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In t62t tekende Lips een kaart met langs de Mark een plek
waar eens een hof zau zijn geweest. De oude hof.
Ook Van Goor beschreef in zijn beroemde boek "Beschryving
der Stadt en Lande van Breda" in 7744 dat achter de huidige Prinsenhoeve te Ulvenhout (Dorpstraat 2) "stenen en een
ijzeren hek" gevonden zijn.
De Oude Hof van Ulvenhout.
Ad Jansen dook in de archieven , bekeek de kaarten en las

Autobedrijf G. varr llooijclonk
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vele publicaties. In een helder verhaal zet hij alles
een rijtje.
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heemku nde kring

Wacht niet tot de allerlaatste mogelijkheid, want
jammer zijn als U deze expositie zoudt missen.

P.{ULUS VAN DAESDONCK

het

zou

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Nieuw - Ginneken

z-€ac'

ÍWesterlaken, voorzitter

Grasmaand 1997

Beste Heemvrienden,

door

Het is alweer voorjaar .De dotters bloeien en de vogels
bruiloft.De eerste zomerse dagen komen er hope-

houden

lijk-

aan.

Dat betekent voor Paulus het einde van het winterseizoen,
met a1s laatste activiteit het succesvolle optreden in een
stampvolle'Fazanterie van "onze eigen" muziekgroep Klank en
Vreugd.

Velen hebben met veel plezier geluisterd en soms met volle
borst meegezongen met de f.iedjes die bijeengesprokkeld waren uit de verschillende perioden van het jaar.
*n
In gedachten was iedereen druk in de weer met zijn eigen

jeugdherinneringen.

Het was weer een "gouden

"

)

avond.

is de tentoonstelling over 55 jaar Nieuw-Gintot half juli te bezichtigen.
Er zijn vele foto's, een tijdbalk en aller1ei attributen
uit de oude gemeente Nieuw-Ginneken te bezichtigen.Zo geeft
de tijdbalk vanaf L942 van elk jaar een of meer bijzondere
gebeurtenissen weer.Verder liggen er vele krantenknipsels
uit de afgelopen 55 jaar en hangen er een aantal oude vaandels van Bavelse en Ulvenhoutse verenigingen.
Een mooie gelegenheid om nog eens te mijmeren over die
In het

museum

neken nog

"goeie ouwe ti jdtt.

VTIERBESSENJA},I
Wim CoIsen.

t

hlaar komt het verhaal vandaan dat stroop en jam van deze bessen
een probaat middel is tegen verkoudheid en grlep? volgens oude
mensen is het overal goed voor. Aïs ge de ttgelovers er inrt
hoorf, word je er we1 honderd jaar mee.

rn Duitsrand, DU Dog, 1s de naam. van In vrierboom Holunder. Dat
wil zeggen dat onder zotn boom vrouw Ho1le woont. Het sprookje
van Vrouw Horle kennen we. Dat was de bazin van de elfen en kabouters; die ook onder de grond wonen. Kabouters en elfen doen
a1leen maar goed en houden het kwade tegen. Dat deed zeker dus
ook Vrouw Ho1le. Onder zotn vlier zat dus een hele familie dle
arl-een maar goed deed en die alle kwaad en alle ziektes tegen

hie1d.
Zotn boom zorgde dus ook dat het vee nlet ziek werd. Daarom
vindf men op oude boerderijtjes en achter veel oude huisjes nu
nog overal vlieren.
Ik vertelde tegen iemand dit verhaal en hij zeíz 'fstond daarom
mljn oude vader ztn varkenshok helemaal in de vlieren?tt
En heel lang geleden zei een heel oud boertje tegen mij toen
we voorbij een vlierboom gingen: t'Daar moet je je pet voor af
nemen, want die zorgï er voor dat mijn koeien niet ziek worden.rf
van kabouters en zeker van- vrouw Holle weten ze niks meer,
maar dat men aan de bessen van die boom genezende kracht toeschreef en schrijft, is dan toch weer heel erg logisch.
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AGENDA 1.997 ( e4 )
april

3

Paulus van Daesdonck

6

Museum open

15

Brieven van Pau1us

SPONSORS OP BEZOEK
22

J aar

19 Studiedag I'Veldnamen" in Tilburg
26 Grote boekenbeurs in Oirschot *

4

mei

31

juni

juli

L

Museum open
Brabants Heem

hoven *

Regelmatig nodigt Paulus zijn Sponsors uit voor een bezoek
aan het museum.
Vrijdag 11 april waren de oude en nieuwe sponsors weer onze
gasten

114

viert 50-jarig

't

bestaan

in

Eind-

Museum open

6 Museum gesloten
15 Brieven v.rn Pau1us 1.1.5 verschijnt.
15 Tentoonstelling "Gemeente Nieuw-Ginneken 55
jaar" wordt afgesloten.

augustus 3 Museum gesloten

Museum is de gehele maand gesloten
7-10 Brabants Heemkamp te Someren *
31 Einde 22e verenigingsjaar

september

1

7

Begin van het 23e verenigingsjaar
Openíng nieuwe tentoonstelling
" 4 Harmoniën in ons Heem rr

Voorzitter Jan van der líesterlaken heette de gasten welkom,
conservator Kees Leijten vertelde over de tentoonstelling
en de collectie, penningmeester Dick Meeren vertelde wat
Paulus met de sponsorgelden doet en van plan is te doen en
de overige bestuursleden leidden de gasten rond en vertelden trots over het museum van Paulus.
0nder het genot van een drankje en een hapje beantwoordden
voorzitter en penningmeester de vragen van de sponsors.
Voor het eerst na het einde van de gemeente Nieuw-Ginneken
waren op deze sponsorbijeenkomst wethouders van de nieuwe
gemeenten van ons heem aanweztg.
Breda werd vertegenwoordig door mevrouw Mieke VossenaarBlokdijk en de gemeente Alphen-Chaam werd vertegenwoordigd
door wethouder Wim Willemsen, geen onbekende in ons museum.
Beide wethouders en de vertegenwoordigers van het bedrijfsIeven waren zeer positief over 't kleine museum van Paulus.

13 Open Monumentendag
20 Volkskundedag
Oirschot

te

"Verha1en vertellen
22 22e Jaarvergadering

oktober

5 Museum

in

*
Brabant"

open

15 Brieven van Pau1us 116 verschijnt
18 Studiedag Land en VoIk van de Kempen
te Beerse (B) *

wi

j z igingen voorbehouden

* Activiteiten
van Stichtinq Brabanta Heemrwaaraan ook U kunt deelnemen
Informatie:Stichting
Br.Heem Postbus 7203 52008G " 's Hertogenbosch
secr. H.Boot 0486-467.982
** Het museum is geopend:
- elke 1e zondag van de maand 74.00u-17-OOu (niet in juli en augttstus)
(behalve auqustus)
- elke woensdagmiddag van 74.00 uur tot 76.00 uur
- op verzoek : tel 076- 567.27.42

vlnr Jan Brosens (fotograaf),

Wethouder Win WiTlensen
(geneente AJphen-Chaan) en Nol van Dorst (Cai 't Hofflandt)
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Peter van Iersel, Bert Willens en Ati Graaunans.

vlnr Wethouder Mieke Vossenaar -Blokdiik ( geneente Breda),
voorzitter Jan van der Westerlaken en Wilbert van den Bosch
(Van Sluis Connunicatie). Op de rug gezien nw Van den Bosch

Penningmeester Dick Meeren, secretaris Jan van Dorst en
Peter van lersel (Van Iersel Utiliteitsbouw) .

Kees van Hooijdonk, Hans de Brouwer (nedewerker nuseun),
voorzitter Van der Westerlaken en Ati Graaunans.
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GEZETLIGHEID STAAT BOVENAAN

door anneke Oomes- van den Berg

,,

,

KLANK EN VREUGD

,ft
,l

j.1. konden leden van paulus en andere
berangsterrenden wederom genieten van de muziekgroep
Krank en vreugd uit Bavel. De Fazanterie was tot meer dan
de laatste stoel bezet.

