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ACTIEF

Weer ligt een nieuwe uitgave van De Brieven van Paulus
voor u.
Al 177 delen zijn er in de ruim 22 jaar van het bestaan
van de Nieuw-Ginnekense heemkundekring verschenen.
In deze uitgave neemt Àd Jansen U mee naar de Bavelselaan
en vertelt U weer veel bijzonderheden over een oude hof-
stede daar.
0p donderdag 13 november kwam Paulus op TVB in de rubriek
"De Agenda van Jacqueline". Velen zagen deze reportage
over ons museum. De maandag daarna genoten velen van de
lezing die Cees Prinsen hield over De Meidenkist.
Harmonie Concordia uit Ginneken en Voor Eer en Deugd uit
Galder-Meerseldreef brachten Paulus een serenade en Deny
de Jong gaat naar aanleiding daarvan dieper Ín op het be-
lang van een harmonie in het dorpsleven.
Weer een boekje vol artikelen, wetenswaardigheden, repor-
tages en berichten.
U weet het allen: Paulus blijft

ACT I EF
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI(
Nieuw - Ginneken

trlintermaand 1997

Beste Heenvrienden,

De afgelopen maanden is het museum v.o} geweest van de har-
monieuze klanken van de drie harmonieën en één fanfare in
ons heem. Een druk bezochte tentoonstelling wordt elnd
januari afgesloten. Met enige weemoed zullen we terugdenken
aan de gezellige zondagen met Concordia, St.Caecilia, Con-
stantia en Voor Eer en Deugd. tJij wensen de vÍer muziekge-
zelschappen nog veel succes in de toekomst en hopen dat we
nog lang van hun muziek mogen genieten, want zíj zíjn on-
misbaar in onze dorpsgeneenschappen.

De nieuwe tentoonstelling in ons museum gaat over: "100
Jaar Koninginnedagen". Tezamen met de oranjecomités uit
Ginneken, Bave1, Ulvenhout en Ga1der-Strijbeek willen we
een tentoonstelling inrichten over 1.00 jaar oranjecomités.
Op 31 augustus 1898 werd Uilhelmina tot koningÍn gekroond.
WÍlhelmina geboren in Den Haag in 1880 en overleden op Het
Loo Ín t962 was de dochter van Koning hrillem III en Konin-
gin Emma en volgde in 1890 haar vader op onder regentschap
van haar moeder.
In 1898 besteeg zij de troon. In 1901 huwde zij met hertog
Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Uit dit huwelijk werd in
1909 Juliana geboren. Hebt U nog foto's of verslagen van
kinderspelen of andere activiteiten op Koninginnedag dan
zouden wij die graag tentoonstellen in ons museum. tíij
stellen het op prijs a1s u dan contact met ons opneemt.

Op L7 november heeft Cees Prinsen voor een tachtig Ieöen
laten zien wat de Jonge meisjes zoal meenamen in een kist
als zíj bij een boer of burger gingen "dienen". De inhoud
van de kist vormt een spiegel van het verleden. Na de vijf-
tiger jaren was het gedaan met de inwoning van dienstmeis-
jes. Het einde van een eeuwenoud verschijnsel.

63

0p maandag,9 februari komt cor swanenberg uit Rosmalen met:
"Hunor in Brabants dialect". Hij publiceerde meer dan 30
boekenrwaarvan het merendeer ovei lirabant gaat en is vaste
med,ewerker van Omroep Brabant met onder meer 't Brabants
Ketierke.
swanenbergs voordracht bestaat voor een deel uit herinne-
rÍngen aan zijn jeugd op een keuterboerderij in het zand.Hij put daarbij uit eigen werk, zoars Goeien aard, Boerre-
jonges Krentemik en Brabantse Blomme.
cor wordt geassisteerd door Jo van Heeswijk uit vorsten-
bosch. Jo is een natuurtalent op de accordeón. Hij bespeeltdit "buikorgel" aI meer dan zestig jaar en beschikt bóven-
dien over een bijzonder mooie stem. Jo componeerde ver-
scheidene melodieën bij teksten van cor swanenberg. zí)
hebben ook een c.d. uitgebracht met liedjes als trlaoreà
blom en Dikke Mik en Dik vur l{ekare
cor swanenberg en Jo van Heeswijk op zíjn "monnika" op g
februari om 20.15 uur in de Fazanterie. zorg dat u op tija
aanwezig bent.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Pau1us van Daesdonck

IN BRABANT IN ?O5O
bestaat het landschap uit nieuwe uitgestrekte natuurgebie-
den, waartussen verschoren sterk gedecentraliseerde woon-
en werkkernen zullen liggen, afgewisseld door slechts en-
kele stedelij ke concentraties

uit ITA$IFEST BRABANT 2O5O

IN BRABANT IN 2O5O
zíjn steden, dorpen en het landschap, op basis van een ge-
zaghebbende visie, karakteristiek vorm gegeven

it ITANIFEST BRABAffT 2O5O

Jan van der Hesberlaken,
voorzibter.
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(e7)AGENDA 1998
j an.

feb. 1

t5

maart 1

7
16

apr. 3
5
6

15
19

4
15

Museum open (1)
Einde tentoonstelling:n4 Harmonieën in Ons Heem"

@enÍng tentoonstelling: 100 Jaar Koninginnedagen
door rmr drs Ineke Strouken, directeur van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht "

Lezing Cor Swanenberg: Htrmor in Brabants Dialect
Fazanterie 20.15 uur
Brieven van Paulus 118

Museum open
Studiedag "Heemkunde en Genealogie te Tilburg tzl
tezlng door l(arel Leenders

Paulus 23 jaar
Museum open
Nog 1000 dagen scheiden ons van de 21e eeuw
Brieven van Pau1us 1L9
Open museundag. Ook ons museum is geopend

Museun open
Studiedag "Heiligen in de Kenpen" (3)
Fazanterie 9.30 - 16.00 uur
lezing

In tegenstelling tot het artikel uit Ber-
gen op Zoom wordt aan de bouwgeschiedenis yan het
Rooise pand geen aandacht besteed.'o §7eer een andere
invalshoek heeft Ad Jansen die rn Brieuen uan Paulus
de geschiedenis nagaat van de historische Prinsenhoeve
aan de Dorpsstraat in Ulvenhout en die daarbij een

verband aangeeft met een nabijgelegen middeleeuwse
versterkte plaats aan de Mark, de Oude Hof geheten.
Zijn historisch-geografische aanpak levert een duidelijk
en goed leesbaar verhaal op. Ronduit schitterend is de

vergelijking van een kaart uit t6zt mer een luchtfoto
uit 19y4 waaruit blijkt dat tal van landschapselementen
- wegen, waterlopen, perceelsscheidingen - in de tus-
senliggendr.- nl jaar nauwelijks enige wijzigingen heb-
ben ondergaan. " .

