/a
'trËt,

DE DUIVENSPORT ALS
door Kees Leijten

Onder grote belangstelling opende de oud-journalist Piet
de Weerd op zondag 4 februari de tentoonstelling "Duivensport als Hobby" in het museum van Pau1us van Daesdonck.
Een tentoonstelling rond een vijftigtal duivenklokken van
verzamelaar Ad Wijgaarts.

I

foto's, ringapparaten, ringen, diploma's, prijzen en
die betrekking hebben op de duivensport.
In de vitrÍnekasten mooie voorbeelden van kitsch uit deze
wereld.
Spaarpotten in de vorm van een duif, botervloten, serviesgoed, een pendule , beeldjes en wandborden met duiven zijn

Vele

and.ere zaken

goede voorbeelden.
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Piet de !{eerd ,in kringen van duivenhouders beter bekend
aIs d'n Dikke Bruine, vertelde over zijn ervaringen in
vele jaren duivensport en duivenjournalistiek en bood de
kring een schilderij aan met de foto van een duif ,die
door de geallieerden in de oorlog gedropt was voor spionagedoeleinden.
Boeiend zat De Weerd

die

midd.ag

te vertellen over zijn

leven tussen de duiven, zijn journalistiek werk en zijn
boeken ,die in vele talen vertaald zijn.
In een van de vitrinekasten een boek geschreven door De
Weerd ,vertaald in de Japanse taal.
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'Ik karu eeÍL durf alleeru
met wa,rme hand,eru aoelett)
door fie Schel lekens.
'7/./r

Tussen 1947 en 1975 schreef Piet de Weerd als rrDrn
Dikke Bruinerr een wekelijkse rubriek voor De Stem.
tde dikke rooj-et of rdrn slanke
'rEen duif kun je
blauwer noemen. ïk koos voor deze bijnaam. Er ztJn
haast geen bruine duiven.tt
ttDe eerste selectie maak ik bi-j het aanvoelen van de
duif. Dan zeg ik: rDie is te droogr. Het is een subtiel gevoel. Alles wat met droog te maken heeft, is

fout.

rr

Pi-et de I'leerd (B:)is sinds 1945 professioneel selecteur van postduiven. Morgen, zondag 4 februari,
opent hfj in het museum Paulus te Ulvenhout een ten-
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DER OVERWÏNNMRS

----='1<

der overwinnaars was bestend voor de eerstthuiskonende duiven van de wedvluchten, on ze aan "de
algenene bewondering" bloot te stellen.
De bovenste nand was voor de overwinnaar, daarna de
nunmers 2 tot en net zes, de onderste rij was voor de
duiven die prijs zeven tot en net zestien behaalden.
foto-col lectie Ad Wij gaarts

De nand

toonstelli-ng trDuiven houden als hobbyrr.
De duiven van De líeerd leggen geen windeieren. Hii
bewoont een kapitaal pand op de Ginnekenmarkt te Breda. De gouden selecteur is een typische specialist;
een reus op de vierkante meter van de duivenmelker.
ttDe duivensport beschouwt me als een soort Cruijff .
Ik heb kampioenen gemaakb in Be1gië, Duitsl-and, Amerika.
A1s wij samen problemen hebben in Rio de Janej-ro, hoef
ik maar een liefhebber te beIIen. Die komt ons meteen
helpen. It
Het klinkt snuivend, maar niet uit de mond van Piet
de Weerd. En de feiten liggen op de huistafel. Boeken, artikelen in het Duits of Japans over de selecteur en ztjn rassen, maar ook een stapel naslagwerken
die hij zelf schreef . ttMijn boeken zíjn de kookboeken
van de duivensport. rr
Piet de Weerd is geboren in Oude Tonge. írMijn vader
hras een klein boertje met een groot gezin. Ik was
de oudste zoon.frToen hij op de HBS zat in Middelharnis kwam hij in aanraking met de duivensport. I'Ik
ging met mijn moeder een voetbalshirt kopen bii Ko
Nipius. Hij had geld en kocht duiven in BelgÍë.tr
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De I'leerd schreef in zijn vrije tijd over voetbat in
De Flakeese Nieuwsbode en begon nu ook met artikelen
over duiven. In 1930 richtte hij duivenvereniging "De
Stormvogelsr? op en stortte zich vol overgave in de

duivensport.

Vijf jaar later kreeg hij nationaal aanzj-en door zijn
stukjes in het Nederlandse bondsblad. Toen de oorlog
uitbrak, ontbood het ministerj-e van Bi-nnenlandse Zaken hem naar Den Haag. t,Ik moest uit zes bekende hok-

ken de beste duiven selecteren. Die werden opgekocht
en ingezeL voor spionage. De rest werd allemaal de
kop omgedraaid. Hitler zei dat je met een duif kon
spioneren. Nederland telde voor de oorlog 18.000
duivenmelkers met gemiddeld ieder zotn twlntig duiven.
Na de oorlog r^ras er geen duif meer over.
In 1945 werd Piet de tíeerd in Brussel redacteur van een
nieuw blad tDe Aetg:.scfre Duivensportt. frln België
drinken ze een glaasje bier en denken tegelijkertijd
val maar dood. Daar hielden ze de dulven ondergronds. En waren er na de oorlog veel meer over dan

in

Nederlandtt.

Het blad won snel aan betekenls. Duivenmelkers kwamen
van ver om de resultaten door te briefen en hun r^raar
te tonen. Hoe meer publlcite1t, des te meer geld er
betaald wordt voor de vogels. ttJe moet heeL voorzichtig
zijn met wat je schr{ft. Er ls veel geld mee gemoeid.
De duivensport draait om Oà verkoop van jonge duiven
van hokken waar veel bekende vogels ziLten.tt
De duivenmerkers vroegen Piet de lríeerd steeds vaker
om de duiven ook te keuren. Vanaf die tijd is hij
professioneel selecteur. De eerste postduif keurde hij
voor een kwartje. Nu is zijn oordeel honderden gu1dens waard. Hfj selecteerde meer dan 300.000 duiven.
rfïk kan een duif alLeen met warme handen voelen. ïk
ben net een pianlst. Horowitz trad al_leen op bij een
bepaalde temperatuur, nadat, hij gerookte zalm had gegeten en tussen e1f en twee uur had kunnen oefenen.
Ik pak met de rechterhand de duif beet. Zo kan hij
geen kant meer op. Dan druk ik hem tegen de borst.
Mijn llnkerduim 1eg ik op de rug en met mijn vier vingers begin ik de duif te masseren. n

'rïk kijk naar de vitaliteit

en de agressie van de duif.

AI wat een berg op kan, moet je hebben (fret duivenjargon is doorspekt met wielertermen. Dat komt L/aarschijnlijk door Piet, de Weerd zeJ.f. Hij r^ras goed bevriend met Joris van den Bergh, de beroemde wleler:verslaggever en eerste Nederlandse ploegleider in de
Tour de France, red. ) Het uithoudingsvermogen is heel
belangrijk. Een duif moet kunnen vliegen bij gro.te
hitte en wind tegen. Temperatuur en wlnd bepalen de
snelheid. Een Pyreneeënvlucht telt meer dan 1000
kilometer. Die kan een duif bij ideale omstandigheden afleggen in i0 uur. 1800 meter per minuut is
mogelijk met de wind op de staart. (dat is 108 kmluur)
De meeste liefhebbers kijken naar de aerodynarnica; of
een duif moole spitse vleugels heeft. Ik ki-jk liever
in de ogen. Een duif moet zich kunnen oriënteren. Ik
maak de conduitestaat van een duif terwijl ik hem
masseer.

t'

rrln principe kijk ik alleen naar de biologie en de
erfelijkheld. A1s selecteur heb je maar weinig kans
om de erfelijkheid te bestuderen. Ze stoppen de duif

in je
I

handen.rt

AFB0U!,tEN, DAT KAN

IK NIET '

De Weerd stond aan de basis van een van de beroemdste
duivenrassen ter wereld: het ras tJan Aardenr.
De !'leerd leverde de duiven Delbar, Deguffpoy, Devriendt
en Stichelbout, die de basis vormden voor de hegemonie van deze Brabander.
Jan Aarden was een duivenmelker uit Steenbergen die
furore maakte tussen 1945 en 1962. Het ras Jan Aarden
was schier onverslaanbaar en wordt in een Duits boek
omschreven als het beste ras voor meerdaagse wedstrijden.