Maandag 10 maart

Jan en Riet Jorissen, Roeland Stoop, Herman en RinÍe
Polman, Ati vermeulen en Ton wijngaards straalden vooral
prezier uit. Plezier in het musi-ceren en ook plezier in
het bespelen van de zaal.
Elke keer opnieuw als de groep optreedt voor paulus,
brengt Krank en vreugd een nieuw en voorar gevarieerd
prograrnma dat uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, bo1
staat van de oude meezingers, de evergreens.
Roeland Stoop verwees telkens naar ttzijn naslagwerktt,
de bundel rf Kun je nog zingen , zing dan meert.
Deze keer waren de liedjes opgehangen aan de kapstok;
de jaargetijden, de vier sei-zoenen.
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Het begin werd gemaakt in de zome? met een zomerse
canon die door de hel_e zaaL moest worden meegezongen.
Daarna volgden vel-e bekende en minder bekende liedjes,
zoal-s De kleinste (misschien beter bekend a1s In ' t
groene da1 in rt stille da1 ) en het beroemde lied over
de speeltuln.

Elk jaargetijde werd lngeleid met een canon en een gedicht of verhaal, zo ook de herfst.
tZílvrren draden tussen_tt goudr werd uit vo1le borst
meegezongen door het publiek waar ook erg veel zilveren
haren te zien waren!
Sinterklaasliedjes en kerstliedjes horen uiteraard
thuis in de winter. K1ank en Vreugd wees erop dat er
veel liedjes zijn over Maria en over het kindje Jezus
maar dat vader Jozef eigenlijk maar zelden wordt genoemd maar toch zong Klank en Vreugd een gezellig l1ed
van Jozef , over zijn kljk op de komst van het kind.
Gelukkig konden we de koude winter al- weer snel achter
ons laten en hras het hoog tijd voor de l-ente. De tulpen
uit Amsterdam brachten weer wat kleur in de Fazanterie!
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Uit volle borst werden de liedjes meegezongen, alsof
iedereen ze die middag nog had geoefend. En dat terwijl
er toch echt heel oude liedjes bij waren.

nostalgie werd nog eens extra benadrukt door de aankleding van de leden van Klank en Vreugd; petten, hoeden, jackets, vestjes, klompen, onderbinders. . .
En ook de zaal- werd verkleed, bloemen, vogeltjes,
picknickmand, afgevallen bladeren, noem maar op.

De

Het moet toch prettig optreden zijn voor zotn
enthousiast publiek. Geen mens zal zLch verveel-d hebben
en ik verwacht dat alle aanwezigen ook een volgende
keer bij het optreden van Klank en Vreugd zal willen
zijn. Hopelijk weet het bestuur van Paulus ze nogmaals
te strikken voor een duik in het verleden.

t{at

is er nu voor u als bezoeker veranderd?

Wilt u archieven en collecties van de voormalige gemeente
Nieuw-Ginneken raadplegen, dan moet u in Breda zijn.

Belangstellenden zijn van harte welkom in onze studiezaal
aan Vlaszak 4. Wij zijn ALLE WERKDAGEN geopend van 9.00
uur tot 16.30 uur. Op donderdag is er zelfs een onafgebroken openstelling van 9.00 uur tot 27.30 uur. Op de studiezaal zijn altijd twee medewerkers aanwezig voor informatie
en begeleiding. (NB: het Gemeentearchief Breda is de
gehele Hemelvaartweek gesloten) .

Er is een circulaire beschikbaar over 'Groot-Breda' en
onze dienstverlening. Een bijlage bevat een vrij volledig
overzicht van de archivalia die per 1 januari t997 beschikbaar zijn. Eén telefoontje met onze baliemedewerkster
volstaat om deze informatie thuisgestuurd te krijgen:
nrunmer 476-5294429.

Gemeente Breda

Van

het Bredase Gemeentearchief...

ry

' ERFGOED NIEUW-GINNEKEN'
NAAR GEMEENTEARCHIEF BREDA

door Marie-Louise van den hlijngaard

De recente gemeentelijke herindeling betekende ook een
groei voor het verzorgingsgebied van het Gemeentearchief
Breda. De voorheen in het gemeentehuis van ulvenhout bewaarde archieven en collecties hebben een plaatsje gekregen in de huidige depots van het Bredase Gerneentearchief.
Deze situatie zar maar van korte duur zijn aangezien het
Gemeentearchief Breda medio 1998 verhuist naar àe chassékazerne, waar ook het Breda's Museum en de afdeling Archelogie van de gemeente onderdak krijgen.

De studiezaal van het Bredase Geneentearchief vlaszak 4.

Medio 199B

zal

een verhuizing plaatsvinden naar de
TWEE studiezalen worden ingericht.

Chassékazernet waar

oude
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KORTE BERICHTEN 2
bijeengebracht door Kees Leijten

50 JAAR

BRABANTS HEEM
dit jaar herdacht Brabants Heem
haar vijftigjarig bestaan door op die vroege carnavalszondag een krans te leggen op het graf van oprichter pastoor
t{illem Binck te A1phen.
De voorzitter van Brabants Heem en burgemeester van campenhout van Alphen-chaam onthurden toen gezamenlijk bij de
0p zondag 9 februari van

Ulvenhout en Bavel
krijgen naam terug

kerk van Alphen het t{i1lem Binckplein.

0p 31 mei is er een groot feest voor aIIe heemkundigen in
Noord-Brabant in hangar A van vliegbasis trJelschap.
Het voorlopig programma vermeldt vele activiteiten van
13.00 tot 19.00 uur met o.a. het optreden van gilden en
heemkundekringen.De muzikare omlijsting wordt verzórgd door
de Big Band van de Koninklijke Luchtmacht.

Van onze verslaggever

Alphen

- Ulvenhout wordt weer Ulvenhout en Bavel weer Bavel. De stukjes Nieuw-Ginneken die sinds de gemeentelijke
herindeling zijn ingedeeld bij de gemeente Alphèn-Chaam en
waren opgezadeld met de naam Geersbroek krijgen per I september hun oorspronkelijke naam weer terug.
Een aantal bewoners van

rndien u deel wilt nemen aan het feest, de deelname is gradan kunt u zich op geven bij de secretaris van onze
kring de heer Jan van Dorst.

tis ,

de

Dat was zeer tegen het zere been

Strijbeekseweg, woeger zich re-

van de inwoners die het betrof.
Zíi ontketenden een protest-actie

kenend

tot Ulvenhout, mag bij

meerderheid kiezen of men voor-

taan

in

Ulvenhout of Strijbeek

wil wonen.

Dat is de kern van een medede-

ling die

burgemeester

P.

van

Campenhout afgelopen week
deed in de gemeenteraad van Alphen-Chaam.
De stuurgroep die ten zuiden van

Breda de gemeentelijke heringdeling voorbereidde, werd van de
zijde van PïT en CBS voorgehouden dat het niet zo kon zijn dat er
Ulvenhouten en Bavels waren in
zowel de gemeente Breda als de
gemeente Alphen-Chaam. Dus

koos Alphen-Chaam het typoniem Geersbroek als aanduiding
voor zijn westelijk grondgebied.

,

in het kader waarvan het steeds
duidelijker werd datde eisen van
HfI en CBS niet zo hard $/aren.

Tijdens een massaal bezochte
hoorzitting gaven zij er nog eens

blijk van ernstig te hechten aan
hun plaatsnamen Ulvenhout

en

Bavel.

Burgemeester Van Campenhout
liet weten dat inwoners van de
betreffende stukjes Bavel en Ulvenhout er wel wijs aan doen om
achter de plaatsnaam A.C. te ver-

melden, de afkorting van Al-

phen-Chaam: ,,Want dan is de
post er een dag eerder, zo heb ik
me laten verzekeren."

Shn /-r/-ï

Het straatnaanbord op het kerkplein onthuld.
foto's Harrie Boot
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E]RABANTS
FOTO PASTOOR CORNELIUS LEIJTEN

rn het centrum van Bave1 is

naar Pastoor Leijten.

een van de straten vernoemd

ongeveer een eeulrr geleden had Bavel na elkaar twee pastoors

Leijten.

neefs van elkaar.
r{as pastoor van 1881-1885.Daarna werd hij
bisschop van Breda (1) en wijdde op 23 mei 1BB7 de nieuwe
kerk in ,waaraan hij in 1885 zelf de bouw begonnen was.
Petrus Leijten werd opgevorgd door zijn neef cornelius ,die
kort na de wijding van de kerk op 30 juni 1887 plotseling
overleed.
líie kan ons helpen aan 'n foto van pastoor cornelius
Leijten (1885-1887) ?
U krijgt de foto na een week onbeschadigd terug !
Misschien hebt U nog een groepsfoto of bidprentje waar hij
op staat.hle houden ons aanbevolen

Petrus

Twee

leijten

(L) zie BÍieven van Paulus 63 p 777

BRABANTS.TTEEMBOS
Ter gelegenheid van het S0-jarig bestaan van Brabants Heem
zal er in de omgeving van Oirschot een Brabants-Heembos

worden aangelegd.
De grond wordt beschikbaar gesteld door het Brabants Landschap.
De bomen worden geschonken door bewonderaars van Brabants
Heem

,t 5,- pFr boom)
dit naje4' zal het bos voor

en de kringen.(

Na de aanleg

iedereen toegankelijk

49e

zijn.

wandelingen voor

BRABANTS-HEEMKAII,IP

Van 6-9 augustus organiseert de heemkundekring DE
Asten-Someren het 49e Brabants-Heernkamp.