GETWTPT UTT BRAEANTS ITEEM 1997-3 P,772

ARCHEOTOGISCHE VONDSTEN
De vondsten ,die uit de fundering van Grimtruysen kwamen,
(zie BvP 116 p21,-42) zijn eind november door hët ITHO na-
nens het ROB overgedragen aan museuu Pau1us van Daesdonck.
Eind 1998 zullen ze in 'n speciale tentoonstelling te zien
ziJn in het museum

mei 3
I

11

juni 7 Museum open

juli 1-31 museum geeloten
1,5 Brieven van Paulus L20 !

29 1 aug.: Brabants-Heemdagen in Biezennortel (4)

aug. 1-31 museum gesloten
18 Nog 500 dagen scheiden ons van het Jaar 2000
31 eínde 23e verenigingsjaar

sept 1 begin 24e verenigingsjaar
7 Opening nieuwe tentoonstelling

"Bedrijvigheid in ons Heem"
10 nuseum bestaat 12 Jaar
L2 Open Monumentendag
.. 23e jaarvergadering
19 Genealogische Dag op Citadel in Den Bosch
26 §tudiedag Centrun taÍd en VoIk van de lGmpen

nDe Boerenkrijg" te Geel

(s)

(3)
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Lezing

Brieven van Paulus t22

wi j zigingen voorbelwuden

tET OP

LEZING L2 JANUARI IS VERPTAATST NAÀR 9 FEBRUARI

67

EEN OUDE HOFSTEDE ÀÀN DE BÀVELSET,ÀÀN
door Àd Jansen

Inleiding
Aan het eerste deel van de Baveiseraan, gerekend vanaf
Ginneken, vindt men aan de zuidzijde een fraai gerestau-
reerde hoeve (Bavelselaan nr.i80, zie foto 1 en 2). Het is
de enige boerderij in het vroegere agrarische gebied
Overakker die bewaard is gebieven. Een minstens evenoude
hofstede was te vinden aan de noordzijde van de Bavelse-
1aan, tegenover de huidige Bervédère i,Iorfslaar. Deze
"Íioeve Ringelbergh", later "De platenho€f", heette in de
negentiende eeuw "De Houtbloem" en dateerde van de vijf-
tiende eeuví. ïn het begin van de negentiende eeuw was deze
oude hoeve ar vervangen door een eigentijds woonhuis met
aangebouwde stal. Tenslotte moest ook deze hoeve wijken
voor de bouw van de wijk rJpelaar. ook aan de westzíjde
van de (verlengde) overakkerstraat vond men een zeer oude
boerderij, op de plaats waar nu een hippisch centrum is
gevestigd, die eveneens in de jongste tijd onder de sIo-
pershamer is gevalIen. Deze twee verdwenen hofsteden staan
aangegeven op de kaart in afbeelding 2.
rn dit artikel wordt de historie van Baverselaan nr.1B0
beschreven. hlat niemand zou vermoeden blijkt de waarheid
te zijn: het is de opvolger van de zestiende-eeuwse "Kiei-
ne Hoeve van líoIfsIaàr", kortweg "c1ei jn hlolfsraer" ge-
noemd,.
Bij het horen van deze naam zar men momenteel eerd,er aan
de straat I'Krein trlorfslaar" denken, een gedeelte van de
Roosbergseweg op het gebied van de voormarige gemeente
Nieuw-Ginneken. De verwarring wordt nog groter wanneer men
ontdekt, dat aan het einde van deze wèg, vlak bij de Deken
Dr.Dirkxweg een negentiende-eeuwse boerderij staat díe
eveneens "Klein tío1fslaar" wordt genoemd (K1ein tilolfslaar
i3).
in krantenartikelen wordt de spraakverwarring met de namen
"Groot 9íolfsIaar" en "Klein Írlo1fs1aar" vaak nog verder
opged.reven. Aan het einde van de ÍíoIf sraardreef , vrak
voordat men vanaf de Bavelselaan het landgoed bereikt,
staat een villa uit het begin van de negentiende eeuw, met
in de topgevei de naam "Vilia Groot Wolfslaar" (foto 5).
Prompt wordt het eigenlijke iandhuis met het bijbehorende
park door de journalisten aangeduid a1s "Krein iríorfslaar"!

okt

66

3 Volkskundedag Oirschot:
t'Sport

L2t

ln de Volkskunden (6)
4

15
Museum open
Brieven van Paulus

(1) nuseun geopend - elke le Ío. v.d. maand 1{.0O - 17.00
- elke woensdagmlddag 14.00 - 1ó.00
- op vèrsoek (076-561.27.12)

In Íu1l en augustug lg het nueeun gesloten

lnformatie-adresgen :
(2) Dr Frank llierckx 01611 - 24.80.52
(3) J.Spoorenberg 0{0 - 243.26.93
({) Redactie .
(5) Rijksarchlef Noord Brabant 073 - 681.85.00
(6) Nèd.Centrus voor Volkecultuur 030 - 231.99.97

uur
uur

MONUMENTENPRIJS NOORD-BRABANT L997
op L3 novernber is opnieuw de Brabantse Monumentenprijs uit-
gereikt.Het onderwerp voor lgg7 was "Historische Èuiten-
plaatsen". De prijs viel toe aan Huis Te Baest te Oostel-
beers.
voor 1998 zal het onderwerp zijn : Het hergebruik van fa-
brieksgebouwen
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-!Ĥ «r) x'
§ flï
$.e§o\L.X
§'§ {
'"-"" T.I OL)
§o
TëË
§r.

\.r
(lJ íu§\
6 0eo'bf St\
-§'\ou)O+ra(s(aoI88



?o

De opzet van dit artikel is dan ook mede om aan deze
Babyionische spraakverwarring een einde te maken. In
afbeeiding i vindt u een topografische kaart van het
betrokken gebied zoais dat er omstreeks 1900 moet hebben
uitgezien. In afbeelding 2 wordt dezelfde kaart nog eens
weergegeven in vereenvoudigde vorm, waarop a1les wat met
Groot en K1ein tío1fslaar te maken heeft gemakkeiijk terug
te vinden is.

De Grote Hoeve en de Kleine Hoeve van Íilolfslaar
Evenals andere oude iandgoederen . in de omgeving, bij
voorbeeld Bouvigne en IJpe1aar ('), omvatte Wolfs1aar
omstreeks 1500 twee hoeven. De " Grote Hoeve" iag in het
hart van het huidige landgoed, vlak bij de plaats waar nu
het landhuis staat. De iocatie van de " CJeiine lloeve" is
echter minder gemakkelijk te bepalen. Deze laatste komt
verderop ter sprake.
in tegenstelling tot Bouvigne en IJpeIaar, Idaar reeds
vanaf het begin een heerlijk huis of kasteel heeft ge-
staan, bestond 'trío1fs1aar aanvankeli j k slechts uit één en
later (?) uit twee hofsteden. Daarmee vertoont het geiij-
kenis met buitens zoals Hondsdonk, Valkenburg en Luchten-
burg.