Aardens vogels hraren later de basis-duiven voor de
wereldberoemde stal van Marce1 Braakhuis u1t Maastrlcht. In de jaren zeventig en tachtig won de Duitse
miljonair Raymond Hermes zowat alle prijzen meb duiven
van dit ras die Piet de Weerd hem bezorgde. I'Het 1s
technisch mogelijk om een kampioen te maken binnen een
paar jaar. Je hoeft geen verstand te hebben van de
sport, maar wel goede duiven. rl
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Eind jaren veertig kwam De Weerd in contact met Jos
Vandenbroucke uit Wielsbeke, België. Sindsdien vormen
Vandenbroucke en De Weerd een onafscheidelijk koppel
in de duivensport. Jos, zoon van een boer die een
fortuin vergaarde met het kweken van vIas, bezat het
geld en Piet (in eerste instantie) de kennis.
trJos zegL altijd dat hij zonder mij net zo goed konijnen had kunnen fokken.tt Vorig jaar nog hlon een
duif van hun de lnternationale vlucht ult Perpignan
voor 15.000 duiven. ttEn Japanners betalen veel- voor
een eerste-prijswinnaar.tt De bedragen die De l,íeerd
opsomt, lopen in de tonnen. Vooral in Japan en Talwan
ztJn prijsvliegers zeer gewild. Daar wordt op grote
schaal grof gegokt op dulven.
De Weerd kreeg in de jaren vijftig door zijn succes
internationaal aanzien als selecteur. Hii ontmoette
de groten der aarde dankzlj de duivensport. Hii selecteerde de duj-ven van de Chinees Bulakul tfDe grootste
rljsthandelaar van Azië. rr
Chester W.Nimitz, opperbevelhebber van de Amerikaanse
vloot tijdens de Tweede Wereldoorlog, ontbood hem naar
de Verenigde Staten. "0p den duur was het ouwe jongens
krentenbrood.tt Slechts een sneeuwstorm weerhield hem
van een bezoek aan het Witte Huis van John F.Kennedy.
Piet de l,íeerd is ereburger van LafayeLte en New 0rleans. tf Ik ben 72 keer over de Oceaan gevlogen. Een
duif is a little bit magici en zodoende ben ik dat ook

in

Amerika.

rt

is 83 jaar, maar nog steeds actief. Hii
bezit nog echte prijsvliegers en is hoofdredacteur van
het buibenl-andse nieuws over de duivensport van het
Japanse maandblad Plusl-in. frVoor hen ben ik Onze Lieve
Heer.tt Het blad weegt een pond en staat vol kleurenfotots van duiven. ttAfbouhlenr dat kan ik n1et. Ik word
er elke dag weer bijgehaal-d. It Ztin zoon Henk de Weerd
uit Brasschaat heeft aIs dierenarts van postduiven een
bloeiende praktijk van 16.000 duivenmelkers over de
hele wereld.
ttHij is de veterinair adviseur van de Chinese en Japanse
bond. Maar selecteren van duiven is zijn vak niet. Hii
voelt met koude handen.tf

De selecteur

uit

t'De Stem" zaterdag

3 februari

1996.

NIEUWS

UIT HEÏ MUSEUM 16

door Kees Leijten
DUÏVEN HOUDEN ALS HOBBY

Op zondag

4 februari

opende

de oud-journalist Piet

de

Weerd ,destijds bekend als *Drn Dikke Bruine " voor Paulus
een nieuwe tentoonstelling: "Duiven houden als hobby"
Het is de 20e wisseltentoonstelling sinds Paulus op zondag
6 september 1986 zijn museum opende.
Dank z:-J de medeurerking van vele duivenhouders is rond de

collectie constateurs van Ad Wijgaarts een interessante
tentoonstel I ing opgebouwd.

BRABANT 2OO

In het kader van Brabant 200 opent Paulus op 1 september
een tentoonstelling over die 200 jaar in onze gemeente.
Twee eeuwen "Ginneken en Bavelt' en ttNieuw-Ginnekent'.
Archiefstukken uit 1796 tot een geboortekaartje uit 1996
en vele gebeurtenissen in ons heem uit de twee eeuwen daar
tussen.

ONBEKEND

Onlangs kreeg Paulus dit "apparaat"
Weet iemand wat dat is ?
Aan het gebogen ijzer bevindt zich een kegelvormig gerib-

beld uiteinde.
Uw reacties graag naar postbus

89
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MI.IWINST

koperen

uit Bave1 kreeg Pau1us deze fraaie
rijtuigstoofrdie een mooi plaatsje kreeg in

ons

museum
K!{ARTIERSTATEN

In het kader van de tentoonstelling over 200 jaar Brabant
zoekt Paulus naar kwartierstaten van personen waarvan aIle
voorouders in zes generaties geboren zijn in " Ginneken en
Bavel" of "Nieuw-Ginneken".

tile

zijn

benieuwd

GEBOORTEKMRTJES UIT 1996
Voor onze tentoonstelling ''200 jaar Brabant" zoeken we de
geboortekaartjes van alle Nieuw-Ginnekenaren geboren in
1996. Dit jaar dus.
Graag ontvangen we d.aarom van aIIe inwoners van Nieuw-Ginneken die dit jaar een baby krijgen of kregen een geboortekaartje van die baby.
Zet Paulus op de verzend.lijst (Postbus 89 4850 AB Ulvenhout). U kunt het ook bezorgen op het museum.

NIETJIil.GINNEKEN
'
op 31 december a.s. zal onze gemeente precies 55 jaar bestaan. Maar ook geen dag langer.
Pau1us organiseert op deze laatste dag van de gemeente
Nieuw-Ginneken in de stal van het museum een tentoonstelling over die 55 jaar Nieuw-Ginneken , met vooral de
55 JAAR

het gemeentehuis als centraat thema.
De tentoonstelling loopt van 31 december 1996 tot 15 juni
gemeente en
1997.

Paulus' Museum fp/

Kollektie

Van zuster Anselma

\ll

In de afgelopen periode ontvingen we vele zaken voot"
ons museum.
Iríe kunnen de giften onderbrengen in de volgende deelkollekties:

Archief
Diverse muziek'- partituren - diploma B.B.
films Nieuw-Ginneken obligaties.

18-ta]

Bibliotheek
Receptenboekje jubileumkrant gebonden ill-ustratie
Carnaval-

Ooos

carnavals-attributen.

Curiosa

+-tal decoratietegels fietsplaatje 1937-1 938 - 2
houten consols koperen consol aantal buttons uit
gemeente Nieuw-Ginneken.

Devotionalia

ft.familie 1933 tegeltje OLV - 2 scapuliers
3 kruisbeelden rozenkrans H.Hartbeeldje wijwatervaatje H.Theresia.
OorXonOe

El-ectra

IMnob
Keuken

kamerbel 2 trekpendels.

Lont voor petroleumstel'- 3 kachelpootonderzetters.
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Kleding

Knotwolhouder plooiijze? voor mutsen vossenbontje
2 frontjes(ziemezetjes) strook zwarte kant - pellerine struisvogelveer - grote kledingkist(meidenkist)
Land-en Tuinbouw/Veeteelt
Oudheidkamer

@n

zeepbakje(sphinx).

Religieuze Bibliotheek

trIinkel van Sinkel
Kaartje witte knopen doos kachelpoets sigarenkistje Bloemenhof - sigarenton kaart scheerpleisters
busje stiften met uierzalf - 2 doosjes kogeltjes voor
Iuchtbuks.
de schenkers waren mw -dhr of familie:
F.Asselbergs, A.v Boxel, J.v
@ne,
Dorst, A.v Eijl, M.Gooyers, J.Heestermans, A.Hoogerheyde, J.v Kuijk, C.Leijten, N.v Loenhout- J.Pelkmans
G.Rombouts, J.Slabbekoorn, J.Smu1ders, J.Snepvangers,
J.vd Veken, A.Verkooijen, J.Vlamings.

Kerkboek.
School

letterdoos doos krijt
2 schilde2
leesplankjes
schoolkranten(Rosbode) rijtjes Engelbewaarder

Button Rosmolen inktpotje

Serviesgoed
Broodschaal Regout

(

1

890)

.

Speelgoed

Corset voor pop prulk voor pop 5 loden bikkels
4 geitenbikkels.
Timmerman

Deurgrendel

ta

2

deurklinken.

Unlformen

Pet Rijkswacht(Be1gië) ca 1930 1 douane-uniform
België ( ca 1 980 )
Verenigingsleven
ItDuivensporttt duivenringen en eigendomsbewijzen.
Washuis
I^laterpomp met ombouw.

Wereldoorlog II
Gasmasker armbandttOranjert benzinekaart pamflet

R.A.F. 1943 distributiestamkaarten distrlbutie-

vergunnlngen.

APART 3
door Kees Leijten

BvP 10? stelden we U op pagina 116 de vraag wat voor
apparaat we van Guus Rombouts gekregen hadden'
Jàè niepstraten herkende er een "Klokkenbeienstroper in.
Christ ltirken zag het op Terschelling voor de Cranberryoogst :t.

In

Iríe

kregen nog meer reacties

Th. van,

-

der Aa1st uit Hapert kocht het in de zeventiger

eveneens voor de bosbessenoogst.
É.Botggraaf uit Qosterhout kocht het in Zweden ,waar het
eveneens werd gebruikt voor de oogst van bosbessen.
Dat zorn zonderling en vrij onbekend apparaat toch zo internationaal bekend is. Dank aan de schrijvers.

jaren in Qostenrijk

x Zie

BvP1.08 p.1.72

197

196
NIEUWE SPONSOR
Van Sluis Communicatie

het

te

Breda

is de nieuwe

museum.

De sponsors maken het mogelijk ons museum te

ploiteren

sponsor van

blijven

ex-

t

Dus zijn de sponsors voor ons onmisbaar.
We nemen hun namen in kleine advertenties op
blad van dit tijdschrift daarom gaarne op.