VONDER

te

Het inschrijfgeld bedraagt f. L65r- per persoon, inclusief
verblij fkosten.
EIk jaar nemen ook een vijftiental leden van onze kring
deel aan het heemkamp.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar op Craenlaer 18
Ulvenhout.

HEEM

BRABANTS HEEM 50

op zaterdag 31 mei viert Brabants Heem zijn gouden bestaan
met iedereen die daarbij aanwezig wil zijn op het militaire

vliegveld

Welschap.

De entree is gratis en alleen voor hen die zich aanmerden
via de secretaris van onze kring. ( tot 10 mei )
Programma:

12.30-13.00 u. Ontvangst in Hal A
Muziek : Big Band Luchtmachtkapel
13.00-13.30 u. Optreden van 5 gilden uit Vatkenswaard
Vendelen, dans en muziek
13.45-14.00 u. Openingstoespraak door Kees Leijten,
voorzitter Brabants Heem
14.00-15.00 u. Optreden van diverse kringen
15.00-15.30 u. Aanbieden van het heembos
15.30-16.00 u. Pauze met Big Band Luchtmachtkapel
16.00-17.30 u. Optreden van dÍverse kringen
17.30-18.00 u. Huldiging van Gouden Kringen
18.00-18.30 u. Voorzitter Kees teijten draagt de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter.
18.30-19.00 u. Afsluiting van de bijeenkomst met de
Big Band van de Luchtmachtkapel

ZO DENKEN ZIJ ER OVER
gelezen op een kalenderblaadje

De-pplruis!

De Pessimist

Bij regen geen stof
Bij regen modder
Ik voel me vandaag beter
Ik voelde me gisteren slechter
Ik ben blij dat ik leef
He1aas moet ik sterven
Ik heb het goed getroffen Waarom heb ik het niet beter
Zíe het goede in het kwade Zie het kwade in het goede
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LAATSTE PRIESTER VERTREKT
Pastor Baeten is weq uit de pastorie maar bliift
door BeMa

onder ons

Het klinkt zo simpel.Pastoor Gerard Baeten vertrekt uit de
pastorie en zal zijn eigenlijke pastorale taken alleen nog
maar beperken tot het voorgaan in Eucharistievieringen in
de St.-Laurentiuskerk van Ulvenhout en de St.-Jacobskapel
van Galder.

dat na enig nadenken hard aankomt , onwerkelijk
aandoet. In wezen een nadere beschouwing verdient.

Een gegeven

Carnaval 1997

toto's

Naast me ligt een boekje van de heemkundekring Pau1us van
Daesdonck."Drie eeuwen kerk in Ulvenhout" luidt de titel.
Enkele jaren geleden had ik het vol belangstelling gelezen.
Bij herlezen valt op dat de huidige realiteit veel onderdelen van de studie van Mgr dr J.de Lepper een extra dinensie

CL

geven.

Het eerste hoofdstuk draagt de titel "Een parochie ontregeld" Het laatste hoofdstuk kreeg de naam "Stroomversnelling". Het eerste had alles te maken met de strijd tussen
de katholieken en de hervormden in de 17e eeuw. Het laatste
met de vernieuwingen in de katholieke kerk in het begin van
de zestiger jaren.Hebben de schermutselingen uit de beginperiode van de kerk in Ulvenhout uiteindelijk geleid tot 't
trotse kerkgebouw in de Dorpstraat en een bloeiend geloofsleven van de Ulvenhoutse en Galder-Strijbeekse leefgemeenschap, de gevolgen van het tweede vaticaans concilie doen
zich vanuit die zestiger jaren nog steeds gelden.
De toenemende secularisatie leidde er in het gehele land
uiteindelijk toe dat er steeds minder priesters kwamen.
De parochie van Ulvenhout en Galder-Strijbeek had wat dat

betreft weinig reden tot klagen.In 1958 kreeg pastoor Vermunt na een pastoraat van maar liefst 38 jaar officieel
zijn ontslag.Hij ging met emeritaat. Tot L976 zou pastoor
Eppings de geloofsgemeenschap voorgaan.Hij werd opgevolgd
door pastoor Gerard Baeten.Juist in die voor het katholieke
geloof moeilijke perioden lrraren er in onze parochie zielenherders die ieder op zich hun eigen stempel hebben
gedrukt en juist bezielende vorm gaven aan een eigentijds
geloofsleven.

De

laatste preek

?
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Èet was zo vanzelfsprekend dat het bisdom een opvolger
eigenlijk een automatisme dat de pastoor

benoemde.Het was

in

de parochie

altijd

aanspreekbaar was.

Als geen ander is juist pastoor Gerard Baeten
gebleken.

een

van

ons

"Ik hoop dat ik een goed besluit heb genomen. Maar ik kon
echt niet anders " zei hij laatst.Hij blijft ons nog regelmatig voorgaan.We hoeven zijn heldere preken nog niet te
missen.hle kunnen nog steeds genieten van zijn nuchtere opmerkingen die leren dat veel zaken relatief zijn. hle zullen
er echter nooit aan gewend raken dat Ulvenhout en Galder/Strijbeek officieel geen pastoor meer hebben.
hlie had ooit verwacht dat het ook hier zover zou komen.

Ik sIa het boekje "Drie Eeuwen Kerk in Ulvenhout"

weer

even open.Mijn blik valt op de inleiding geschreven door
pastor G.Baeten zelf.
Die ene rrorr in pastor is geen toeval.Bewust in de letterlijke betekenis van het woord,wil hij herder (pastor) zijn.
"Het verschil tussen een pastoor en een pastor is een nul",
fluisterde hij me ooit eens toe, gevolgd door die welbekende volle lach.
Pastor G.Baeten eindigt zijn met Lectori Salutem (de lezer
gegroetl) beginnend openingswoord met de nu wel heel
bijzonder klinkende woorden;"Mogen hre met elkaar kerk
blijven. Dan maken lre een passend vervolg op dit avonturen-

NIEUhIS

UIT HET MUSEUM 21

door Kees Leijten
BOLDERWAGEN

In de beginjaren van de heemkundekring Paulus van Daesdonck kregen we van een van onze leden een fraaie ouderwetse bolderkarrdie helaas erg beschadigd was en een wiel
miste.
Helaas weten we niet meer wie de schenker was.Onze adrninistratie was toen nog minder secuur.
Ons lid Janus Snepvangers heeft de kar inmiddels schitterend gerestaureerd.
Hij prijkt nu in de speelgoedhoek van het museum.

verhaal "
Gerard Baeten blijft ond,er ons. Passend zal het zijn. Het
gaat maatwerk worden voor de gehele geloofsgemeenschap van

Ulvenhout, Galder en Strijbeek.

De

laatste priester in de parochie Ulvenhout is vertrokken,

na drie-en een halve

eeuw

UITSPRAAK 1.06
Die in handel en in wandel
Steeds rechtvaardig is en goed
0. zo zelden zal men melden
Dat hij armoé lijden moet
(oud versje)

Onze puntgave

en oude bolderkar

foto

CL
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Kees

balk.

Leijten inforneert burgeneester Rutten over de tijd-

B&W

BEDIENINGSKRUIS

0p L maart ging Pastor Baeten met emeritaat.
Paulus kreeg van hem een bedieningskruis, dat eens behoorde aan Sie Ïíagenans. Het kruis werd gebruikt op Geersbroek bij een bediening.
Helaas is het "figuurzaag"-kruis beschadigd.
We1ke lezer kan het restaureren ?

OPBEZOEK

Dinsdag 11 maart kregen we in het museum bezoek van het
college van B&[^I van Breda, die in het kader van hun "dorpen-oriëntatie" die dag Ulvenhout bezochten.
Het college werd vergezeld door de inheemse raadsleden, de
dorpsraad van Ulvenhout en een groot "gevolg".
Een drukte van belang.
Burgemeester Rutten en de wethouders van Raak ,vossenaar
en Gielen waren erg enthousiast over ons musetrm.
De andere wer aanwezige wethouders heb ik niet gesproken.