71

De gebouwen die men nu op wotfslaar aantreft, d.ateren aile
van de periode 1860-1870. De bouw van een nieuw landhuis
leidde toen tot het verpraatsen van de "grote hoeve" naar
de westzijde van de huidige wolfslaardreef (foto 4). Dit
complex werd in het begin van d.eze eeu!{ nog uitgebreid met
een viIla, die op de "kop" van d.eze dreef tegen de boerde-
rij werd aangebouwd. De dames Teurrings, die toen de
boerderij en de vi1la in eigendom hadden, noemden hun
bezit "villa Groot arloifsiaar" en verzuimden niet deze naam
in vergulde letters op een gruirrande aan de noorrieli j ke
topgevel te vermelden (foto 5).
zo werd in die tijd duideiijk onderscheid gemaakt tussen
het "grote" landgoed, waartoe uiteraard ook het negentien-
d.e-eeuwse landhuis met het daarbij gelegen park behoorde
en het in de negentiende eeuw achter " Groot nor.fsjaar,, tot
ontwikkeling gekomen " Kjein wolfslaar" , waarvan reed.s
eerder in dit blad een uitvoerige geschiedenis is gepubli-
ceerd (l).

Haar stond de nCleijne Hoeve" van Holfslaar?
Dit bovengenoemde negentiende-eeuwse buiten "Krein wotfs-
laar", dat over de Bavelse Lei in het voormalige "Bavels
Broek" Iag, leeft nu nog steeds voort in de in de inlei-
ding genoemde boerderij en de naam van de weg waaraaan
deze gelegen is (K1ein Wolfslaar nr.i3, zLe foto 6). De
namen Groot en Klein Ííolfslaar zijn echter veel ouder dan
de negentiende eeuw. "Groot tÍorfs1aar" werd aI eeuwen
daarvoor als naam gebruikt voor de grote hoeve en de
bijbehorende landerijen en vanaf de zeventiende eeuw ook
voor het toen gestichte herenhuis, dat de kern van het
bezit vormde.
De t'Grote Hoeve", ook wer "Groot -lriolfs1aar" genoemd, had
omstreeks 1500 als tegenhanger een "cieijne Hoeve", ook
weI aangeduid aIs "cleijn woifsraar". Deze 1ag, zoals ook
bij andere landgoederen het geval was, niet in de kern van
het grondbezit, maar op de wat meer afgeregen landerijen.
omdat een "kleine" hoeve meestar de tweede boerderij op
een goed r^ras, hoorde er vaak minder grond bij . In de
zestiende eeuw lag een groot deei van de landerijen van
worfslaar tussen de Bavelselaan en de i.iivenhoutselaan.
Later werden deze door de heren van Wolfsiaar ten dele
afgestoten. In dit gebied, dat men vroeger tot Overakker
rekende, moet men de zestiende-eeuwse "CIeijne Hoeve"
zoeken. De naam Cleijn Wo1fslaer word.t na 1700 echter niet
meer gebruikt. Pas in de negentiende eeuw ontmoeten we
deze opnieuw, maar nu ten oosten van Woifslaar in het

Foto 3: De Bavelselaan
genweg, gezien vanuit
boerderij nr.1B0 (fato
110 )

vóór de aanleg
Ginneken. 0p

Schreurs, L955;

van de Allerheili-
de achtergrond de
coll. G.A.B. L955'



Foto 4: De boerderij van
vóór de renovatie van L995

WoJfslaar, Anno
( foto A.W. Jansen,

1862, genonen
1991 ) .

Foto 5: Villa Groot WoJfslaar, Anno 7908, gezien vanaf de
Wolfslaardreef ( foto A.W.Jansen, 1997) .

71

vroegere Baveis Broek. De eigenaren van lrio jf s jaar ha«iden
daar narneii j k vanoud.s een aantal "broekrechten" in rie
gemene gronden tussen de Bavelse Lei en het dorp Bavei. Na
de verdeling van dit "Baveis Broek" omstreeks 1660 richtte
de expansie van wolfslaar zich dan ook voornameiijk in rierichting van Bavel.

creijn Holfsraer in de zestiende en zeventiende eeuw.
Iiet goed iriolfs\aar wordt voor de eerste maai vermeld.
omstreeks 15i0 ('). van een "Groot wolfsraar" en een "c1e-ijn líolfsiaar" is dan echter nog geen sprake, slechts van
"de hoeve en erfferycke goeden geheyten lriolfs1aer...". rn
1553 werd cornelis wachmans eigenaa4, maar ook dan wordt
het goed als één geheel vermeld ({). rn 1567 verpacht
hlachmans echter opnieuw | " de hoeve, goeden ende erffànis-
s€, nu qenoent cleyn 'nro)fslaer, opten kerckwech geLegen,
te weten inden yersten den huysacker netten gaersdries,
hof ende hofstadt ende oude nissie daer gostwaerts aen
liggende, tesanen houdende acht lopensaet (J ), noortwaerts
apnden kerckwech ende oostwaerts aen sheeren straete..,,
(0).

Foto 6: liestgevel van de boerderij Klein-wolfslaar nr 13,
Anno 1B58 (foto Th.Neqer, Bavel).
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Deze tekst roept een paar vragen op. Allereerst: waar liep
deze Kerckwech? Kerkwegen waren soms niet meer dan voetpa-
den door de velden, waarlangs de boeren naar de kerk
gingen, hier de kerk van Ginneken. Er IÍep in ieder gevat
een dergelijk pad door dit gebied van de hoeve Wolfslaar
naar de Buistelberg aan de Ulvenhoutselaan, dat zeker a1s
kerkpad zal zijn gebruikt (zie afbeelding 2). Uit latere
acten blijkt echter duidelijk, dat de hier bedoelde Kerc-
kwech een oude aan$uiding voor de Bavelstraat (Bavelse-
laan) is gewgest ('). Aanvankelijk was deze straat een
"gebuurweg" (o), tervi j 1 de Overakkerstraat vanoud.s werd
aangegeven a1s 's-heren straat.
In bovengenoemd. pachtcontract van i567 staat nog vermeld,
dat Wachmans in maart 1566 het woonhuis van de "Cleijne
Hoeve" had afgebroken en de varkenskooi en de schuur
"verroden", dus verplaatst had naar elders. Tot de ver-
pachte grond behoorde nog een heiveld, genaamd Het Hoy-
velt, noordwaarts grenzend aan de eerder genoemde Kerc-
kwech en oostwaarts aan de Huysacker. Op dit perceel had
Wachmans " het oudt woonhuys, schuere, torffhuys ende
verckenskoye geset ende verroden" .