Van Sluis Communicatie bv
Public relations & public affairs
Baronielean rg
4818 PA Breda
Telefoon ot6-szz888

Het buiten Klein-[ilo1fslaar

onder Bavel, qemeente Nieuw-Girrrreken
door Ad.I{. Jansen

Inleiding

het

binnen-

Y
Communtcotie

de Bavelselaan in Ginneken en het Ulvenhoutsebos
ligt het landgoed Wolfslaar. Wanneer men vanaf de Bavelselaan via de Wolfslaardreef in de richting van het gelijknamige zwembad gaat, stuit men in de bocht van de weg op
een fraai herenhuis met in de topgevel de naam 'tViTla
Groot-WoifsLaar". Onwillekeurig vraagt men zich dan af: is
er ook een " Kiein-Wolfslaar"?
Dat is inderdaad het geval. De "kleine" tegenhanger van
het "grote" landgoed moet men zoeken ten oosten van de
Bavelse Leij r e€Ít beek die door het landgoed stroomt.
Wanneer men d.e Bavelselaan vervolgt tot de kruising met de
Overakkerstraat en bij het vroegere cafeetje "De Handpaal"
rechtsaf gaat, komt men via een landelijke weg bij de
reeds genoemde Bavelse Leij. De Overakkerstraat zet zich
hier op het grondgebied van Nieuw-Ginneken voort onder de
Tussen

trJolfslaar". Naast een modern landhuis aan de
rechterzijde van de weg (Klein Wolfslaar nr.25) staat een
fraai ijzeren toegangshek uit het begin van de twintigste

naam "K1ein

eeuw, waarop deze naam

Communicare necesse est
Paulus heeft een nieuwe vriend. Van Sluis Communicatie,
gevestigd aan de Baronielaan 19 in Breda Voormalig Teterings gebied, misschien zelfs wel de plaats waar indertijd
voornÍrme beslissingen voor de gemeente werden genomen. Sierlijk op de gevel prijkt de oude nÍram 'De Grazendonken', achter die oude gevel gaat een moderne organisatie schuil. Een bureau dat zich bezighoudt met werk van
alle tijden: positioneren, argumenteren, redeneren. Rhetoriek heette dat in vroeger tijden Strategische communicatie
heet dat in de twintigste eeuw. Het werk van Oeroeboeroe
en soms dat van Eucalypta. Paulus weet dat leven communiceren is en coÍnmuniceren leven. Daarom heeft Pau-

lus een nieuwe vriend.

in

goudkleurige

letters is

aange-

bracht. Hier begon vroeger een dreef naar het gelijknamige
buiten, waarvan men de hoeve nog kan aantreffen onder het
adres Klein Wolfslaar 13 (vroeger Roosbergseweg 13, Bave1).

Het gebied dat grenst aan de Bavelse Leij, het Ulvenhoutsebos en het landgoed Groot-hlo1fslaar, heeft niet aIleen
een bijzondere landschappelijke waarde, maar is zowel door
de band met Groot-Wolfslaar a1s door de eigen ontwikkeling
in de laatste eeuw, van grote cultuur-historische betekenis.
Groot- en Klein-tlolfslaar
De geschiedenis van het "grote "Iapdgoed is reeds eerder
beschreven door Dr.F.A.Brekelmans (t). Hoewel reeds in de
zestiende eeuw een hoeve " CJeijn WoifsJaer" wordt vermeld,
lag deze vermoed.elijk op een andere plaats dan de boerderij uit de negentiende en twintigste eeuw. Dat blijkt uit
de begrenzingen die in de oude acten worden aangegeven. In
L567 verhuurde de eigenaar van Wolfslaar, Cornelis tíachmans aan Merten Adriaen Mathijs Meeren zone:
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"een hoeve, goeden ende erffenisse, nu genaent CJeijn
Wolfslaer, opten Kerkwech gelegen". Van deze hoeve was in
1566 door de eigenaar het huis afgebroken en de schuur
naar elders overgebracht.
Aan de noordzijde grensde het erf aan de "Kerkwech" en
aan de oostzijde aan 's heere straete (l).
In 1636 is er sprake van:
"sekere hofstede nette steene daer op liggende ende erve
nette heure toebehoorten, gehijten Cleijn Wolfslaer". nDë
oppervlakte bedroeg 2 t/2 bunder, ruim drÍe hectare (').
Verkoper was Mr.Arnout van Zonst, koper zijn schoonzoon
Mr.Dyrck tlachmans. Beide hadden geen verdere betrekkingen
met het grote landgoed. Wachmans verkocht het geheel in
1,644 aan Sr. Hendrik Eijckberch, die eveneens geen eigenaar was van Groot-tríolfslaar. Het betrof toeni "eene oude
hoffstede Cleijn Wolffslaer, onderlandt ende weijde, groot
2 1/2 bunder bij de Bavelstraet, noord .aan de qebuer of
baveistraete hier haif aen behoorende" 1').Tenslotte wordt
dp hofstede nog een keer onder deze naam vermeld in 1755
('). In dat jaar was Jan Aert Dirken de eigenaar. De boerderij en de grond van de familie Dirken lagen in de punt
tussen de Bavelselaan en de Ulvenhoutselaan. De conclusie
is dan ook, dat het "Cleijn hlolfslaer" uit vervlogen
eeuwen tussen deze twee lanen lag, ten noordwesten van het
huidige landgoed Wolfslaar.
Een hoeve in het Bave1s gro'ek
Het huidige Klein-Wolfslaar ligt onder Bavel, ten oosten
van de reeds eerd.er genoemd,e Bavelse Leij, die tevens de
oostelijke begrenzing is van het landgoed Groot-trío1fslaar.
Deze beek vormt vanoud.s de grens tussen de dorpen Ginneken

en Bavel en is nu nog steeds de grens tussen Breda

Nieuw-Ginneken.

en

Ten zuidoosten van deze beek lag vroeger een uitgestrekt
complex van heidevelden, beemden en bossen. Het strekte
zich uit vanaf lJpelaar tot Bavel, het Ulvenhoutsebos en
de hoeve Vredenberg (triloestenbergse hoef ). Het waren "gemene" gronden, gezamenlijk bezit van de eigenaren van de
aanpalende boerderijen. Ook de heren van Wolfslaar hadden
hier een aantal "broekrechten", d.w.z. het recht om hier
hun vee te laten grazen, plaggen te steken of hooi te
winnen. Het gehele complex werd aangeduid als "de geneijnte van Wervenschot, Canerschot en Coppersheijninge" (b).

Wolfslaar greSrsde aan de oostzijde aan de gemeijnte van
Wervenschot ('). Bij een verkoping van Wolfslaar in 1,023
door de weduwe van Mr. Lucas Staes behoorden er tot haar
bezit vijf broekrechten. Verder verkocht deze Bredase
apothekersweduwe ook nog ongeveer 2 bunder grond onder
Bavel en 16 t/2 bunder hei§e genaamd t'De Leeuwerik', ,
eveneens onder Bave1 gelegen (ö).

In 1661 werd.en de gemeenschappelijke gronden verdeeld
onder de gerechtigden.
er 105 kavels van ruim een bunder groot
uitgezet, clie aan de belanghebbenden werden toegewezen
van het aantal "broekrechten" dat deze bezaten

Daartoe waren

ïfrn""O"Iijk

Het gedeerte van d.e vroeger gemeente van wervenschot ond.er
Ginneken werd later aangeduid als " het Ginnekens Broek, ,
terwijl het deel van de gemene gronden onder Bavel t,het
Bavels Broek" werd genoemd. De scheiding werd gevormd door
een grote sloot, die door de huidige wijk lJpelaar liep en
verder door de Bavelse Leij bij Wolfslaar.

de familie staes was de brouwersfamilie van Bernagiën
eigenaar van wolfslaar. rn 1688 verkochten de erfgenamen
van sr.cornelis van Bernagiën via een openbare verkoping
het landgoed (Groot) tíorfslaar aan Leonard van Erffrentqn,
oud-weesmeester en "burger-capiteijn" der Stad Breda (t,).
Het betrof:
"eene hoeve nette huijsinge, schuere, hovinge ende erffenisse net aLle hare toebehoorten ende netten erven daer
aen behoorende, genaenpt Groot Wolffsiaer. . . . . . tot Overacker, ende noch der parchelen van erven nitsgaeders in de
geneijnde van wervenschot, canerschot ende coppersheijning€r resp. totte voorschr. hoeve behoorende ende dependerende, groot de voorschr. hoeve ende erffenisse nette de
broeckrechte tesanen omtrent de twintigh buijnderen.
oostw. aent Bavelsbroecke, suijtw. het uivenschotsebosch,
westw. de heere N.de Bie en Jan Mathijssen van Roij erven
ende noortw. Bern. Montens, Johan Couwelerr, Johan Jagers
en Jan Mathijssen van Roij 't sanen erven" (II).
Na

De Hoeve ligtenberg
Aangenomen wordt dat Leonard van

1700 op

heeft

het

Erffrenten rond het jaar
het eerste herenhuis

landgoed Groot-wolfslaar

gebouwd.

200

Vermoedelijk

heeft hij omstreeks dezelfde tijd op

2A1
de

gronden in het Bave1s Broek, ontstaan uit de broekrechten
die vanouds aan het landgoed verbonden waren, een hoeve
gesticht. Daarmee heeft hij de grondslag gelegd voor het
negentiende-eeuwse buiten Klein-Wolfs1aar (") .
Na de dood van Leogard's zoon Cornelis in L749, werd zijn
boedel getaxeerd ("). Wolfslaar omvatte ongeveer 22 bunder grond ( 30 hectare) en werd geschat op bijna 12.000
glds. Onder Bavel-Kerkeind, d.us ten oosten van de Bavelse
Leij, Iag een huis met schuur, hof en land, groot 260
roeden, aan de oost- en noordzijde grenzend aan 's heren
straat, verder aan eigen erf. Bij de hoeve behoorde een
aantal percelen grond: het "Nieuwland', de "Putbeendt, een
perceel schaarbos genaamd "de Erfrentenpolder", nog vier

perceeltjes bos en land en een stuk heide "nevens
Putbeend'

de

.