HARMONIEëN

initiatief van secretaris Jan van Dorst organiseren ure
dit jaar een tentoonstelling over de vier harmonieën in
ons heem.
Concordia (Ginneken-120 jr), Constantia (Ulvenhout-90 jr),
Caecilia (Bavel-75 jr) en Voor Eer en Deugd (Galder-Strijbeek-Meerseldreef) exposeren vanaf L september a.s.samen
in de stal van ons museum.
Vaandels, uniformen, instrumenten en heel veel foto's uit
een bewogen leven van samen meer dan 300 jaar.
Hebt U nog foto's van een van deze vier harmonieën, kran0p

--

tenknipsels, rekeningen, brieven e.d. we houden ons aanbe-

volen.

hIINKELS EN CAFéS

tlaarschijnlijk in 1998 hopen we een tentoonsterling te
openen over de vele winkers en cafés die er vroeger waren
in onze gemeente, zowel "Nieuw-Ginneken" a1s ,'Ginneken en

Bave} " .

lJe zoeken nog steeds oude foto's van winkers en/of cafés.
Wie helpt ons ?
U krijgt de foto binnen een week onbeschadigd terug.
Hebt U in Uw fotocollectie geen foto waar toevallig zo,n

winkel of café op staat

?

1?8
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WIJhIATERKRUIK

familie Wilking ontvingen we deze
fraaie kruik om wijwater in te bewaren.

Van de

SPECULAÀS

van de dames Keteraars te st.-Oedenrode ontvingen

een

aantal leuke zaken voor ons museum.
Daarbij ook een lichtbak voor speculaas van Keteraars.
Hoewel de lichtbak niet uit ons heem komt, hebben we hem
toch met beide aangenomen ,daar het een fraai stukje heemkunde uit het bakkersvak is.

SORANUS

Door bemiddeling van ons bestuurslid t{im Langen kregen we
onlangs voor het museum het vaandel en de prijzenkast van
de 130-jaar oude schutterij Soranus te Bavel.
Ook een foto van de leden in 1936 ,toen de vereniging 7A
jaar bestond, gemaakt achter café Bruininks.
Wim Langen zocht voor ons uit wie het allemaal zíjn, die
op de foto staan.

Een van de aanwinsten die we vergaten te vernelden.
De Tuinbouwgids uit 1950, geschonken door Rinus Giesbergen

t
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SCHUTTERIJ SORANUS 1 936
Bij het 70-jarig bestaan van de schutterij Soranus te Bavel
in 1936 werd achter café Bruininks op het erf bij de schuur
deze foto gemaakt.

vlnr Janus Marijnissen; Toon Marijnissen; Ch.Havermans;
Janus Maas; Jan Moen Breda; Ch.Hamermans; Toon pijpers; Jan
de Kivit; W. van Riel; Marijn MoI (knecht van Xuijt<); WiIlem van Ginneken; P.Jansen (Smid)
informatie Wim Langen
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UTVENHOUT

door: Ad Jansen
Inleiding
In de Middeleeuwen moet er in Ulvenhout aan de tlark een
versterkte plaats hebben gelegen, waaruit in de vijftiende
eeuw de huidige Prinsenhoeve (foto 1) is ontstaan. De
versterking, die later verdwenen is, werd vanaf die tijd
aangegeven als "d'Oud l{off". Waarschijnlijk hebben we hier
te maken met een van de oudste bewoonde plaatsen in het
huidige dorp. De Oude Hof moet echter goed worden onderscheiden van het vijftiende-eeuwse leen Grimhuijsen, dat
op een geheel andere plaats, namelijk aan de Dorpstraat
bij de huidige Laurentiuskerk, gesitueerd was.
Van de oude geschiedenis van Ulvenhout is maar weinig met
zekerheid bekend. Omstreeks 1500 ontstond er rond Grimhuijsen een kleine groep woningen. De invloed van dit
complex goederen strekte zich in de zestiende eeuw uit
vanaf de huidige Prinsenhoeve tot aan de AnnevilIeIaan.

Foto 7: De Prinsenhoeve, Dorpstraat 2 te Ulvenhout.
(foto A.W.Jansen, L994)

Een tweede kern van hoeven treft men in die periode aan
rond "de Heuvel", het breed-uitlopende gedeelte van de

Dorpstraat tussen de AnnevilIeIaan en het begin van de
Molenstraat. Andere clusters van boerderijen zijn te
vind.en aan het einde van de Molenstraat en het begin van

de Strijbeekseweg, vanouds Notsel geheten en aan de Chaamseweg, met name Cauwelaar en Rakens. Deze laatste twee
vormen nog steeds afzonderlijke gehuchten, die na vijf
eeuwen nog maar nauwelijks in omvang zijn gegroeid. De
eerste drie zijn echter samengesmolten en uitgegroeid tot
het huidige dorp Ulvenhout.
Voor het beschrijven van de historie van de hof van Ulvenhout staan maar weinig oude bronnen en historische feiten
ter beschikking. Verder moet men het doen met veronderstellingen, die afgeleid kunnen worden uit de vergelijking
met soortgelijke ontwikkelingen in andere plaatsen.

Ligging van de Oude Hof
plaats waar de versterking aan de l"lark gelegen heeft is
vrij nauwkeurig bekend. De oudste topografische kaart
waarop "de Oude Hof" staat aangegeven, werd in L621. getekend door landmeter J.Lips in opdracht van Prins Maurits,
heer van Breda. Het was op de eerste plaats een kaart van
het Mastbos, maar daarnaast werden ook de bezittingen van
de heer van Breda in het lrlarkda1 in kaart gebracht (zie
afb.l). Links onderaan ziet men de "Hoeve van ULvenhout",
nu de Prinsenhoeve. Rechts daarvan een perceel bos, waarin
vermeld staat " d'Outhoff", en bovenaan in een driehoekig
perceel Grimhuijsen, een leengoed van de heer van Breda.
De

In de toelichting op de kaart wordt vermeldi "...genaenpt
d'Outhoff, synde den qront vandien noerasch alwaer noch in
liggen verscheyden oude graften ende rs alnu net schoone
Eycken bponen beplant; rs groot bevonden 5 bunder 56
roeden" (l). Deze naam werd, ook reeds een eeulrr eerder voor
dit bijna zeven hectare grote- terrein gebruikt. In 1507
was er een boo.m in de Mark gevallen "achter d'Oude Hoff
t'Ulvenhout", ,die de doorvaart versperde en moest worden
weggesleept ('). De percelen van de hof dienden in de
zestiende eeuví als "boomkwekerij" van de heer van Breda.
In 1516 werden er wilgenpoten gezet, terwij 1 in 1521 9000
berken vanaf de Oude Hqf werden overgebracht naar het in
aanleg zijnde Mastbos (r). In die tijd had de hof de oorspronkelijke functie dus aI enige tijd verloren. De boer. derij moet verplaatst zijn in de richting van de Dorpstraat.
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Afb.l: Detail van de kaart van. J.Lips, 1621. Links de weg
van Ginneken naar Ulvenhout, rechts de rivier de Mark net
de Oude Hof, nidden de "Hoeve van Ulvenhout" nu de Prinsenhoeve, boven Grinhuijsent nu de kerk en het kerkhof.
Het noorden (Ginneken) Jigt aan de onderzijde van de
kaart, het zuiden (tllvenhout) aan de bovenzijde.

Foto 2: Gedee|te van een luchtfoto van [llvenhout, genaakt
in 1954. Verqelijk deze net de kaart van Lips uit 1621 in
afbeelding L.In het nidden de Prinsenhoeve net rechts aan
dé Mark de Oude Hof, waarvan de contouren in het terrein
nog zichtbaar zijn. Ook de "Driehoek" van Grinhuysen -zs
aulaelii* te herkennen. (collectie A.van Dun Ulvenhout)
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waaruit de lopp van de grachten volledig kon worden gereconstrueerd (0). Uit vergelijking met de kaarten en luchtfoto's heeft hij kunnen vaststellen, dat het grachtenstelse1 rond de hof een lengte had van ongeveer 180 meter en
een breedte van 100 meter. Het water was tot 20 meter
breed. Binnen de gracht lagen twee "eilanden". 0p het
kleinste zou dan het huis van de heer of zijn vertegenwoordiger hebben gestaan, terwijl op het grote eiland de
schuren en de onderkomens van het personeel moeten hebben
gelegen. Er werd.en bij het bodemonderzoek geen, stenen
funderingen of andere restanten meer aangetroffen (').
De hof te Ulvenhout door de eeuwen heen.
Het temein waarop in de Middeleeuhren de Oude Hof gelegen
heeft, is reeds een aantal eeuwen niets meer dan een
agrarisch perceel aan de Mark, achter de grote domeinhoevèr nu bekend als de Prinsenhoeve. In de vijftiende en
zestiende eeuw was dit terrein echter beplant met bomen.