Er hoorden nog een aantal losse percelen bij: De Vogel-
sanck, geiegen ten noorden van de Kerckwech; De Elsacker,
ten zuiden van de Kerckwech "met het straetken daer oost-
waert aen leggende ende daer toe behoorende"; De llinkel-
ryt, geiegen bij de Huysacker; en De Han, bij «ie Mark aan
de huiriige Ulvenhoutselaan izie afbeelding 3).

Daarna vernemen we pas in 1610 opnieuw iets over dit goed.
0p 25 maart van dat jaar transporteerden de erfgenamen van
Corneiis lJachmans Groot Wolfslaar aan de Bredase apotheker
en medicus mr. Lucap Staesr etr C1eijn Wolfslaar aan mr.
Àrnout van Sonst (v). De eerste koper kreeg recht van
overgang over de dreef van Cieijn tÍolfslaar, vanaf het
sluisje (?) tot de gebuurweg (Bavelselaan). Deze dreef zou
het begin van rie huidige Wolfslaardreef kunnen zijn ge-
weest die toen nog niet geheel bij Gp^oot Wolfs1aar maar
tendele bij Cleijn lfolfslaer behoorde (tu).
Ook in de zeventiende eeuw wordt de naam "C1eijn Wo1fs-
laer" nog een aantal malen vermeld. Allereerst in de
cijnsboeken van de Heer van Breda, waarin dit goed onder
apart kapittei wordt aangegeven.
In het oudste cijnsboek van Ginneken dat bewaard is geble-
ven, opgemaakt in 1634, bezit mr. Arent van Sonst: een
lopensaet land met de huijsinge te Overakker, een weide De
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Elsacker in de Ginnekense Akker, een perceer De Noutenhof
o[ vogelsanck (") en een uitvang bij de genoemde stede('"). van sonst verkocht "creijn !Íolfsraer" in 1,644 aan
zijn schoonzoon, mr. Dyrck hiachmans, te weten: ', sekere
hofstede netten steenen daer op liggende. onderlandt en
weyde, groot 2 1/2 bunder". Hieruit zou men kunnen opma-
ken, dat de in 1568 door wachmans herbouwde boerdàrij
tijdens de belegering van Breda in 1637 was verwoest en
dgarbij hetzelfde Iot had ondergaan ars de "grote hoeve"
('u). Dirck irlachmans die ad.vocaat was te Hoogstraten, ver-
kocht het goed in L644 aan de Ginnekense secretaris sr.
Henrick Eyckbergh: " een oude hoffstede genaent creyn
hloifslaer groot ontrent 2 1/2 bunder bij de Bavejstraetà,
oistwaert aen 's heeren straete, zuytwaert ende westwaert
aen Jan Franssen van Ryckevorsel ende l{ynandt van Bernaqi-
ën kinderen erven en noortwaert aen de gebuer of Bau.gl-
straete halff tot dese hofstede en erven behoorend,e,, (l{).
Er hoorde nog een perceel aan de noordzijde van de Bave1-
selaan bii, geheten "De vogelsanckens", eveneens z l/2
bunder groot. Het goed omvatte toen dus 5 bunder, bijna
6,5 hectare grond. Eyckbergh was aI in 1638 eigenàar
geworden van De Elsacker en nog twee and.ere weilandjes,
die samen twee bunder maten, zodat cleyn idolfsraar toen in
hgt geheel een oppervlakte van ruim negen hectare had("). Deze percelen lagen net ten zuid.en van de Bavel-
straat.

De hoeve aan de Bavelselaan na 1700
De cijnsboeken van overakker in de achttiende eeuw geven
een opsomming van de achtereenvolgende eigenaren. Na
Eyckbergh kwam Johan Jagers, secretaris swrijters en iater
diens kinderen (ca fi a)t Jan Aart Dircken (1,7s2) en later
zijn weduwe Maria Jan Embregts (1255), vervolgens hun zoon
Embregt Jan Àart Dirken (1777) en daarna diens kinderen.
Er werden in 1699 onder het kapitter "cIe]m lrlo1fslaer"
echter slechts twee pprceren vermeld, namelijk rie Elsacker
en de ossenblokken ('o). De hoeve zerf wordt dan niet meer
onder dit hoofdstuk genoemd. rn de topografische regger
van de Nassause Domeinraad (begin 1ge eeuw) staat de
boerderij aan de Bavelselaan echter uitvoerig beschreven
met de bovengenoemde eigenaren. De naam "creijn lÍolfslaar"
wordt daarbij echter niet meer genoemd. Het betreft dan
een huis, schuur, bakhuis, turfkooi, hof, boomgaarti, rand
en weide, totaal 800 roeden (ongeveer 3 hectare). rn het
noorden grensde het complex aan de gebuurstraat (Bavelse-
laan) en aan de oostzijde aan 's herenstraat (overakker-
straat), zuidwaarts aan bíolfslaar en westwaarts adn eigen
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erf. Ten zuiden van de Bavelstraat 1agen langs de straat
nog de volgende percelen Het líe1ruelt, De Elsacker en
D'agterste weyde, terwijl daar tegenover aan de noord.zijde
van deze straat De cle1me Houthoff, De llouthoff of vogeL-
sangh en de Biesenweijkes lagen. Het complex besloeg
ongeveer acht hectare grond.
Omstreeks 772a stond deze hoeve bijna zeker op dezelfde
piaats als de huidige boerderij. Na een mogelijke ver-
woesting in 1637 zou deze dan zijn herbouwd vlak bij of op
dezelfde plaats waar wachmans in 1568 op het heiveld
genaamd Het lioprelt de hoeve "CIei jn WoIfslaer" heef t
herbouwd, die eerst wat meer in oostelijke richting had
gestaan (zie afbeerding 3). De herbouw na 1637 zou dan
voor rekening komen van de familie wachmans of werlicht
van secretaris Eyckbergh. Het zou dan de derde boerderij
zijn op dit goed.
De boerderij aan de Bavelselaan kreeg de huidige vorm bij
een verbouwing in 1867. Het rijksmonument werd enkelejaren geleden gerestaureerd en ingericht ars woonboerde-
rij .
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De fanilie Dirkm
Na L644 wordt de hofstede niet meer vermeld voor het begin
van de achttiende eeuw. Na Eyckbergh kwam de familie
swrijters. Pas in 7752 werd een boerenfamilie eigenaar,
die uiteindelijk de hoeve zelf is gaan bewonen: Jan Aart
Dirken, getrouwd met Maria Jan Embregts. Het echtpaar had
vier zonen en drie dochters. rn 1752 kocht Digken van .de
familie Swrijters de hoeve aan de Bavelselaan (1/).
Toen Jan aI dood was kocht zijn weduwe nog een tweede
boerderij in hetzelfde gebied, gelegen " aan de Buystel-
bery'', op de zuideiijke hoek van de huidige Jacqueline rie
Grezlaan en de Uivenhoutselaan (rö).
verkoopster was Elisabeth Laurijs Donckers, weduwe van
Dionysius Geerit Donckers. Bij deze stede behoorde onder
meer de helft van de weg naar de hoeve irJolfsiaar. Deze
liep vanaf de Buystelberg ongeveer via het eerste gedeelte
van de valentijnlaan in zuidóostelijke richting. vermoed.e-
iijk is dit vroeger een "kerkpad" geweest waarlangs «ie
boeren van lriolfslaar naar de Ginnekense kerk gingen.
Beharve een klein perceeltje aan de westzijde van de
ulvenhoutselaan, genaamd De Eijck, hoorde er bij de boer-
derij aan de Buystelberg ook nog een perceel .ran z iiz
bunder, genaamd De Doornacker, ongeveer ter plaatse van de
huidige Allerheiligenweg. Toen in 1775 de zoon Dirk Jan
Dirken ook nog qFn hoeve nabij het huidige valkenierpiein
had aangekocht ("), was een groot deer van het gebied dat
nu bekend staat onder de naam tJolfslaar en overakker, in
handen v.u1 de familie Dirken. De plaats van deze boerde-
rijen staan aangegeven op de kaart in afbeelding 2.