Hct. gehce]. besloeg ruim 1,2 bunder, ongeveer 16 hectare
grond. Dit gedeelte van het landgoed word geta*xeerd. cp
3.000 g1ds. De grond lag tussen de huidige weg Klein
wolfslaar, de Bavelse Heide en het ulvenhoutsébos.
cornelis' weduwe, cornelia vereijck, .hertrouwde met Abraham Mathias chombach, luitenant-ko1onel der- infanterie.
cornelia overleed in 1783, .haar man in 1799, zonder direc-

te nakomelingen.
De. goede_rer1, werden

zowel in 1793 a1s in 1290 'opnieuw
getaxeerd (''n)' Groot-wolfslaar vras toen, aanen met enkele
aanpalende percelen, 2s,s .bund.er groot. Het grondbezit
ond,er Bavel omvatte ruim 18. bunder. waarvan hef grootste
deel niet in cultuur was gebracht. De totale waàrde bedroeg in 1790 ruim 27.000 glds. Het meest opmerkelijke is
echter de .omschrijving van .de boer.derij in het Bavels
Broek:

" een steede hestaande in huijs, sta], schuur, hof, boongaard en land, geleegen onder Ginneken te Bavel Kerkeijnd,
genaand Li'gtenbaÍg, groot 260 roeden, begrensd oost. en
noord 's heerestraat, zuid en west eiqen eif, net de beuke
nevens de scàaapskooije". De hoever. waarschijnlijk date-

rend van omstreeks 1700, moet tijdens het beheer van
de naam Ligtenberg hebben gekregen. volgens rr.
chr-Buiks verwijst deze"naam naar de mindere kwaliteit van
de grond. Het aan de chaamseweg te ulvenhout gel.egen
buiten t'Luchtenburg'í zou de. wat meer Brabantse. vorm van
dezelfde naam kunnen zijn. De hseve Ligtenberg is de
directe'voorloper van de nu nog bestaande boerderii Kleinchombach

WolfsIaar.

Groot- en Klein-ttolfslaar gescheiden bezit (1789-1S52)
viel het bezit uiteen in verscheidene delen. De kern van het landgoed Groo.t-Wolfslaar met
het herenhuis en de bijbehorende boerderij vererfde aa.n
een neef Àbraham Mattheas Cornelis'van Bomme.I uit Haarlem,
die ztjn deel aI spoedig'via een openbare'verkcping van de
hand deed. Enke1e percelen grond, met name aan'de BavelseIaan, werden door de enfgenamen van de overledene afzonderlijk verkocht. De bezitt,ingen in het Bave1s Broek
gingen naar de familie. Van Heusd'en. Uiteindelijk be-tekende
dit, dat de dochter Perina van de Bredase schepen Mr.Jacobus van Heusden, dit deel van Chombach's naLatenschap in
hanclen kreeg. Perina .Van Heusden was op L8 jarige leeftijd
op 13 april 1789 in de Grote Kerk te Breda Ín het huwelijk
getreden met een wat oudere ,weduwnaar: AbeI Jan .Koenders
§torm van 's-Gravesand.e, regerend sehepen van Breda. Uit
git huwelijk. werden twee -kinderen'geboren. Na zijn overlijden in t791, hertrouwde.zij in 1,794 met opnieuw eefl der
schepen€n van Breda: Mr.Elias Joël Luzac.
Deze was tevens ontvanger van Teteringen en secretaris van
Ginneken en Bavel, Gilze en Rijen. Uit dit huweliJk werden
opnieuw twee hinderen geboren. Na zijn dood trouwde Perina
in 1808 voor de derde maalr ru met de gepensioneerde kapitein Wilem Harmen Boon. Zíi schonk hem een dochter.
Zíj overleed in haar huis aan de Haven te Breda op 3 mei
1819, slechts 48 jaar oud.
Vermoedelijk heeft Perina van haar bezittingen in Bave1
een zelfstandig buiten wi1len maken. Behalve de hoeve
Ligtenberg bestond dit omstreeks 1800 uit een aantal met
bomen beplante dreven, percelen bos, heide en boomgaarden.
De familie bleef echter wonen in Breda, vÍaar Perina drie
huizen bezat: aan de Haven, aan de westzijde van de HaIstraat en aan de Cingelstraat.
Er kwam dus geen landhuis op het buiten in Bavel, waardoor
het zich niet tot een echte buitenplaats heeft kunnen ontwikkelen.
Het bezit in Bavel moet voor d.e familie een buitenverblijf
in de volle zín des woord,s zijn geweest, waar men vanuit
de stad een dagje kon doorbrengen. Op het eerste kadastraIe minuutplan, opgemaakt rond 1,827, staat " een water tot
vernaak" aangegeven, met daarin op een eilandje een tuin.

'Na de dood van Chombach

Aan de Appeldreef stond, vlakbij deze waterplas, een
"koepeLtje". Het water was niet meer dan een uitgegraven
perceel tussen de Appeldreef en de huidige weg Klein
WoIfslaar (zie bijgevoegde kaart) .

E

re

N5
Behalve de boerderij stond er nog een tweede huisje op het
buiten. Het was echter aI in 1806 onbeyroond en werd ver-

niet meer verhuurd (15). Bij een registratie van aIle onroerende goederen.,in 1816, werd het
echter nog steeds als huis vermeld (,b). De weduwe Luzac
bezat in dat jaar in Bavel totaar 33,5 hectare grond,
waarvan slechts zeven hectare uit bouwland en 2,5 hpctare
uit weiland bestond. De rest was bos en heide (17). De
waterplas en het koepeltje werd.en in 1g16 niet afzonderlijk genoemd. rn lBzT registreerde het Kadaster op naam
van de "erfgenanen storn van ,s-Gravesande" zg hectare
grond, waarvan ongeveer 13 hectare in cultuur was gebracht; de rest bestond uit dreven, bossen, heidevelden en
moedelijk daarna

foto L

De westelijke kopgevel van de hoeve en de grote schuur,
gefotografeerd in L982.
( coL1. fan.Boeren-v.d.Veeken, Bavel
)

moerassen. De waterplas was ongeveer 75 are groot.

het overlijden van perina van Heusden in 1g1g. werd er
een inventaris opgemaakt van haar nalatenschap (18). Erfgenamen waren: de derde echtgenoot kapitein Boon en de nog
in leven zijnde kinderen. uit het eerste huwelijk *ai
alIeen de wed,uwe van carel J.J.storm van 's-Gravesande met
haar kinderen in de boedel gerechtigd; verder vlaren er de
twee kinderen uit het tweede huwelijk en de dochter uit
het derde huwelijk.
Na

De onroerende goederen bestonden uit drie woningen in
Breda, een aantal goederen in teidschedam afkomstig van
haar eerste echtgenoot en de bezittingen in het Bavels
Broek. De boerderij werd in de acte als volgt omschreven:
"de hoeve Lichtenberg, bestaande in huizinge, stal, schuur
en verder getinnerten, net de hof, boongaard, Jarndwegen,
bosschen en plantagiën daaraan gehorende, staande en
gelegen onder Bavel, jurisdictie van Ginneken, .^verhuurd
aan de weduwe Vianinckx voor Fl. Z20r- per jaar" (1v).

foto

2

De van 1858 daterende boerderij Kiein &iolfslaar, gezien
vanaf het zuidwesten. De kap is vernieuwd., naar à" ondersteuningen zijn bewaard gebleven. De voorgevel van het
woonhuis is opgetrokken in (gele) ijsselstein, de zuidgevei in rode handvornsteen van hetzeiTde fornaat.
(

foto

Th.Neger, geneente Nieuw-Ginneken)

Adriaan vlaminckx (1245-1819) pachtte de hoeve in 1901,
zijn weduwe bleef er wonen tot aan haar dood in 1,g32. rn
dat jaar deden de erfgenamen storm van 's-Gravesande de
goederen in Bavel van de hand. Johànnes de vet, koopman te
Breda kocht h?nt geheel via een onderhandse acte op 7 december lB32 _('u). Er volgt dan een periode van io jaar,
waarin over de ontwikkeling van het buÍten niets bekend is
Groot- en Krein-tfolfslaar in handen van de famirie stormCulpers, (1852-1905)

207

Op 27 febrauri 185i verkocht Adrianus de Vet bij onderhandse acte "àet buitengoed Lichtenberq of^. Klein-woifslaar" aan Mr. Lambertus Dominicus Storm (lI). Deze was
gehuwd met rsabella Angelica Jacoba carolina cuypers
(Charlotte), zuster van Prosper Culpers-van Velthoven,
bouwheer van Anneville onder Ulvenhout.
charlotte cuypers stamde uit een aanzienlijke familie. rn
1844 erfde zíj, samen met twee zustersf van een oom van
moederszijde Frederik varrnn Mattemburgh (1285-1844), het
landgoed Groot-Wolfslaar ("). Enkete maandgp later kocht
zíi haar zusters uit voor FI. 10.000r- (,r). Toen haar
echtgenoot in 1852 Klein-wolfslaar had aangekocht, waren
de twee delen van het oorspronkelijke landgoed wolfslaar
na ruim zestig jaar weer verenigd.

is de naam " Ligtenberg!' def initief veranderd in
Kiein- Wolfslaar"? Uit de ond,erhandse acte van 1B5Z
blijkt, dat toen beide namen werden gebruikt. Dgarna komt
men de naam LÍgtenberg echter niet meer tegen ('*). Bij de
familie Storm heette het buiten, ter onderscheiding van
het "grote" landgoed, uitsluitend KIeÍn-IríoIf slaar. Overigens was het "kleine" deel van het verenigde landgoed
bijna 30 hectare groot, terwijl de oppervlakte van Groott^lorf sI'aar toen slechts 25 hectare bedroeg. Behalve een
grote boerderij omvatte dit laatste echter wel een herenhuis, terwij I op Klein-Wo1fslaar slechts een hoeve en een
kleine woniqg gesitueerd !{aren. Deze hoeve was via de
Appeldreef (h1 en een brugje over de Bavelse Leij verbon-

trlanneer
"

onder het linker raírm js de eerste steen ingenetseld, in
L858 geleqd door Mr. L.D.storn. De voorgever rs nog in
oriqineTe staat, net uitzondering van het raam boven de
voordeur. Deur- en vensteropeningen hebben onlijstingen
van rode handvornsteen.
(

foto

Th.Neger, geneente Nieuw-Ginneken)

den met Groot-Wolfslaar.