Foto 3: De "cingeltjes" van Burgst.
(

foto

K. A. H.

W.

Leenders )

Ook in de achttiende eeuw werden er verscheidene grote
kaarten van deze ongeving getekend. Op een kaart van het
Mastbos, door landmeter S.Vereijck gemaakt in t705/7709,
staan wel de Hoeve van Ulvenhout en het huis Grimfruijsen
aangegeven, maar de Oude Hof ontbreekt geheel (o). Een
kaart uit 1713 van de tienden van Ginneken vermeldt alleen
de naam "het Oudt Hoff" (5). Op het minuutplan van het
kadaster, opgemaakt omstreeks 7827, staan we1 de percelen,
(Eerste, Tweede en Derde Grote BIok) van de Oude Hof
aangegeven, maar de grachten zijn dan verdwenen. Opmerkelijk Ís, dat de percelen van zowel Grimhuijsen als de
'Hoeve van Ulvenhout na enkele eeuwen nog practisch dezelfde vorm hadden. Tenslotte zijn er luchtfoto's uit de jaren
dertig en vijftig van deze eeuw, waarop de vroegere grachten als verkleuringen van de grond nog steeds te zien zijn
(zie foto 2). De historisch-geograaf Karel Leenders heeft
er omstreeks 1980 een aantal grondboringen verricht,

I

In die tijd was de hoeve dus reeds verplaatst vanaf de
Mark in de richting van de huidige boerderij. Vóór 1400
moet de de hof echter als versterkte plaats aan de Mark
hebben gelegen, omgeven door wallen en grachten. Sedert
1,277 was deze eigendom van de heer van Breda, voordien
echter van de abdij van Thorn. Deze za} rond het jaar 1000
in het Markdal een aantal bezittingen hebben verworven,
waartoe ook die te Ulvenhout. Volgens de traditionele
opvattingen waren die afkomstig van schenkingen bij de
oprichting van de abdij omstreeks 992. De geschiedenis
wordt steeds vager, naarmate men verder in de tijd terug
gaat. Vast staat wel, dat er in de Merovingische en Karolingische Tijd op een aantal plaatsen bewoning in het
Markdal is geweest. Maar ook daarvóór, in de Romeinse Tijd
en in de lJzertijd hebben er mensen in deze omgeving
gewoond. In de volgende paragrafen wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling, de functies en de bezitters van
de hof, die eens aan de Mark gelegen moet hebben.
Oude bewoningssporen

in het Markdal

Over de bewoning van deze streek vóór het jaar 1000 is
weinig met zekerheid bekend. Oude acten ontbreken nagenoeg
geheel, zodat alleen het bodemarchief de geheimen van deze
periode kan prijsgeven. Uit toevallige vondsten en uit
archeologisch bodemonderzoek op enkele plaatsen is gebleken, dat er reeds in de lJzertijd (700 v.C.- 50 n.C. ) en
in de Romeinse tijd (tot het midden van de 3e eeuw n.C. )
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een vrij infensieve bewoningsdichtheid in deze streek te
vinden was (ö). Met name werd op een hooggelegen akker ten
westen van Notsel, iD een bocht van de Mark een aantal
scherven gevonden, die zouden wijzen op een nederzetting

bewoo4d vanaf de lJzertijd tot het begin van de 3e eeuw
n.C (v). Daarna volgt een periode van ongeveer anderhalf
tot twee eeuwen, waarvan geen vondsten bekend zijn, zodat
aangenomen wordt dat er hier toen nagenoeg geen mensen
woonden. Vanaf de helft van de vijfde eeuw schijnt er
geleidelijk meer bewoning te zijn ontstaan. Volgens Leen-

ders is er dan sprake van "pioniers", die zich vanuit het
zuiden of oosten in de nagenoeg onbewoonde "wildernis"
vestigden. Een concentratie van vondsten uit de Middeleeuwen, maar ook een aantal uit de Merovingische (450-750
n.C.) en de Karoligische Tijd (ca 750 tot ca 1000) heeft
men aangetroffen in het Markdal te Ulyenhout ter hoogte
van de monding van de Chaamse Beek ("). Er werden daar
grote hoeveelheden scherven gevonden, die gedateerd kunnen
wgrden vanaf de zesde eeuw tot in de negende eeuw en later
(Il). Met uitzondering van deze "nederzetting", zijn er in
het Markdal alleen maar wat verspreide vondsten uit deze
periode bekend. Anders ligt dat echter in de Karolingische
Tijd. Dan vindt men in het Markdal ten zuiden van Breda
wel vijf van die "nederzettingen" en ook nog een ten
noorden van de stad.
Deze laatste ligt in het gebied "Steenakker".

Ten zuiden van Breda betreft het vindplaatsen bij Wolfslaar, Ulven[out, Notse] en -dan de linkerover van de Markte Galder (Iz). In de loop der eeuwen zullen er onder deze
groepen "pioniers" geleidelijk bepaalde gezagsverhoudingen
zijn ontstaan, waarbij enkele van hen zich ontwikkelden
tot "heer". Dat zou met name het gevíl kunnen zijn geweest
te Breda, maar het is ook mogelijk dat er aI vóór het jaar
1000 te Ulvenhout een dergelijke centrale figuur naar
voren is getreden. Zijn boerderij werd. dan het centrum van
de nederzetting.
Ulvenhout en de abdij van Thorn.
Volgens de traditionele opvattingen werd deze abdij in het
Limburgse Thorn in 992 gesticht door Ansfried, "graaf" van
Taxandria, gehuwd met Hereswint van Strijen. Vermoedelijk
was het de bedoeling van het echtpaar om een "familieklooster" te stichten, waarvan de dochter Benedicta dan
ook de eerste abdis werd. Zowel Ansfried a1s zijn echtgenote zoud.en aan de abdij een aantal goederen hebben geschonken. Tot de schenking van Hereswint zouden dan behoord hebben de kerk van Strijen en in onze omgeving de

t
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"villa Gillesella cun appenditiis", dat is de hof te Gilze
met bijbehorende bezittingen, waartoe ook Ulvenhout gerekend moet worden. Ook de "villa" Baarle met het "aLtaar"
van de H.Remigius werd door Herswint aan de abdii geschonken. De acte wordt als "vals" aangemerkt, omdat deze pas
eeuwen later kan zijn opgetekend. Aan de inhoud van de
!'onechte" acte wordt echter minder getwi j f eld. Een meer
betrouwbare bron is de kroniek van Thietmar, bisschop van
Merseburg, geschreven in het begin van de elfde eeuw.
Hieruit blijkt onder meer, dat de hof te Gilze eigendom is
geweest van Hereswint. 0ve6 Ulvenhout wordt in deze kroniek echter niets vermeld (").
In de daarna volgende eeuwen blijkt Thorn in het Markdal
een groot aantal bezittingen te hebben. Allereerst betrof
dat een aantal eigen cultuurgronden, waaronder de hof te
Ulvenhout. Verder waren er de tienden die tot de moederkerk van Gilze behoorden. In de agrarische maatschappij
van de Middeleeuwen vormde de abdij daarmee een belangrijke machtsfactor in het gebied ten zuiden van Breda. llaar
ook op kerkelijk terrein had de abdij grote invloed.
Vanuit Gilze en Baarle waren er een aantal nieuwe parochies gesticht, waaronder die van Ginneken en van Bavel.
Deze hadden eigen pastoors en eigen inkomsten gekregen. De
abdis had echter het recht deze bedienaS.en van de kerken
aan de bisschop van Luik voor te dragen ('*).
De vraag rijst trur hoe Thorn aan dit bezit gekomen is.