rn 1777 deerden de kinderen van Jan Aart Dirken en Maria
Jan Embregts de goederen van hun ouders. De zoon Embregt
Jan Dirken kreeg de hoeve aan de Bavelseraanr^^terwijl die
aan de Buystelberg naar Aart Jan Dirken ging (lu).
De gemaallijsten van Ginneken en Bavel geven de bewoners
van de drie boerderijen. De weduwe van Jan Aart Dirken
betrok eerst omstreeks 1760 de hoeve aan de Bavelseraan.
Na 7777 woonde er de zoon Embregt Jan Dirken, terwijl zijn
broer Aart Jan Dirken op de boerderij aan de Buijslelbeig
en zijn andere broer Dirk Jan Dirken nabij het valkeniers-
laan het boerenbedrijf uitoefenden.
Embregt was in 177L getrouwd met de uit Bave1 afkomstige
Brigida vinken (1243-1813). Het echtpaar had drie docÉ-
ters, waaronder Maria, geboren in 1285. rn 1913, het jaar
waarin haar moeder overleed, trouwd.e Maria Embregt Dirken
met de uit Ginneken afkomstige cornelis Janssenf terwijl
de dochter rda huwde met de Ginnekense horlogemaker Gerard
Janssen (nu Huize St.Frans, Ginnekenweg).

Afb.i: De percelen behorende
bij aanvang van het kadaster
(tekening A.W.Jansen)

bij de hoeve BaveLselaan iB1,
onstreeks L827.

Hoeve kvetdelaan lt|, Cleiin Uotlalaaa na

Cteijn ttot[ztaatt, vóót t5é6 1566

Soeadetij kvelselaan t?0, omdfueeh,s 1900

lioiivelt ,_ Huijtahtzea
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De boerderij in de negentiende en tnintigste eeuw
Embregt Jan Dirken overleed in 1781. Zijn weduwe zette het
boerenbedrijf voort tot haar overlijden in 1813, samen met
haar dochters Maria en Ida en één of twee knechts. Daarna
werd de hoeve overgenomen door de dochter Maria en haar
man Cornelis Janssen (1771-1843). Dit echtpaar had in L829
slechts twee dochters: Cornelia (*1814) en ï{4ria (*1818)
Er waren drie knechts en één meid in dienst (ll). De jong-
ste dochter nam later de boerderij over.
Maria Janssen (1818-1899) is tweemaar gehuwd geweest. rn
1840 trouwde zij met de uit princenhage afkomstige Johan-
nes oonincx (1817-1851). Er werden 3 zonen en viSr doch-ters gebgren, waarvan er echter drie siechts kort geleefd
hebben (").

Enkele jaren na de dood van haar man hertrouwde zij met deuit Gilze afkomstige Jan Baptist voermans (1s21-1sógl. Dithuwelijk werd gezegend met één zoon en drie dochters.
Maria en haar man overleden beide in de zomer van 1899.
rn 1867 werd de oude hoeve vernieuwd eq^kreeg daarbij hetuiterlijk dat deze nu nog steeds heeft (rr).

rn 1887 en 1BBB werd het bezit van de famiiie Janssen, dat
nog steeds onverdeerd was, gesplitst. op 3 maart 1gB7 werd
met Adriana rJzermans, wed.uwe van de reeds overleden zoon
Johannes oonincx (1842-1884) uit het eerste huwelijk vanMaria Janssen, onderhands een regeling gesloten. Deze
oudste zoon van Maria was p,Iechts twee jaar met de prin-
cenhaagse herbergierster ('*) getrouwd geweest. uit dathuwelijk was wel een zoon geboren, dié echter slechts
enkere maanden gereefd had. Het grootste gedeelte van de
hoeve was na deze regeling dan ook eigendom van Maria
Janssen en de in 1887 nog Ín 1even zijnde kinderen uit
haar eerste huwelijk met Johannes Oonincx.
Het grondbezit van corneiis Janssen en Maria Dirken be-
droeg in 7827 ruim 2l hectare. Ongeveer 18 hectare lag inhet gebied van overakker en hrolfslaar (zie afbeelding 3).
Na de regeling die in 1887 plaats vond met Adriana ïJzer-
mans bedroeg het grondbezit ruim zz hectare, vÍaarvan za
hectare bij de boerderij en de rest elders gelegen waren.
om tot scheiding en deling te komen werd het gehele bezit
door de G[pnekense notaris vorstman in openblre veiling
gebracht ('5).
De opdrachtgevers waren: Maria Janssen; Johanna oonincx,
ongehuwde dochter; Maria oonincx, gehuwd met Roelandus
cornelis vermeuren, smid te Ginneken; Antonius oonincx,
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bouwman te Leur; en Maria Johanna van lersel, stalhoudster
en winkelierster te Ginneken, weduwe van Cornelis Oonincx
(1845-1887), met haar vier kinderen Oonincx.
Bij de beschrijving van het grondbezit vinden we enkele
ouàe perceelsnamen terug. Ten oosten van de hoeve lag een
perceèI bouwland, genaamd De Korte Voren van de lluisakker,
lerwijl tegenover de hoeve, ten noorden van de Bavelse-
Iaan, de percelen De Grote Houthof en Vogelenzanq lagen,
namen die in oude acten eveneens worden genoemd.