De dreef, die nog steeds van oost naar west door het
vroegere buiten loopt, moet dateren van het begin van de
achttiende eeuw, toen de eigenaar van t,.Iolfslaar L. van
Erffrenten begon met het openleggen van zijn deel van het
Bavels Broek en aan deze dreef de eerste hoeve bouwde (zie
de kaart).

foto

4

De eerste steen, gelegd op 12 nei 7858t is zo verweerd,
dat de tekst bijna niet op foto was vast te leggen.

Mr.Lambertus Dominicus storm (1790-1859) ^stamde uit een
familie van juristen te 's-Hertogenbosch (lb). Hij v{as van
1838 tot 1859 lid van de gemeenteraad van Breda en vanaf
1840 lid van de Tweede Kamer der staten-Generaa1. De liberaal Storm was een der grondleggers van de nieuwe grondwet
van 1848. Tussen 1,852 en 1854 bekleedde hi j bovendien het
ambt van burgemeester van Breda. rn 1834 trad hij in het

ng
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huwelijk met de vermogende rsabella A.J.c.cuypers. Het
echtpaar kocht een groot pand aan de veemarktstraat in
Breda, nu het woonhuis van de bisschop van Breda (nr.46).
De familie telde drie kinderen. Mr.storm overreed tijdens
een rede in de Tweede Kamer op 3 juni 1859, waarna zijn
vrouw erfgenaam was van zijn bezittingen, dus ook van
Klein-hlo1f sIaar.

rn de periode van zeven jaar, dat Mr.storm eigenaar was
dit buiten, heeft hij dit geheel vernieuwd. De ongeveer anderhalve eeuw oude hoeve Ligtenberg liet hij in
1858 vervangen door een nieuwe boederij, die iets meer in
oosterijke richting aan het einde van de Appeldreef werd
gesitueerd. De waterpartij en het koepeltje werden opgeruimd. In de westelijke kopgevel van de nog steeds bestaande hofstede vindt men naast de voordeur de eerste
steen die hij hier in 1858 zelf heeft gelegd (zie foto 4).
De nieuwe hoeve en de grote schuur zijn aan de buitenzijde
in hoofdlijnen in ongewijzigde vorm bewaard gebleven. De
grote, met pannen gedekte, overstekende kap, ondersteund
door drie schoorbalken aan beide lange zijgevels ter
plaatse van het terugspringende woongedeelte, is enkele
jaren geleden vernieuwd. De houten boeiboorden waren
oorspronkelijk gekarteld. De zijgevels en de oostelijke
kopgevel zijn gemetseld in rode handvormsteen in ijsselformaat; de westelijke kopgevel, waarin zich de voordeur
en de meeste vensters van het woongedeelte bevinden, is
opgetrokken in gele ijsselsteen (zie foto t, 2, 3). Het
stalgedeelte heeft srechts één dubbele rondboogpoort (foto
2). Aan de noord,zijde van' de boerderij ligt de grote
schuur, eveneens in rode steen gemetseld en met pannen
gedekt. Het geheel is geclassificeerd als gemqBntelijk
monument, maar is voorgedragen a1s rÍjksmonument (").
Na het overlijden van haar echtgenoot ging Charlotte
Culpers in 1862 over tot een volledige renovatie van de

van

buitenplaats Groot-WolfsIaar .
In 1869 betrok zíj het door haar

gebouwde nieuwe landhuis.
Daarvoor was er aI een nieuwe boerderij gebouwd, op enige
afstand van het landhuis.
charlotte storm-culDers overleed op zt februari 1gg6 in
haar landhuis wolfslaar. Erfgenamen waren haar drie kinderen. rn 1890 werd de omvangrijke boeder onderhands verdeeld, waarbij zower Groot- aIs Klein-wolfslaar werd. toebedeeld aan Maria Johanna storm, gehuwd met Henri F.J.P.J.
d'Eeckhoutte (28). rn 1905 verkocht dit echtpaar het geheel voor FI. 65.000r- aan de in Teteringen wonende bacie-

rioloog Ernest G.H.M.Bemermans. voorlopig bleven de twee
delen van lrlolfslaar nog in één hand.

foto

5

rustiek hoekje in de noordgevel van de boerderij. rn
de gevels zijn een aantal fraaie ventilatieroosters aange-

Een

bracht. (foto A.W.Jansen,

L996)

rntensieve kreinveeteert op Klein-I{orfslaar (1911-1915)
echter aI na een maand delen van het landgoed te verkopen. op I juni 1905 ging de boerd.erij van
Groot-worfsraar met bijbehorende grond naar de Rotterdamse
broodfabrikant Franciscus Teurlings. Het 1andhuis met dertien hectare grond werd op 18 juli 1910 voor Fl. 65.000,overgedragen aan Jhr.Jacob K.w.Quarles van ufford (zg). op
15 februari 1911 werd Klein-wolfslaar voor FI. 23.750,Bemelmans begon
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i[fsefÍ;mht*,

effiy*,/,r

verkocht aan cte Amsterdamse advocaat Mr.Jacobus Kappeijne
van de Copello, die het reeds op 12 mei 1911 voor dezelfde
prijs overdroeg aan de "N.V.Eerste Nederlandsehe Maatschappij van Kieinveeteelt' te Ginneken (30).

fi ,/,7ar,i &,,t,

bij notariëIe acte van 26
april 1911r nd verkregen koninklijke goedkeuring van 4
april 1911 (31). De aandeelhouders waren alle Amsterdammers en bovendien uit een beperkte kring afkomstig: Pieter
J.J.J van 's Heer Arendskerke, comissionnair in effecten,
zijn vrouw Hélène L.P.Le Fèbre de Montigny, mejuffrouw
Deze maatschappij was opgericht

rötfr,ràc,l,o, &,ao*

@*f a/6oorr,

enlL,

í*., ,rn

Síoutherina M.Le Fèbre de Montigny, Maria Chr. Roelants,
van Johannes B.J.van 's Heer Arendskerke en Eduard
Jonas, commissionnair in effecten. Het maatschappelijke
kapitaal bedroeg FI. 25.000r-, verdeeld in 25 aandelen aan
toonder. Het was de bedoeling de vennootschap te laten
voortbestaan tot eind 1986! Directeur was Johan J. Le
Fèbre de Montigny. De nieuwe maatschappij stelde zich ten
doelz "exploitatie. van voor Tandbouw geschikte onroerende
goederen, in de eerste plaats door fokken van en handei in
kleinvee, net nane varhens, schapen en pTuinvee't,
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er op KIein-WoIfs1aar een grote bouwactiviteit
ontplooid. Aan de vreg van Ginnehen naar Bavel, DU Klein
tfolfslaar geheten, werd in 1911, net op Bave1s grondgebied, een woning gebouwd (nr.25, afgebroken en herbouwd),
aan het begin van een dreef di'e vanaf dat punt naar de

Meteen werd

is-(ienerool aoornoe»ul,

Appeldreef leidde.

Al1een het fraaie toegangshek, dat de hoofdingang van het
complex moet zijn geweest, is hiervan bewaard gebleven
(32). Het staat op bijgevoegde plattegrond aangegeven als
nr.6. Eveneens in 1911 begon nen met de bouw van een
houten gebouw aan de Appeldreef, net ten noordwesten van

de hoeve (nu een aparte houten woning, nr.15; zie de
plattegrond, bij nr.8) .
In datzelfde jaar werden er een aantal houten bedrijfsgebouwen gezet op de percelen ten zuidwesten van de Appeldreef. Éen smalspoor leidde vandaar naar een "kookhuis"
bij de boerderij. Daarnaast lag nog een houten gebouw van
40 meter lang en 6 meter breed. Ten zuidoosten van de
boerderij verrees een houten I'graanschuur" van 20 bij 10
meter (33).
De maatschappij exploiteerde enerzijds een vorm van intensieve veehouderij, anderzijds was het ook een modelbe-
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drijf. De houten ond,erkomens waren fraaie gebouwen, gerangschikt langs paden en keurige grasvelden. Dat blijkt
uit een exclusieve ansichtkaart (zie foto 6), waarop het
complex staat afgebeeld met daaronder de volgende reclametekst:
" te Breda en omstreken dagelijks aan hurs prina tuberculose-vrije neLk, karnenelk, boter, yerse eieren en pankLaar aLle soorten geslacht piuinvee; toonen afzonderlijke
vogels en broedeieren van alle soorten pTuinvee; geprepareerde nesteieren, de hoenderluis dodend en daardoor de
eieropbrengst vergrootend; fokvarkens; Wolfslaar-hoenderneel; Wolfslaar-neel voor varkens en koeien; verschillende
geneesniddelen tegen pluinveeziekten, enz,, .
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Ginneken vooruit"(LgL7)

rn de boerderij was de "Melkinrichting Klein woLfsiaar"
gevestigd. Op de ansicht ziet men de karren van de boeren
uit de omgeving, die de melk kwamen afleveren. De melkontvangst vond plaats aan de zuidzijde van de hoeve; de
verwerking vond plaats in het stalgedeelte van de boerderij (34).
- foto

6

Een unieke ansichtkaart van Kiein Wolfsiaar uit de periode
1.9L1-L9L5. De foto werd genomen vanaf de Appeldreei in de
richting van de boerderij.
Rechts hiervan de "graanschu.ur", jinks o.n het ,,kookhuis,,.
voor de hoeve de karren van de neikleveranciers.
(coL1. fan.Boeren-v.d.Veeken, Bavel )
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foto 7
Het huis Kiein WoJfslaar nr.25 werd in

0m de merkdistributie in Breda en omgeving goed en vooral
hygiënisch te kunnen verzorgen werd in een voormalige
timmerfabriek aan de Brugstraat in Ginneken-dorp (nu ouívelsbruglaan 28 en 30, Breda) een dependance ,aà de melkinrichting gevestigd. Arlereerst werden hier met stoom de
vaten, kannen en flessen gereinigd. Er was echter ook een
"melksalon" aan verbond.en met een terras op het voorterrein, víaar de vermoeide wandelaar zich kon verfrissen met
een glas melk of karnemelk, " een alleraardigst zitje vlakbij de Duivelsbrug net uitzicht op het Àaóteel Èouvigne,,
(35). Tegen het plaatsen van een stoomketel hadden de
omwonenden, die met grote moeite de timmerfabriek hadden
Laten sluiten, echter bezwaren. Deze werden echter slechts
ten dele door het gemeentebestuur gehonoreerd (36).