Enerzijds is er de traditionele opvatting, dat dit geschonken is bij de stichting van de abdij of bij de dood
van Hereswint.
Leenders acht

het echter niet uitgesloten, dat er een
aantal bezittingen in handen van de abdij gekomen zijn
door koop, bij intrede van een dame die bezittingen had in
het Markdal, of door schenkingen van latere datum, die dan
"administratief" zijn ondergebracht bij de hof van Gi1ze.
Hoe het precies gegaan is staat in geen enkele tot heden
bekende bron beschreven, zodat de juiste toedracht in
nevelen gehuld blijft. Leenders ziet we1 overeenkomst
tussen de spreiding van de bewoning vóór het jaar 1000 en
die van de Thornse bezittingen na die periode.
Ulvenhout in handen van de heren van Breda
In 1125 wordt voor de eerste maal melding gemaakt van een
heer van Breda. In de twaalfde eeuw was Breda in het bezit
van de familie Van Schoten. Het door hen a1s "aLlodiun"
( "vrij " ) beschouwde goed Breda bestond slechts uit een hof
met daarop een burcht en een kleine nederzetting. Ten

19o

noorden van Breda hoorde

er nog een gebied bij,

omvattende
het huidige Teteringen, Terheijden en Zonzeel. Ook over de
herkomst van deze t'heren van Breda" zijn de meningen van
de historici verdeeld. Sommige gaan er van uit, dat hun
gezag zich ontwikkeld heeff. in samenhang met de vorming

van het hertogdom Brabant ("), maar duidetijkheid bestaat
hierover niet. Zoals reeds vermeld is het ook zeer goed
mogelijk, dat het hier om nakomelingen van de "pioniers"
gaat. Aanvankelijk was hun bezit en hun macht nog zeer
beperkt, maar in de loop van de twaalfde eeuw breidden ze
hun invloed vanuit Breda steeds verder uit.
In 1198 heeft Godfried-II van Schoten, heer van Breda,
zijn gebied opgedragen aan de Hertog van Brabant. Hiermee
erkende hij, dat hij dit door hem als allodium beschouwde
bezit, in leen hield van de hertog. Deze "onderwerping"
paste in het beleid dat de hertog voerde tegenover de
graaf van Holland, die in 1200 afstand deed van de rechten
die hij meend,e op stad en land van Breda te bezitten. De
hertog beleende daarna de heer van Breda met het gebied
dat deze aan hem had opgedragen. Hij breidde het gezag van
de heren van Breda zelfs nog verder uit met een gebied dat
zich in het westen uitstrekte tot aan de Schelde en de
Striene, met als noordgrens de rivier de Mark (Ib). Hierna
konden de heren van Breda in nagenoeg geheel West-Brabant'
de bijna volledige hertogelijke jurisdictie uitoefenen.

ten zuiden van Breda en dus ook Ulvenhout
vielen in principe onder dit overheidsgezag. De hof met de
cultuurgrond.en bleef evenals de tienden eigendom van de
abdij van Thorn. WeI zal de abdij als belangrijke bezitter
van wereldlijke en geestelijke goederen in deze regio, de
groei van de macht van de Bredase heren niet welgevallig
zijn geweest.
De abdis erkende in 1,231 de hertog van Brabant als haar
"ad.vocaat", waarmee ze indirect ook de "beschermlng" van
de heer van Breda in diens gebied accepteerde ("). Een
aantal jaren later raakte Thorn echter in financiëIe
problemen. In 1243 moesten de abdis en het kapittel verklaren, dat zlj, ter delging van een schuldenlast aan
Godfried-IV van Breda verkocht hadden de opbrengst van
vijf mark Keuls, tè heffen uit de cijnsen op te brengen
door de grondeigenaren behorende tot de hoven van Gilze en
Baarle ('o). Ook de bezittingen van de abdij in Ulvenhout
vielen hier, a1s "aanhangsel" van de hof te Gilze, dus
onder. In 1277 kon Thorn het gedeelte van de jaarrente van

Ook de gebieden
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vijf mark Keu1s, gevestigd op de hof van Gilze, terugkopèD, waardoor deze inkomsten weer geheet door Breda aan
Thorn werden overgedragen. De overeenkomst met Breda had
'echter
voor Thorn nog vervelend.e gevolgen. De heer van
Breda hield namelijk van die vijf mark terug een bedrag
van 11 schellingen, die hij aan de abdis verschuldigd hras
wegens enige hem in "erfrecht" verleende goederen. Het
betrof met name: " de agricultura nostra in ttivenhout duos
solidos coloniensis, de sjJva de Llmdenhout duos sojidos
coloniensis, de silva de canbe duodecin denarios coloniensÀs ac de decina de Ghinneken sex solidos coloniensjs"
("). De heer van Breda mocht door deze overeenkomst dus
in "erfpacht" behouden: de "winning" in Ulvenhout, het bos
te Lindenhout (Lijndonk?), het bos te Chaam en de tienden
van Ginneken. De tienden van urvenhout bleven dus eigendom
van Thorn. De "winning" in Ulvenhout moet de hof en de
bijbehorende cultuurgrond zijn geweest. ïn feite was de
heer van Breda nu zond,er meer eigenaar van deze boerderij,
een situatie die eigenlijk aI vanaf 1,243 had bestaan. De
erfpacht van elf schellingen werd echter al spoedig niet
meer aan Thorn betaald.
De abdij verloor door deze transactie een belangrijk bezit
in de omgeving van Breda. De hof eras hierdoor ook niet
langer een beheerscentrum van Thorn en werd in feite een
pachtboerderij van de heer van Breda, die hiermee een
sterke positie had verworven in het Markdal.
Dat "Ulvenhout" voor de heer van Breda een betangrijke
aanwinst was, blijkt ook uit het feit, dat Arnout van
Leuven en zijn vrouw Elisabeth van Breda daar verschillende charters hebben uitgevaardigd, die weliswaar niets met
dit dorp te maken hebben. In 1277 gaven zij aan de Paters
lfilhelmieten te Huybergen grond uit, bovendien schonken
zíj deze orde een bedehq[s ("oratorium"), de tienden en
dertien hoeven aldaar ("). Dat juist in dat jaar een
charter door de heer van Breda werd getekend en gezegeld
in Ulvenhout, "actun et datun in ULvenhout", wijst er op,
dat hij zeer ingenomen moet zijn geweest met de transactie
met Thorn over de bezittingen ter plaatse, die in 1277 tot
stand was gekomen.
Toch mag men hier niet de conclusie aan verbinden dat de
hof in Ulvenhout een "slot" of "burcht" was, waar de heer

regelmatig verblijf hield. Arnout en Elisabeth waren
namelijk geuroon hun charters "te velde" uit te vaardigen
in plaats van in hun kasteel te Breda, waar geen enkele
charter is gezegeld en ondertekend.
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Van Gaveren-Van Liedekerkcke.

Ulvenhout onder de heren Van Gaveren en Van Liedekerke
In de periode van 1290 tot 1321 waren stad en land van
Breda in handen van de familie Van Gaveren. Deze riraren
tevens heer van Liedekercke (zie schema, afb.2). Na het
overlijden in 1303 van Raso van Gaveren, heer van Breda
van 1290 tot 1303, kwam zijn nalatenschap aan de drie
zonen uit zijn (eerste) huwelijk met Aleide, vrouwe van
Boulaer. De oudste zoon Raso volgde zijn vader op als heef
van Breda van 1303 tot 1313. De tweede zoon, Philips van
Liedekercke, rÍas na 1303 "Dominus in Alphen et Ulvenhout"
(21). Na de dood van zijn broer Raso was hij tot 1318 heer
van Breda. De derde zoon, Segebertus ( "Zeger" ) was na 1303
heer van Boulaer, een titel die z:-jn broer Raso voordien
van zijn moeder had geërfd. Uit de erfenis van zijn oudste
broer Raso ontving Segebertus bovendien een jaarrente van
500 pond, die verhaald moest worden op een aantal met name
te noemen goederen, waaronder 24 pond "an den cins t'ULvenhout" ("). Hoewel slechts een klein deel van de jaarrente uit de Ulvenhoutse goederen werd betaald, noemde
Zeger zich behalve heer van Boulaer ook vaak "Van Ulvenhout". Ook Segebertus'zoon Peter noemde zich aanvankelijk
"Van Ulvenhout", maar toen hij omstreeks 1330 leenman werd.
hij en ziin nakomelinsen zich verder