Uit de openbare verkoping n.rm de familie terug: de hoeve

met t hectare grond, de Vogelenzang, bÍjna Z hectare, €tr

de Korte Voren van de Huisakker. Niet gegund werden ver-
der: de Houthof en drie percelen bouw- en weiland iangs de

zuídzijde van de Bavetselaan, in de richting van Ginneken,
samen ruim 2 hectare groot.

Bij de scheidrng en deling van het bezit in 1888 (26)

werden de hoeve met bijbehorende grond., de Vogelenzang en
de Korte Voren toegwezen aan Maria Janssen, terwiji de
ongehuwde dochter Johanna Oonincx eigenaresse van de drie
bovengenoemde percelen aan de Bavelselaan werd. Roeland
Vermeulen en zijn vrouw ontvingen eveneens een stukje
grond, gelegen aan de overzijde van de straat. Johanna
Oonincx (1844-1923) bouwde later op haar grond een eigen
huisr DU Bavelselaan nr.tz0 (zie afbeelding 3).

In 1896 verkocht Maria ianssen haar bezit agn Adrianus
Jansen (1858-7gZB), afkomstig uit Teteringen (l'). Hij was
getrouwd met Adriana Maria Oomen uit Princenhage. In 1913
liet hij een nieuwe schuur bij de boerderij bouwen. Het
gezin werd gezegend met zes kind.eren, waaronder de zoon
Cornelis Antonius, die het bedrijf in 7946 overnam. Na
zijn dood was zijn weduwe, Cornelia Maria van Dongen
eigenaresse van de hoeve.
Omstreeks 1960 werden er zowel ten noord.en als ten zuiden
van de Bavelselaan woonwijken gebouwd, waardoor de boerde-
rij het grootste gedeelte van de grond kwijtraakte.

Besluit
De hoeve Bavelselaan 180 heeft een voorgeschiedenis die
vermoedelijk teruggaat tot omstreeks 1500. Het grootste
deel van de grond tussen de Ulvenhoutselaan en de Bavelse-
laan behoorde in de zestiende eeuw tot Íío1fslaar. Vlakbij
de huidige boerderij moet in die tijd aI de "kleine hoeve"
hebben gelegen, .ri spoedig aangeduid aIs "C1eijn Wolfs-
laer". De hofstede werd in 1568 wat in westelijke richting
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verplaatst naar de huidige 1ocatie. Na een mogelijke
verwoesting tijdens de beregering van Breda in 1637 wàrd
de hoeve op deze plaats herbouwd. De huidige vorm kreeg deboerderij in 7867. rn de loop van enkere eeuhren groéide
het grondbezit van nog geen tien naar ruim twintig hecta-re. Door woningbouw verloor de boerderij omstreeks 1960haar oorspronkelijke functie. Het rijksmonument werd
omstreeks 1990 fraai gerestaureerd (zie de opmerking bijfoto 2).

Àantekeningen

Gebruikte afkortingen :
R.A.N.B. Rijksarchief in Noord-Brabant,'s-Hertogenbosch
G.A.B. Gemeentearchief Breda

Oudrechterlijk archief, aanwezig bij G.A.B.
Notarieel archief tot LBAZ, G.A.B.
Idem, na 7842, G.A.B.
Archief Nassause Domeinraad

1- zie voor Bouvigne: F.A.Brekelmans, Kasteer Bouvigne Hoogheemraad-schapshui,s, Breda, Lg77; voor rJpelaar: À.hI.Jansen, ',oude boercterijenbij de IJpelaar",in Brieven van paulus 115,juIi 1992.2' A'w'Jansen, "Het buiten Klein-wolfslaar onder Bavel, gemeente Nieuw-Ginneken", ín Brieven van paujus 109, april 1996.3. R Breda 419, f -63, 1509 en f .2o7v, Lsr.o. zie ook: chr.Buiks. veLdna-men 25, p-93 en 94- F-A-Brekermans, Jaarboek De oranjeboom xvrr,7964, geeft als eerste vermelding een overdracht in 1525.4. R Breda 681, f.zzgv, zzgr lg-4-1553, met dank aan A.van Dun te urven_hout. Zie ook: Buiks, Veldnamen,Z5, É).g4.wolfslaar grensde oostwaarts aan Jacob Geertszn en de gemeynte vanwervenschot, zuldrrraarts aan de beek en deels aan Jasper van spagnien,westwaarts aan de Buystelberch (ulvenhoutselaan) en noortw"".i" ..r,Anthonis Meeren en deels aan de Kerckweg (Bavelselaan). Er hoorcte ooknog grond bij ten noorden van deze weg.
5. rn de Baronie van Breda gaan er meestal 6 ropensaet in 1 bunder, soms8 ropensaeti de hier genoemde oppervlakte zou overeenkomen met onge-veer Lr7 hectare. Zíe Buiks, Veldnamen L, p.61.
6. R Breda 472, f.Ztiv...ZlBr, 6-1L_1567.
7. zie de verderop vermelde overdracht van 1644, R Breda 693, f.204r env, B-8-L644, waarin de vogelsanckens aan de zuidzijde grenzen aan deBavelstraat i-p.v. aan de Kerkckweg. Dat blijkt nog duidelijker in:NN Ginneken 29, acte L066, zz-rt-Lgg7; het pÀrceel vogerzang, Ginne-ken sectie r s77 ligt tegenover de hoeve aan de noordzijde van deBaverseraan- Een perceer genaamd vogersang ter hoogte van het huidigeSchoolakkerplein is echter niet bekend.
8. À.h,.Jansen, ',De weg van Ginneken naar Bave1,,

1L2,1996.
F.A.Brekernans, "llet Landgoed Groot-wolfsraar",ín Jaarboek De oranje_boom XVII., 1964, p.t46 en 162.
Dit zou een deel van de Elsacker kunnen zí)n, zie R.A.N.B-, N.D.afd'rv Baronie van Breda nr. 996, topografische regger der cijnsenvan Ginneken en Bavel, Le helft r.ge tot begin L9e eeuw, f.113v.
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lL. De famili.e wachmans was verwant aan de families vogersang en van
Soust. G.À.8., Weeskamer, nr.530.

12- R.À.N.B., Àrchieven Rentmeesters prins Frederik en hun opvolgers,
cijnsen Ginneken en Bavel, toegangsnr. 11?.01, nr.t1g, 1634-1699,
f. 167v.