L9L1. gehouwd en

onstreeks 1977 vervangen door een nieuw landhujs.
( foto L.C.Nouwens, architect H.B.O.Uivenhout )

aI in 1915 een einde kwam aan de activiteiten van
is niet geheel duidelijk. rn october van
dat jaar werden de onroerend,e goederen openbaar verkocht

waarom

de maatschappij,
(37).

Het houten (kantoor)gebouw, dat toen a1s ,, jandhuis met
tuin" werd aangeprezen, werd voor FI. 1.9g5r- toegewezen
aan Johannes cornelis van der sanden, rentenier te Breda.
voor een aantal percelen grond ter grootte van j,z hectare
betaalde hij bovendien Fl. t2.175,-. De boerderij met ruim
16 hectare grond werd voor FI. 26.600r- eigendom van de
landbouwer wilhelmus Lommers uit Bergeijk. Íerder werden
er, enkele percelen los verkocht. De totale opbrengst
bedroeg FI. 54.755,-, meer dan tweemaal het bedrag dat de
aandeelhouders vier jaar daarvoor hadden neergeield. De
hoge prijs voor onroerend goed in die periode ,{t dan ook,
meer dan de bedrijfsresultaten, de redàn van de liquidatie
van de vennootschap

foto I

Het àu-rs Klein tlolfslaar nr.25 net rechts het van
daterende toegangshek.
(foto L.C.Nouwens, architect H.B.O. Ulvenhout )

L9L1

zijn

geweest.

De jongste geschiedenis (1915-heden)
van der sanden betrok het voormalige kantoorgebouw, waar
hij echter slechts een jaar heeft gewoond. Dé landbouwer
Lommers begon met het afbreken van de meeste houten loodsen en schuren, met uitzondering van de graanschuur, die
tot omstreeks 1940 breef bestaan. Zowel van der sanden als
Lommers verkochten omstreeks 1gi.g hun bezittingen aan de
in Princenhage wonende fabrikant Johannes Laurens Henkes.
De omvangrijke bezittingen van deze familie in Bavel
besloegen omstreeks 1930 niet minder dan 120 hectare
grond. rn dat jaar werd het gehele bezit ondergebracht in
de N.v. Princenhage-Kapeile cujturen en Fabrieken, geves-
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Princenhage. Eigenaar was Ir Dirk J.Klink, directeur-generaal der N.V. MaatschaËpij tot exploitatie van de
Limburgse Steenkolenmijnen. Omstreeks 1940 bestond het
bezit echter nog aIleen uit de 29 hectare van K1ein-WolfsIaar. Eind jaren zeventig kon Henricus C.P.Boeren, die de
pacht van zijn schoonvader J.v.d.Veeken had overgenomen,
de boerderij met zestien hectare grond in eigendom verwerven. Van het oorspronkelijk grondbezit van Klein-!{olfslaar
waren een aantal percelen afgestaan aan de gemeente NieuwGinneken voor de aanleg van de verbindingsweg UlvenhoutBavel en de begraafplaats Ligtenberg.
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tigd te

Besluit
De huidige hoeve Klein-trlolfslaar moet niet worden verward
met de "kTeine hoeve van llolfsladÍ", die in de zestiende
en zeventiende eeuw aan de noordzijde van het huidige

landgoed moet hebben gelegen. Nadat deze al'vóór 1600 was
afgebroken, duurde het meer dan twee eeuwen, voordat de
naam opnieuw wordt vermeld.

LeurrdÍu vdrr Errrrenren moet omstreeks 1700 begonnen zijn
met het openleggen van de tot het Iandgoed WoIfslaar
behorende deel van het Bavels Broek, waar hij ook een
hoeve stichtte.

In de tweede helft van de achttiende eeuw heette deze
echter de hoeve Ligtenberg. Door vererving kwamen in 1789
de twee delen van het landgoed in handen van verschillende
eigenaren. Deze scheiding heeft geduurd tot 1852. In dat
jaar kocht Mr. L.Storm de hoeve Ligtenbërg, terwijl zijn
vrouw Charlotte Culpers aI eigenaresse was van GrootLío1fslaar. In d.eze periode, die tot 1905 heeft geduurd,
veranderde de naam "Ligtenberg" definitief in "KleinWolfslaar". Storm bouwde hier in 1858 de huidige hoeve
Kle-in-[tolfslaar. In 1905 kwam dit gedeelte voorgoed los te
staan van Groot-Wolfslaar. Van 1911 tot 1915 was hier een
maatschappij voor kleinveeteelt gevestigd. Pas in de jaren
zeventig kon de pachter de boerderij met zestien hectare

grond kopen van de grootgrondbezitters.
Van het buiten uit de negentiende eeuw resteren nu nog de

hoeve, de Appeldreef, die naar Groot-tilolfslaar leidde en
een deel van de perceelsindeling. Tenslotte hoort ook het
prachtige toegangshek bij het pand Klein Wolfslaar 25 tot
de historie van het vroegere buiten. (zie foto 7 en 8 )

ÀantekenirEren

Gebntikte afkort irpren :
A.R.À.- Algeneen Rijksarchief
G.A.B.- Geneentelijke Àr chiefdienst fuedà
G.À.N.G.- Geneentearchief NieuvrGinneken
R.v.O.- Regrister van O,rer scfrri jvirg, Kadaster E eda
frfa
l.lotarieel archief tot LUz, G.À.8.
ROud-rechterli_ik archief , G.À.8.

1. F.A.E ekelnarrs:"Het tardgoed G)rcot-tíolfsraar", in Jaarboek De
Fanlghggq, dI.)!VII, Lgil, p. 1+165
2. G.À.B.afd I-Ib, R 472, t.2t5v...ZLZr, tS6Z. De ,'kerkwech,, kan
de huidige wolfslaardreef zijn, of een pad vanaf t{olfslaar
in de richtirg van de huidige rotorde op de Ulvenhuoutselaan.
Met 'sheere straat wordt de Bavelselaan bedoetd.
3. G.A.B., R 692. f.165, 1636. De acten order (Z) L/m (5)
zijn venoeld in Briks, Veldnanen Ginneken, dl , ZS,
Overakker-II

G.À.8., R 693, f .ZC,4.v,8-8-1644
É
N.D. 1919, f .13, 1755
6. chr Bliks: veldnanen in de voor:matige geneente Ginneken en
Bavel , nr.
7. dT-3., R 692, f .39v, L6az
8. G.A.B., R 690, f. 81v...83r. 22-8-1623
9. G.A.B., R 695. f .135r...L37v, ZL?-LOOL
10. G.À.8. R 698, f .100\, en 101r, 11-2-1688
11. De Bie was eigenaar van de hoeve Bever:sluijs aan de Bieberg
L2. De eer ste hoeve werrd hier geborrrd tr.ssen 1688 en LZ49
volgens de oudste genaallijsten van Bavel{erkeird, stord, de
hoeve er zeker reeds in 1739 (G.À.N.G. nr 182). De girrcrd in
het Bavelsbo:oek, grrerzerd aan het bos, staat aarpiegeven
op een kaar-t van het ulvenhotrtseboo van 1698 (N.D. Hingrman
LOL7, 350-351) ; zie ook een kaart van 1783 (A.R.A. , \IIIJ L6Zg;
copie in G.A.N.G. )
13. G.À.8., afd III-S4b, R L76, f . t%r...106r, taxatie t.b.v.
de collaterale successie, t749
t4. G.A.B., afd III-54b, R L77, t.2l7r....ZZb, tZB3; idem,
R 178, t. 36v....41v, 76-12-L790,
15. G.A.N.G, Ln, lijst van huisnunmeringr, 1806
16. G.À.N.G. 1553, Relevë der gebour.rd,e eigerdornnen 1816,
Bavel Kerkeird, huisnr, 179: twee wonirgren rnet r^esp.
5 en 3 deurren en vensters
L7. G.À.N.G. 1554, Relevé der orgebouwde eigerrlonnen, 1916
18. G.A.B., afd.IïI-sO, N 1255, acte 262, L7 en 18-5-1819
19. De hoeve hras "ord.er fidel-comnis op de gezanenlijke kirderen
,,erflatirg
4.