Y,?:r'1,r;Ii?"'l,91den

Raso van Gaveren, heer van Breda van 1290 tot 1303, was
omstreeks 1300 nog een tweede maal gehuwd, namelijk met
Hadewych van Strijen. Er werd.en twee kinderen geboren, een
zoon Raes van Liedekercke en een dochter Kateline van
Liedekercke. Zowel Raso van Gaveren a1s Philips van Liedekercke vermaakten hun stiefbroertje een jaarrente van
respectievelijk 100 en 2000 Parijse ponden. De eerste
moest betaald worden uit de heerlijkheid Liedekercke,

terwijl die van Philips ten laste

kwam

van de

Bredase

goederen ('J).
Philips van Liedekercke had slechts drie dochters, ltlaarvan
de oudste A1eidis, later gehuwd met Gerard van Rasseghem,
haar vader opvolgde als Vrouwe van Breda. De familieschulden drukten zo zwaar op de nieuwe heer en vrouwe van
Breda, dat zíj genoodzaakt waren hun bezittingen te verkopen. Nadat in 1323 de heerlijkheid Oosterhout door hen in
leen was gegeven aan Wil1em van Duvenvoorde, moesten zíi
in 1327 ook de heerlijkheid Breda van de hand doen. De
Bredase bezittingen werden overgedragen aan de hertog van
Brabant.
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Afb.3: Schena van de fanilie

Van Ulvenhout.

a

Nu deze zelf optrad als heer van Breda, moest hil a}le
.verplichtingen votdoen, waartoe Gerard van Rasseghem en
zijn vrouw niet in staat waren geweest. AIs gevolg van
deze transactie eisten de twee zusters van Aleidis van
Rasseghem-Van Liedekercke, met name Marie en Margriet van
tiede[ercke, hun deel in de Bredase bezitting oP, hetgeen
door de hertog werd gehonoreerd. Aan het intussen volwassen geworden Jtietlroèrtje Raes van Liedekercke gaf hij iru
1334 cle "dorpen" U1venhóut, Alphen, Gilze en Baarle als
onderpand tai de jaarrente van 2000 Parijse ponde-n, die
hij hem ,erschuldigd was. De verplichting werd na .de dood
Raes geërfd door zijn zuster Kqleline
afgekocht door Willem van Duvenvoorde (o').

rró

en in

t342

De rechtsnacht van de heren Van Ulvenhout
Deze vrij uitvoerige beschrijving van de gebeurtenissen in
de eerstè helft van de veertiende eeuw is nodig om na te
gaan, welke bevoegdheden de familieleden hebben gehad die
zictr 'rHeer van Ulvenhout" noemden (zie ook het schema in
afb.3). Allereerst Philips van Liedekercke in de periode
1303-1313. De goederen te Alphen en Ulvenhout kunnen als
onderpand hebben gediend voor zijn deel in de -onverdeel, de- bbedel van ziJn vader. In Atphen oefende hij rechtsrmacht
of hem
uit, die tol zijn titel moet hebben behoord
was
gegeven
}een
in
Breda,
van
door zi'in broer Raso, heer
(25). gei betreft met name de vrijstelling van de_ffieuwiandse Hoef te Àlphen van a}le beden en diensten (o')' In

tegenstelling tot Alphen zijn er over Ulvenhout geen
soórtgelijke handelingen bekend. Philips was ridder aan
het hof van Hertog Jan van Brabant. Het is dan ook niet
waarschijnlijk, aàt hij ooit in Ulvenhout geresideerd
heeft. Over het optreden van zijn broer Zeger en later van

diens zoon Peter van ulvenhout is evenmin iets bekend. Dat
hebben
ook z:.j de volledige rechtsmacht in Ulvenhout
geen
acte
is
Er
waarschijnlijk.
gehad, lijkt niet erg
noemden'
Ulvenhout"
van
zich
zíi
wàarin
"heer
Éekend,
Vermoeàelijk hebben zij vooral de inkomsten genoten van de
goederen, waaraan zij hun naam ontleenden. Zoals vermeld
wertt Peter, die reeds tiendheffer was voor de abdis van
Thorn, omstreeks 1330 leenman van lJpelaar, waar#a hij en
zijn iamilie zich Van lJpe1aar zijn gaan noemen ('').

sedert 1198 bezat de heer van Breda de nagenoeg volledige
hertogelijke jurisdictie over stad en land van Breda.
Nadat Gerard t an Rasseghem in L327 de Bredase bezittingen
aan de hertog had terugverkocht, gaf deze in 1328 aan zijn

lge
schout Klaas van Nispen opdracht om in arre daarvoor in
aanmerking komende dorpen schepenbanken op te richten, met
die te Breda als hoofdbank. ulvenhout kwam zo te varren
onder de "heerlijkheid Ginneken en Bavel". Hieruit kan men
de conclusie trekken, dat deze "dorpen" groter en berang-

rijker

waren dan Ulvenhout.

Beharve uit de hoeve van de heer zar dit "dorp,' alreen
maar uit enkere verspreide boerderijen hebben bestaan. De
oprichting van schepenbanken bracht orde in de wat chaotische rechtsverhoudingen tijdens het bestuur van de families van Gaveren, van Liedekercke en van Rasseghem. De
nakomelingen van segebertus van urvenhout bleven nog
tientalren jaren inkomsten trekken op grond van de jaarrente, die aan hun voorvader in 1313 was toegekend. pas in
1360 en 1364 verkochten twee kreindochters, Katharina en
Beatrix van Bailreul, de jaarrente van s00 pond "zwarte
Tournoysen'r aEp Jan van Polanen, ten behoeve van diens
zoon Hendrik (ro).
In 1334 gaf de hertog de "d,orpen" Ulvenhout, Gilze, Atphen
en Baarre "in pand" aan de stiefbroer van segebertus, Raes
van Liedekercke. zoars reeds vermerd had ook deze recht op
een jaarinkomen uit de goederen van Breda. lrlat de inhoud
van dit pandschap nu precies was, is echter niet duide;'
lijk. Gaat het hierbij alleen om de betaling van dat
iaarinkomen, of was er ook rechtsmacht q+n verbonden? Dat
laatste lijkt echter minder aannemelijk (,r).
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wellicht de oudste plaats ten zuidoosten van Breda, was de
hof het centrum van een uitgestrekt domein met een nederzetting en een kerkje, dat in de vroege Middeleeuuren
eigendom was van de abdij van Echternach. In Baarle wordt
enkele eeuwen later de "hof van Looveren" vermeld, die
evenals die te Gilze en te Ulvenhout, tot de bezittingen
van de abdij van Thorn behoorde. Evenals in Gilze zou ook
in Baarle de beheerder of pachter op de hof hebben gewoond, wiens woning zelfs volgens het principe van de

"notteburcht" op een heuvel moet hebben gelegen. Hoe zo'n
versterking er moet hebben uitgezien, toont een -met veel
fantsie gemaakte- schets van zo'n hof (zie afbeelding 4).
Van die "heuvel" moet men zich, althans voor de situatie
i11 Baar1e, echter geen al te grote voorstelling maken
("). Ook in Gilze en in Alpheq^ zou de hof met een wal en
gracht versterkt zijn geweest (rr).
In tegenstelling tot Ulvenhout was er zowel in Gilze als

in Baarle een nederzetting met een kerkje, terwijl
abdij er laathoven (schepenbanken voor grondzaken) had.

de

Functie en ontstaan van de hof te Ulvenhout
De naarn "hof" wordt vanouds gebruikt voor het aangegeven
van een omheinde ruimte, terwijl het later ook de spteke-

nis

had van "tuin", "boerderij" of "herenhuis" (ru). In
de agrarische maatschappij van rond het jaar 1000, was een
"hof" een exploitatiecenffum van een uitgebreid grondbezít, "domein" genaamd ("). Het 1atijnse woord ,,curtis,,
(=hof) betekende oorspronkelijk "omheining". Deze afscherming vond men niet alleen bij aanzienlijke huizen, maar
ook bij boerderijen. De hof te Gilze was in de Middeleeuwen eveneens omheind en vermoedelijk voorzien van een
war en een gracht. Hier woonde de meier van de Abdij van
Thorn, terwijr ook de bedrijfsgebouwen, dus de "boerdLrij"
en de onderkomens van het dienstpersoneel, de horigen,
hier gelegen waren.
uit het bovenstaande
vo1gt, dat er niet alleen in ulvenhout een I'hof" heeft bestaan. Bijna in alle oude dorpen in
de omgeving van Breda zijn ze terug te vinden. In A1phen,

r;

Een middeleeuwse Motte-Burcht. Het huis van de heer staat
op de kunstmatige heuvet.