13. Zie F.À.Brekelmans, Jaarboek De Oranjeboom XVII, L964, p.L3g.
14. R Breda 693, f.2O4r en v, B-B-L644.
15. Idem, t .24r en v, 16-1J.-1638.
L6- R-À-N.8., cijnsboeken Pr.Frederik, L1z-01, nr.L20 geeft echter een

verouderde indeling; in de topografische legger der cijnsen, RA N.B.
N-D- afd.rv, nr.896 wordt een volledige opsomming gegeven van de
eigenaren en de landerijen van deze hoeve.
Gegevens uit de cijnsboeken; het schepenprotocol van Ginneken en
Bavel over deze periode is verloren l;eÍJaan.
R Ginneken 96, f.30r en v, 31r, 13-5-1769.
Idem 97, f.30r en v, L?-lZ-1775.
idem, f.65r...68v, 28-l-1777.
Volkstelling Ginneken 1829, huis 9, Overakker.
Genealogische gegevens onder meer afkomstig van de heer A.van Dun te
Ulvenhout-

23. Kadastrale Legger Ginneken, artikel 9,17, regeL 6.
24. Bevolkingsregister princenhage lgg0-19g9, dl.4-4, adres
25. NN Ginneken 29, acte 1066, 1OZ3 en J.0?6, ZZ_LL, 6_L2 en
26. Idem, acte 1132, L3-4-1ggg.
27. Kadastrale tegger Ginneken, artikel 2943 en 7g56. Zover

Àdrianus Jansen geen familie van Maria Janssen.
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Heiligen in de weersvoorspelling 46

December - Wintermaand. - Donkere maand
fs net met Xers fel
Dan gebruikt de winter weinig hout

AIs het op Dartiendagh vriest (6/1)
Dan vriest het dertien weken lang
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BRABANTS-HEEMBOS IN OIRSCHOT

Met het onthullen van een grote steen met: "Brabants Heem-
bos 7947-1997" startte de voorzitter van Brabants lleem,
Mart van de Ven (oud burgemeester van Nieuw-Ginneken), de
aanplant van een herdenkingsbos bij het gouden Jubileum van
Brabants Heem.
De 108 kringen van Brabants Heem droegen naar vermogen bij
voor de aanplant van dit herdenkingsbos, een cadeau van de
kringen aan de provinciale koepel, die dit jaar precies 50
jaar bestaat.
redereen kan naar het nieuwe bos, waarvoor Brabants Land-
schap de grond ter beschikking stelde, wand.elen vanaf het
rustieke café vingerhoeds oude Grintweg 90 te oirschot die
voor de wandelaars een routebeschrijving ter beschikking
heeft.
Namens Paulus van Daesdonck plantten Jan van der westerla-
ken en Kees Leijten sërmen een vijftal bomen, de dorpen Ba-
veI, Galder, Ginneken, Strijbeek en Ulvenhout symbolise-
rend. Zíj deden dat samen met onze oud-burgemeester !íart
van de Ven.

IN MEMORIAIvI HARRIE BEEX

Op 27 oktober overleed te Zijtaart (Veghel) Harrie Beex op
B3-jarige leeftijd.
25 Jaar was hij voorzitter van Brabants Heem (1953- 1982
met vier jaar onderbrekingl.
Harrie Beex heeft de heemkunde in Brabant op vele manieren
en langdurig gediend.In 1980 was hij het die het zo succes-
volle heemkamp te Nieuw-Ginneken opende.
0mwi11e van zLjn verdiensten voor de cultuur in Brabant en
speciaal vanwege zijn activiteiten op het gebied van de
historÍe ontving hij in 1987 uit handen van prins Bernhard
de zilveren anjer.
Behalve heemkundige was hij ook schrijver en dichter. Hij
is de schrijver van het bekende lied "Toen de hertog Jan
kwam varen" en was tot de dag van zijn overlijden druk be-
zig met de uitgave van een nieuwe berijmíng van de psalnen.

0p Allerheiligen is hij begraven op het kloosterkerkhof te
Zijtaart in aanwezigheid van vele heemkundigen en historici
uit Brabant.

De eikenboon voor Bavel wordt, geplant.
vlnr llart van de Ven ( vz Brabants ÉIeen) i Jan van Etten
(hh.kr.Breda); Jan van der itesterlaken (vz paulus van Daes-
donch); Kees Leijten (oud-vz Brabants lteen); Erik van rngen
(Brubants Landschap) ;Frits speetjens (oud-vz Brabants lfteen)

toto Jac Bienans

Drie vootzitters vírn Brabants Heem
de ingang van het Brabants*Heenbos.
vlnr Mart van de Ven (heden); Kees
Frits Speetjens ( 1982-1.987 ) .

voor de gedenksteen aan

Leijten (1987-1997) en

foto Jac Bienans

t
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VERHATEN OVER
BETASTINGONTDUIKING EN SMOKKETEN

Op zaterdag 19 september 1998 vindt voor de derde keer de
Genealogische Dag Brabant plaats van 10.00 16.30 uur in
het Rijksarchief in Noord-Brabant.
Het thema van deze dag is : Belastingen. In dat verband
hebben de organisatoren, Brabants Heem en het Rijksarchief
in Noord-Brabant, een ludieke prijsvraag sarnengesteld.
Hierbij wordt iedereen aangemoedigd een kort verhaal te
schrijven over een originele archiefvondst over smokkelen,
acci jns- of belastingontduiking.

Sinds mensenheugenis hebben onze voorouders belastingen en
accijnzen betaald en sindsdien hebben velen pogingen gedaan
niet of minder te betalen dan het bedrag dat zij eigenlijk
verschuldigd waren. Belastingontduiking of -ontwijking is
dus zo oud als de belastingheffÍng ze1f. Vaak gebeurde dat
heel eenvoudig, maar soms ook op een opvallende, originele
of ludieke manier. Juist in deze bijzondere manier van
belastingontduiking is de organisatie van de Genealogische
Dag geinteresseerd.

Belangstellenden worden uitgenodigd het archief in te 'dui-
ken' op zoek naar een bijzondere anehdote over belastingen.
Dat kan een archiefvondst zijn over een opvallende of ori-
ginele manier van ontduiken van belastingen of accijnzen,
zoals: smokkelen, het beden\en van goede smoezen bij te
weinig aangegeven drank of bier, het te weinig betalen van
belasting voor paarden of koeien en nog veel meer. Het is
de bedoeling om aan de hand van deze vondst een kort ver-
haal of een eenvoudig artikel te schrijven. Uw eigen gege-
vens evenals gegevens over de bron waaruit het verhaal af-
komstig is (welk archief, inventarisnununer, bewaarplaats,
folionurnmering enz.) mogen daarbij niet ontbreken.
Het verhaal moet uiterlijk 31 mei 1998 ingezonden worden
naar: Rijksarchief in Noord-Brabant, o.v.v. 'Prijsvraag
belastingontduiking', Zuid-Willemsvaart 2, 5211 NW's-Her-
togenbosch.