van de overledene". Het

betreft hier

over de

hard". De testateur geeft de erfgerumen het genot van een
goed net de last dit over te dragen aan een arder op een
zeker noment of

in

een zeker geval.
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20. Veroeld in R.v.O., dl .18f85, 27-2-L852; de orderhardse
. acte van 1832 is zelf niet gevorden. Voorafgaard. aan de
verkoop zijn door de rechthebberden een aantal
"verklarirgren" getekerd, die evemin Ín het rrotarieel
archief in nirnrut aanwezig zijn.
21,. Zie (20) ; het goed rras aargekomen bi j orderhardse acte
van 7 novenber 1832. De onvarg Uearceg orgewijzigrd
29.tA.88 ha. Zie kadastrale legigrer Girureken, art, 478ren 1118
22. G.A.B., afd. III-50, testanent N 1395, acte 78, t4-8-LB4Lt
Van Mattemhrgh overleed op 18 novenber LW. Het lardgroed
was verhuurrd. De bedoelirg van de testateur was dat de ouder^s
van Cl'rarlotte het levenslarg zouden l«rnnen bewonen.
23. Zie (1), p. 150
24. Op het kadastrale ninuutplan van omstreeks t8,27 wordt het
hriten echter aarEregeven als "Kleine l{olfslagi". De naan
LigÈerÈerg is herleefd in de begrraafplaats "De LigÈenbeqgi"
aan de Deken Dr. Dirclooreg, aargelegfl op grrord van het

33. G.A.N.G. 18884, Regrister bouwvergrunninglen Girureken en Eavel,
1897-L%ll2t 191L: nrs 14, 18 en 30; t9L2: nr.16;
zie ook de bouwLekenirgen. G.A.N.G. 1890, nrs 9, 10, LL, tz
en 70. Het houten gebo,rw was volgens de tekenirg bested voor
het kantoor van de maatschappij. Votgers de huidige bewoner
was hierin echter de "neelfahiek" gevestigrd, die nen eerder
in de graanschur-rr zou venachten.

vroegere tuiten.
Tot in de twintigiste

u. rnformatie van de huidige eigenaar. de fanilie Boenen.
Aan de zuidgevel zou een tekst zijn aargebracht
"Melkinrichtirgr Klein l{olfslaar, van de Eer^ste Nederlardsche
Maatschappi j voor Kleinveeteelt,,
.

35. Àdvertentie in de gids van de "v.v.v. Ginneken-voor:trit,',
LgL7. De maatschapÉij werrÍ echter aI in l91s opgreheven.
36. G.A.N.G. L8&, Regrister Hirder:vetvergtmnirgren, - nr. 95,
2-5-L9L4;

37. G.A.B., not.archief i.906-1915, nr. L6, nts.Verhegigen, acte
252, 268, 272 ea 2Z3t 25-10, B-11 en 16-11-19i.s

eeuw was de dreef aan lreerEzijden
beplant roet appelbonen (goudreinetten). Op het hriten waren
boverdien erkele weilarden beplant net fntitbornen.
Infor.matie nerrotrw Boeren-v.d. Veeken
26. Juten: "Het lardgoed Groot-Wolfslaar", in &xerdria' 1901,
p. 289 e.v.t Zie ook: G.A.B., afd ÏV-18, collectie Storo.
De f ani l ie was niet direct venrant net Storm van
's-Gravesarde; in 1826 was Glrcot-tíolfslaar verhuurrd, aan "de
weduwe van greneraal Storm". Het betreft hier nogrelijk de
-niet adelijke- famitie Storn de Grave, Haarin een aantal
nilitairen voorkoroen. Lt-gren.Mriaan l{.Storo de Grave
overleed te h:eda in 1817. Zie Molhui-isen ë.è.: Nieuw Ned.
Biogrr. l{oordenboek, dI. 5.'L92L
27. Zie de beschrrijvirg op de monunentenlijst Nieuw-€inneken,
1995. In eeh advertentie betrefferde een openbare verkopirg
in 1915 werrd de hoeve van Kleirrïíolfslaar een "Hollardse"
boerderij genoend. Het woonhuis heeft de irgrarg niet aan de
largre zi-'ide, Daar in de koPgevel
28. Zie (1), p. 150

?l5.

29.Zie (1), P.

151

30. R.v.O., dl LOZ3-L33; iden, dI. LAz8*54
31. G.À.8., rrotarieel archief 1906-1915, nts.T.J.H.VerhegEen,
acte 198, 264L9LL; K.B. nr.38, +LL'L9LL
32. Het hekwerk is ontwor2en en gepqoduceerrC. door de finna kaat
in De1ft. In de hekken treft nen het zneepslagmotief en
ardere artrrotrveau kennerken aan. De balusters in de zuiltjes
worden belroord door kapiteeltjes in neo-renaissance stijl.
De letter^s zijn echter van recente dattrn (infor"natie dr^s.
E.M.Dolnë). De wonirg werd àarglevraagd als "wonirg rroor de
rijksveldwachter", tDaar werd volgere de overleverirE als
kantoor gehruikt.

REGISTER VELDNAMEN

op de 25 deertjes van "De veldnamen van de voormalige
gemeente Ginneken en Bave1 " zal in de maand juni
index verschijnen.
Het boekje zar in een beperkte oprage gemaakt worden en

kost f

7150.

een

u kunt voor het boekje inschrijven door f zr50 te storten
op giro 37.13.311 met vermelding van "veldnaamregister"
Nd verschijnen zar het u in de maand juli worden toegezonden.
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Detectorvondsten bii Ulolf slaar
.,Iohn van Raak, Chaam.

De oude landbouwgronden rond de dorpskernen
bergen een schat aan voorurerpen uit de voorbi j e
eeuwen. Dikwij ls zj.}n deze akkers, aIB ze neE
geploegd zL3n, bezaaid met schenren en resten van
goudse pi jpen. verd,er kan men er ook munt j es en

In het najaar L994 heb ik een gebied nabij ríoIfslaar met mijn metaaldetecÈor onderzocht.
Ik heb er geen spectaculaire vondsten gedaan,
noch duidelijke overblijfselen gevonden van bijvoorbeel,d heE Spaanse legerkamp van Spinola, dat
hier ten t,i j de van het, beleg van Breda gelegerd
wag.

andere voorlrerpen vinden.

Veel van deze voorurel?en zi j n door het, bemesÈen
van de akkers in de grond Èerecht gekomen.
Eeuwenlang was mest, de spil waarom het boerenbedrij f draaide. Alles wat de grond vruchtbaarder
kon maken, belandde oP de mesthooP

De koeien in de pot,sta1 werden in de eerE te
plaat,s gehouden om de mesÈ. om zo weinig mogelíjk
mest verloren Ee LaÈen gaan, kwamen de koeien
zelfs in de zomer maar enkele uren per dag uit de
potst,al . Daarom werd ook keukenafval, haardas en
menselijke megÈ uit de dorl>en en steden verzameld. Bij dit afval zaten ook gebroken goudse
pi jpen, aardewerkscherrren en allerhande onbruikbare en verloren voorwet'Penuireindelijk belandde alIes op de rogge-akkers,
die de boer zí1n dagelijks brood gaven.
Met veel moeit,e kon men de akkers vruchtbaar
houden, zodaÈ er voor nieuwe ontginningen naunre 1i j ks mest en t,i j d over was . zeLf s in 1873 was
bijna de helft van het land in de Baronie nog

het onderzochte gebLed.

woeste grond!
Met de komst van de kunstmest, rond 1860, werden

nuaten ,

gebracht.

kwartj

deze \ÍÍoeste gronden geleideli j k

in

cultuur

Met een metaaldetector kan men de metalen
voorwea?en, die samen met de mest op de oude
akkers zi j n beland, lokaliseren en opgraven, mit,s
ze niet te diep liggen.
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Verder nog e1f bronzen muntstukken, waatrran de
oorsprong niet meer te achterhalen is, en een
recente gulden. Totaal 39 stuks.

medaiTToa t
Een katholiek hangert,j e uit Ï,ourdes, vÍaarop
afgebeeld Maria en de Lourdeskerk. Materiaal
-lfaarschijnlijk aluminium. ïn 1858 verscheen Maria
maar lief st acht,tien maal aan Bernadet,te. Dat
maken we tegenwoordig niet meer mee.
De kleine basiliek bij de grot werd gebouwd
tussen L862 en L869. De afgebeelde grote basiliek
dateert echter uit L889.

De medaillon, in onze streek beEer bekend a1s
ttschappulierkert, is dus van IaÈer daÈum.
Deze religieuze medaillons werden vroeger blijkbaar zeer veel gedragen ; op een akker in Chaam
vond ik er maar liefst, zeven, meest van oudere
dat,um.

lcaopea :

Er werden acht metalen knopen gevonden. Twee ervan zí1n van militaire oorsprong. Een draagt het
opschrif t tt 708tt, op de andere zí)n twee gekruiste
kanonnen afgebeeld.

De kanonsknoop ís afkomstig van de Franse artillerie, d€ genummerde knoop kan zowel Russisch a1s
Frans zí3n, waarschijnlijk Frans. Zowe1 de Russische aIs de Franse nummerregimenten (regimenten
van linie) hadden dezelfde knoopversiering.
Beide knopen staÍnmen uit L799 - L815, de t,ijd van
de Franse overheersing en de Bataafse republiek.
In een oud geschiedenisboek lezen we hierover:
t'I'Iaar op het einde van L8 73 kwam er een Teger van
PruLsen en Kozakken over onze Oostgrens. Die
trokken door GeTderTand en Ut,recht naar Brabant.
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Toen begonnen de Brabanters mee te doen. Ín Den
Bosch werd een procJamat,ie aangepLakt, ondertekend door 240 personent "door eed en
vaderlandsTiefde met elkaar verbondent' . Ze riepen
de Bosschenaars op, aan de Fransen geen beTasting
meer te betaien. Enkelen gingen naar de Pruisen
en Kozakken, om die in te Tichten over het Franse
garnizoen in de stad. 26,fanuari 78L4 wetd Den
Bosch door Pruisen er? Kozakken Lngenomen; ze
waren gehoTpen door mensen uit de stad en uit
Vught. Een beetje Tater kwam een Engelse vToot op
de ScheLde. Die veroverde Bergdn-op'Zoom en toen
ging het vooruit . De Fransen trokken df , rnaar de
bevrijders vroegen vee7. Eindhoven moesË bv.
opbrengen: L3.563 vaËen haver; 507.000 pond hooi;
25. 000 takkenbossen; L64
270. 000 pond stro;
karren hout; L33 koeien,3L75 kannen jenever!
Voorai die Kozakken waren woest. Ze dronken
jenever met bÍerglazen; waren erg onzindeLijk;
roofden en plunderden. I,Iaar het, duurde niet Tang
en wat de mensen zo hartelijk hoopten, dat ze
vrij zouden worden, gebeurde. "

Verder een grot,e knoop met een enkele bevesui gingsstaaf in plaats van een oogt. Dergelijke
knopen waren gebruike'li j k van 1575 tot 1650 .
Overigens was in die tijd het knoopsgat nog
onbekend. Knopen dienden enkel als versiering.
Een andere knoop is hoI, *"t,.weer kenmerkend is

voor de 18e eeuur
Kooelg

musketkogels gevonden.