Afb.4: Fantasietekening van een "notte-burcht"
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rn urvenhout rag de situatie dus anders dan in Gilze en
Baarle. Een nederzetting bij of binnen het domein ontbrak
en pas'in de dertiende eeuw ontstond er een kapel in het
op enige afstand gelegen Ginneken, die in het tregin afhankelijk was van de kerk te Girze. De hof van uIvónhout kan
dan ook beter worden vergeleken met de "hot in het Hout"
te Princenhage. Ook daar treft men rur net als ín U1venhout, een grote domeinhoeve aan, met grond gelegen in het
dal van de Aa of Weerijs. Deze moet, evenals-die in Ulvenhout, ontstaan zijn uit een tweedelige hof met wallen en
grachten, die op korte afstand van de huidige hoeve aan
het riviertje de Aa of weerijs moet hebben gelegen. Naast
deze geografische overeenkomst, zíjn er echter óok duiderijke verschillen. De hof in het Hout was geen eigendorn
van een der bovengenoemde abdijen. In de veórtiende eeuw
werd dit bezit door de heren Uten Houte in leen gehouden

van de heer van Breda. Het omvatte naast de hoeve op de
hof, nog twee pachtboerderijen met totaal zeventig hectare
grond. verder behoorde er ook nog 22s hectare cijnsgoederen bij, voornamelijk gelegen in het dal van de Aa of
ldeerijs. Het complex was dus veer uitgebreider dan dat
rond de hof va+, ulvenhout, waar dan ook geen laathof aan
verbond.en was ('*).
De situatie in Ulvenhout kan men ook versalijksn met die
van de heerrijkheid Burgst in de llaagse Beemdèn te Breda.
In de twaalfde en dertiende eeuw ontstond daar een bouwwerk omgeven met een dtÈbele gracht (de "singeltjes", zíe
foto 3). vrak daarbij lag dd boerderij, d.ie Ja*en met het
omgrachte bouvmerk binnen een niet geheel gesloten war
Iag, weer gedèerterijk omspoeld door een beek. ondanks een
zekere overeenkomst met de hof in ulvenhout wareÍr er ook
grote verschillen. Het gebouw met de singeltjesr vormde
een hertogelijke enclave in het land van Breha, die in
1304 door de hertog in leen werd gegeven aan de boven
reeds vermelde Jan Uten Houte. De rest van het uitgebreidde grondbezit mef. drie hoeven was echter een leen van de
heren van Breda ($).

hof in urvenhout was in de Middereeuwen vernoed,erijk
het beheerscentrum va.n de abdi j van Thorn, van waaruit
deze instelling haar goederen in het Markdal exproiteerde.
De hoeve was waarschijnlijk dan ook het betangrijkste
bezit van de abdij in dit gebied.
De

199

vraag, hoe Thorn aan deze bezittingen gekomen is, is aI
even a.rn de orde geweest. Leenders acht het niet onmogelijk, dat de hof aI voor het jaar 1000 het centrale punt
van diezelfde bezittingen vías. Thorn kan er dat echter ook
zelf van gemaakt hebben, terwi j I ook de heer v.rn Breda na
1.277 de hof kan hebben uitgebouwd tot het centrum van zijn
bezittingen in het Markdal. Daarmee ligt het probleem van
de ouderdom en het ontstaan van de Ulvenhoutse hof volle-,.
dig open. Alleen archeologisch onderzoek ter plaatse zou
hierin meer duidelijkheid kunnen brengen. De vorm van de
hof, met twee eilanden binnen een stelsel van grachten en
waIlen, zoals die valt op te maken uit de kaart van Lips,
Iijkt echter volgens Leend.ers niet ouder dan de dertiende

De

gguw.

Verval en einde van de hof te Ulvenhout
De hof van Ulvenhout was na 1277 (of 'J,243? ) eigenlijk niet
meer dan een omheinde pachthoeve van de heren van Breda.
Vermoedelijk hebben deze omstreeks 1400 een nieuwe boerderij gebouwd, meer in de richting van of misschien zelfs op
de plaats van de huidige Prinsenhoeve. De oude hof raakte
in verval en werd daarna beplant met bomen. De contouren

zijn echter tot in de twintigste eeuw in het terrein
zichtbaar gebleven. Pas bij de kanalisatie van de Mark
omstreeks 1970 werd het terrein met zand overdekt, waardoor de loop van de grachten wel niet meer op luchtfoto's
is te herkennen, maar qparonder het "bodemarchief" nog
ongeschonden bewaard is ('o).
In de tweede helft van de veertiende eeuw en de eerste
helft van de vijftiende eeuw is er over de "Hoeve van
Ulvenhout" nauwelijks iets bekend. Er zijn over die periode slechts enkele rekeningen bewaard gebleven, die maar
heel weinig inzicht geven in de exploitatie van de Ulvenhoutse goederen. Over het jaar 1358 is er een rekening
bekend van de rentmeester van de Bredase goederen, Diederik Sterken. Hieriq, worden a1s inkomsten van de hoeve te
Ulvenhout genoemd ("):
"van der bede in Ulvenhout VIII p.Lovens, naken in
groten XVIIS. IX d. gr. I ester;
iten van den (goeden) t'ULvenhout, dat Sibbe van den
IIoven jaerlijcs nam XXI s. VïI d.r gt.
(dit js een rente)
iten op sinte severijnsdach t'Ulvenhout
VIII s. X d. Lovens."

XXXVI pond

Nl
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is er nog een rekening over de periode van
tot mei 1422, uitgebracht door de rentmeester

mei L42t
Anthonis
Bloc, betreffende de inkomsten en uitgavBn van de laathoeven te Ulvenhout, Hulten en Moerbergèn ('o).

Verder

Aantekeningen

Gebruikte afkortingen:

A.R.A.G. Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage
R.A.N.B. Rijksarchief in Noord-Brabant,' s-HertogerÈosch

Besluit

Uit het bovenstaande valt de voorzichtige conclusie te
trekken, dat er op plaats van de hof in Ulvenhout wellicht
aI vóór het jaar 1000 sprake is geweest van een "boerderij". Voor de abdij van Thorn was het een belangrijk bezit
in het Markdal. Wellicht dat de hof in de elfde en twaalfde eeuw is uitgebouwd tot een beheerscentrum van deze
abdij en daarbij ook de tweedelige vorm heeft gekregen,
die op de kaart van J.Lips staat aangegeven. Hoe Thorn aan
de bezittingen in het Markdal gekomen is, is niet zond.er
meer duidelijk. In de dertiende eeuw werd de hof een
pachtboerderij van de heer van Bred.a, die in de eeuwen
daarna werd verv.mgen door een nieuwe hoeve op of nabij de

locatie van de huidige Prinsenhoeve. Archeologisch bodemonderzoek zou kunnen uitwijzerr, wanneer de bewoningsgeschiedenis op deze plaatsen aanvangt.
De hof was in de veertiende en vijftiende eeuw niet zo
belangrijk, dat er in die tijd sprake kan zijn geweest van
een kasteel of jachtslot van de heren van Breda. In het"
begin van de veertiende eeuw was Ulvenhout achtereenvolgens in bezit van drie zonen uit d,e familie Van GaverenVan Liedekercke. Philips van Liedekercke (1303-1313)
noemde zich Heer van Ulvenhout en had wellicht in die
periode ook de rechtsmacht in pand of leen, zodat er dan
gesproken zou kunnen worden van een "heerlijkheid". Zijn
broer Segebertus en later diens zoon Peter noemden zich
tussen 1313 en 1328 (?) slechts "Van Ulvenhout". Tussen
1334 en 1342 was Ulvenhout "in pand" bij Raes van Liedekercke en later diens bij diens zuster. Over hun bevoegdheid bestaat geen enkele duidelijkheid. Er kwam na 1328
in Ulvenhout geen schepenbdnk, waardoor dit "dorp" ging
behoren tot de heerlijkheid Ginneken en Bavel.
De Oude Hof en de "Hoeve varn Ulvenhout" staan geheel los
vEIn het Ieen Grimhuijsen, dat eerst in de vijftiende eeuw
ontstaan is op een perceel dat door de heer van Breda werd,
afgescheiden van de cultuurgrond van de hoeve.

(De auteur dankt dr.K.A.H.W.Leenders te 's-Gravenhage voor
nenen en van kritische
opnerkingen te voorzien. )

zijn bereidheid de tekst door te
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