Deze ronde loden kogels werden voor de jacht en
in de oorlog gebruikt vanaf rond 1500 tot in onze
eeuw. Men kan hierin drie kalibers onderscheiden,

die waarschijnlijk achtste delen van een duim
(25,4 mm) zijn. Zo vindÈ men ï1", 5/8u en tA duims
kogel s .

de

76e-

77e eeutt, die zijn

Het groÈe aantal vindt deels ook zlin oorsprong
in de verschillende belegeringen van Breda: In
L625 door de Spanjaarden onder aanvoering van
Spinola.

s

Er werden ruim vijftig

Een musketier uit

ausketgeveer afvuurt.
Aan zijn schoudergordeT hangen kruitzakjes en een
kogeltas. In zijn hand heeft hij een Tont om het
kruit te ontgteken. Voorzichtigheid was geboden,
want het kruit was Ticht ontvlambaar!
De rook is nLete overdreveni het rookToze kruit
verd pas veel later uitgevonden.

Voordien werd de stad aI eens heroverd op de
Spaanse bezetting door de beroemde list met het
turfschip.
Behalve deze musketkogrels vond ik ook een grot,e
ijzeren kogeI, zwaar geroest, wat misschien ooit
een kanonskogel is geweest.
Verder vond ik ook veel recente kogels en kogelhulzen in alLerlei formaten. De meesten zulIen
uit de tweede wereldoorlog staÍÍunen. Bli j kbaar is
in deze omgeving flink gevochten.

n7
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Het gebruik van deze gewichten werd in veel
steden in het, begin van de 17e eeuw verboden.

Kokarde

Daarnaast vond ik een zogeheten kokarde. Dit is
een embleem dat gedragen werd op de uitgaanshoed
van of f icieren, t,ussen de eerste en de tweede
wereldoorlog. In het midden was een gekleurd stuk
vilt aangebracht. De kleur gaf de rang aan'

oewicht

:

Een van de inÈeressant,ste vondsÈen is een loden
gewicht uit de 16e eeuw
Het heeft een díameter van 30 nun, een hoogt,e. van
15 Íun en weegt zo'r;. 110 gram. Het is een gewicht
met een massa van een kwarÈ pond, vermoedeliik
het lichte pond van de stad Breda en de Baronie.
Hienroor wordÈ 468 ,9 gram opgegeven. Een kwart
pond moet dus LL7,2 gram wegen.
Het gewichtsverschil is wellicht te verklaren
door de beschadiging die rechtsonder op de foto
zichtbaar is. Dit kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld een ploegschaar.
Dergelijke gewichten werden gegoten in de messing
bakjes of "pijlenrr van een sluit,gewicht.

luoadgge'rlcht

De meeste steden gebruikten ingeslagen jaarletÈers a1s goedkeuringsmerk. De omlijsting eriuan
is vaak kenmerkend voor een bepaalde stad. Of
deze omlijs-ting inderdaad van de stad Breda is,
en van welk jaar de ingeslagen letter 'K' is, heb
ik niet kunnen achterhalen.
Misschien bestaat er tog een zogeheÈen Keurenboek
van Breda, waarin men hierover nadere informatie
kan vinden.

btkkel

t

Het bikkelen is een oud behendigheidssPel, dat
meestal door meisjes werd beoefend. Het spel kent
een zeer lange geschiedenis, €r werd aI in
grí3ze oudheid gespeeld.

de

#
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De meisjes op het schilderij van Bruegel spelen
een kansspel meÈ benen bikkels, waarbij geraden

moest worden op welke zijde
^P.{§t6r §rusgeJ, .156'S. dsrë§I

t

de bikkel

zou

neerkomen.

de ,tcnde.rspaJenr

zegeTToodJes t
Oorspronkelijk gebruikEe men bikkels die gemaakt,
waren van sprongbeentjes uit de poten van geslachte schapen of geiten. Door het verdwijnen
van de huisslacht werden ze vanaf de L6e eeuw
geleidelijk ven/angen'door bikkels van metaal.
Een bikkel heeft vier zijden, eLk met een eigen
benaming; de holle zijde of rtkuilder'r, de bolle
zijde of 'rbolLekerren twee S-vormige zijkant,en,
waarvan een zi j de gemerkt is, de esserfr en de
tr

rrstaanderrr .
De meest voorkomende

variant van het bikkelen was
die, waarbij vier bikkels en een stenen bikkelbal
werden gebruikt.
De bikkels werden neergegooid, waarna de speler
de bikkelbal opgooide. Voordat de ba1 voor de
tweede maal zou stuiteren, mgegt deze vÍeer worden
olgevangen. In de korte tussentijd was het de
kunst, om de bikkels op te pakken, te keren of Èe
herschikken volgens bepaalde regels. Hierbij
mocht maar één hand worden gebruikt.

Vroeger werden allerlei zaken van merkloden voorzien. Zo waren er lakenloden, zakloden, accijnsIoden, bakenloden, dakloden enzovoort.
Op de oude akkers vind j e veel zakloden, vraarmee
de zakken met zaaigoed werden gemerkt,.

Ook vond ik enkele accijnsloden. Deze werden
meestal door het oor van een slachtdier gedrukt,
om aan te tonen dat er accíjns over het vlees was
betaald. Datering 19e eeuw.

oveÍiqe vondsAen

s

Behalve de nodige rommel vond ik verder ondermeer
enkele oude gespen, een vingerhoedje, een fiets-

be1 uit de twintiger jaren, bestekresten, een
zilveren bedelEje, een drukwerkLeÈter, een 18e
eeuws horlogesleut,elt j e, resten van Goudse pi jpen
en enkele nog onbekende voorwel?en.

?ffi

2r1

gebruikt? Het blijkt een oud kadasternummer te
zí)n, die in de deurstij I van een woning werd
geslagen.

Een vierkant plaatje met, de afbeelding van een
munt? Een muntgewicht voor het conÈroleren van
het juiste gewicht van gouden en zilveren munten.
Met het zoeken naar de oorsprong en het vroegere
gebruik van een voorwerp groeit ook de kennis van
de historie.

sssr§.IÍ$od;f o.

Besluit t

,

uit het vorenstaande blijkt wel dat men op de
oude cultuurgronden velerlei voorwerpen uit de
voorbije eeuwen kan vinden. Deze vondsten zí}n
uit historisch oogpunt meestal niet, erg belangwekkend. voor de 1okaIe geschiedenis, zoals bij voorbeeld heemkundige verenigingen die onderzoeken, kunnen dergelijke vondsten echter zeer

.Íror.Iogesleut*I ÈJ*

int,eressanÈ zí1n.

Het zoeken met een detector is zowel een
ont,spannende als een spannende hobby ' Na een
middag in de buitenlucht, volgt, het schoonmaken en
determineren van de vondsten. Ook hieraan kan men
veel genoegen beleven: Een gesmede spijker met
een nummer in de kop, vÍaarÍ/oor werd die ooit

interessante zoekplekken op t,e sporen moet men
oude kaart,en, archieven en publicaties over de
1okale geschiedenis bestuderen, museumcollecties
bezoeken en inlichEingen inwinnen bij de oudere
inwoners. AI met aI een veelzijdige en leerzame

Om

hobby.
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Zel-fs de beste det,ect.ors gaan niet veel dieper de
grond in dan zo'n 25-30 cm.
Voor grot.e voorwerpefl, bijvoorbeeld een Romeinse
koelkast, is het bereik wat dieper.
Dit betekent. dat er vri jwel alt.i j d in de verstoorde bovenlaag van de grond, de bouwvoor,
wordt gezocht. Daardoor kan er vrijwel nooit,
sprake zí1n van een eventuele verst.oring van het
bodemarchief
Belangwekkende vondsten moet,en trouwens alti j d
aangemeld worden bij de bevoegde instanties. Het.
zoeken op archeologische monumenten is verboden.
Verder moet men attijd toestemming vragen aan de
eigenaar van de grond, de gegraven gaten weer
-

netjes

dichtmaken, en alIe

gevonden

rommel

meenemen.

Wie zich aan deze regels van goed fatsoen houdt,
vindt een boeiende hobby en kan soms een
bescheiden bijdrage leveren aan de historische
wetenschappen.

Daarnaast maak ik er een gewoonte van om de
eigenaar op de hoogt.e te stellen van hetgeen ik
zoal gevonden heb, Bij deze.
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MUSEUM

EfÏFemt<undekring heeft een eigen heemkundig museum op het adres pennendijk 1. Het
lïuteum is geopend de 1e zondag van de maand van.l4.O0 _ 12.00 uur en elke woensdag_
nlddag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de ko]lektie
tttrne in het museum op werkdagen van 9.30 - 16.30 uur.
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