Een deskundige jury beoordeelt alle ingezonden verhalen en
artikelen op de originaliteit van de gevonden manier van
belastingontduÍking en de originaliteit van de bron waaruit
het verhaal afkomstig is . De jury bestaat uit: PauI Spa-
pens, journalist Brabant Pers, Leo Adriaenssen, redacteur
van De Brabantse Leeuw en Yvonne Bos-Rops, Rijksarchivaris
in Noord-Brabant.
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ORKESTEN I'{EER OP STRAAT
orhesten meer_ op straat t zo luidde een sterling van de
Bavelaar charles Blokd.ijk, een stelling die weer [.ot reven
wgrd geroepen tijdens eàn toespraak van- oeny de Jong, voor-zitter van de l{EzEBo ,de "R.K-l{estbrabantse en zeeuwse Mu-
ziekbond".
pn zondag 2 november was het de beurt a.rn de Ginnekense
harmonie concordia om paurus een serenade te brengen
P"ny de Jong sprak hen toe en wees op het beróg van de
harmonieën en fanfares in het curturele leven .ran ien dorp.
_zij" toespraak leek ons dermate interessant, dat h,e hemhierbij integraal afdrukken.

INSTANDHOUDING VAN STUK VOTKSCUTTUUR
door Deny de Jong, voorzitter t{eZeBo

Het zinvol besteden van de vrije tijd wordt wer eens ars
een probleem gezien. Maar dat geldt gerukkig niet voor Íe-
dereen. Er ziJn velen die daar geen entete moeite mee heb-
!"r. Een grote groep vormen de amateur-musici die in de Ne-
derlandse blaasorkesten speren. En met de blaasorkesten be-
doelen we de harmonieën, f anf ares en brassband,s.
rn vroeger dagen zag men de harmonie- en de fanfareorkesten
veel meer op straat dan tegenwoordig. ze liepen mee in deoptochten, gaven concerten in muziàktenten àn luisterdenallerIei evenementen op. redereen kende hun geluid en wist
van hun bestaan en velen van ons zijn vast wàr eens in hunkinderjaren - misschien ook wel daaina - met de muziek mee-gelopen. Tegenwoordig is dat veela1 anders er is minder
buitengebeuren, het accent ligt meer op de uitvoeringen
binnenshuis.

charres Blokdijk, u wel bekend, ras steeds een worvechter
on de orkesten neer op straat te hrijgen. Het zou een leukestelling kunnen zijn on daar eens over te discussjéren.

Het is dan ook een goede zaak dat u als Heemkundekring aan-
dacht besteedí: aan de wererd van de blaasmuziek en dan met
name in Uw eigen regio.
Het is nanelijk een vrij grote wereld, want er zijn in onsland bijna 2000 orkesten, wat betekent dat zo'n 1oo.00o
mensen braasmuziek als hobby hebben. zij steken veel tijd
en inspanning in studie op hun instrumeni, in repetities ón
uitvoeringen.
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Het spreekt vanzelf dat er op dit terrein de nodige vereni-
gingen en bonden bestaan, die weer zijn ondergebracht in
overkoepelende organisaties .
Daarom wil ik U meenemen in het ontstaan van de blaasmu-
ziek.

Uiteraard moeten rÍe beginnen bij de theorie van het ont-
staan van de muziek. Doch hier ligt aI een probleem omdat
de vraag naar de oorsprong van de muziek een van de belang-
rijkste problemen is waarmede de vergelijkende muziekweten-
schap, de etno-musicologie zich bezighoudt.
uit de oudheid zijn de uitingen viul de beeldende kunst voor
ons bewaard gebleven: piramiden in Egypte, poorten en pa-
leizen in Assyrië, Pagoden in china, Griekse en Romeinse
tempers enz. bJij zien ook op muurschilderingen het musice-
ren aan het hof der farao'§, op afbeerd.ingen het bespelen
van Chinese instrumenten, maar de klinkende muziek is ver-
stomd. Het is de wetenschap nog niet gelukt om de mist, die
over het ontstaan van de muziek hangt, te laten optrekken.
van de vele theorieën over het ontstaan van de muziek zijn
de volgende de voornaamsten:
l.Darwin (1809-1882) Algenene biologische theorie. De mr-

ziek is ontstaan als uiting van levensgevoel. Hij ver-
wijst hierbij met name naar het gezang van d.e vogels.

2 . De uitdrukkingstheorie.
Muziek zou ontstaan zijn uit emotionere klankuitingen.

3.Nabootsing. Ook een biologische theorie.
Heer het gezang der vogels.

4.Theorie van het ritsre. verband tussen zang en dans.
5.La1melodie van de kinderen.
6.Theorie der spraakmelodie.

Afgeleid van accentueren en intoneren bij het spreken.
T.Verwijzing naar de muziekinstrumenten.

Met name de laatstgenoemde theorie is dan ook de basis voor
de geschiedenis van het blaasorkest, waarover we hedendaags
spreken. Met nane het blaasinstrument ligt aan de basis.
Daarom kunnen sre ons verhaar beginnen bij de late middel-
eeuwen (1300-1400), en alles wat daarvoor ligt ongemoeid
laten. rn die tijd daarvoor waren het eerst de zangstemmen,
daarna de renaissance-instrumenten zoars blokfluiten en de
klavecimbels die de toon aangaven.
De kiem van het eerste min of meer georganiseerde samenspel
waarbij de echte blaasinstrumenten in beerd kwanen moeten
we zoeken bij de middeleeuwse stadspijpers en stadstrompet-
ters.

91

stadstrompetters en stadspijpers in een en dezerfde stad
gingen samem{erken en zo ontstonden de eerste ensembles.
De bakermat van de blaasmuziek.
Het vervolg va.n de ontwikkering van het blaasorkest moeten
we zoeken in de militaire sector. Er was behoefte aan mu-
ziek die het in de open lucht goed zou doen.
samen met de trom en de pauk waren dít de instrumenten diein het reger de diensten bewezen. De blaasmuziek was in het
leger functioneel. De trourpetter was de overbrenger van de
seinen voor de aanval. De trom had ars taak het aanmoedigen
in de strijd en tevens de begeleiding op mars.
ook de Turkse invloed - de schellenboom en slagwerkinstru-
menten vormden een welkome aanvulling voor de Europese
muziekbeoefening. Aan de Janitsaren danken we het slagrverk
maar vooral ook de melodieën en de ritmen die zij brachten.
De militaire rnuziek nam terecht een belangrijke plaats in.
Gelukkig heeft men in Nederland ook nog een viertal goede
militaire beroepsorkesten in stand gehouden. Bezoekers van
de Taptoe weten welke ik bedoel.
De geschiedenis van het blaasorkest is hiermede in grote
Iijnen verteld.

Hoe kunnen we nu overstappèn van milÍtair naar burger. t,Iant
de blaasmuziek had ook een aantrekkingskracht op de burger-
maatschappij. De werkruan, aangelokt en aangemoedigd door de
militaire orkesten, begon de blaasmuziek ars een muziekvorm
te zien waartoe hij zichzerf zeer terecht overigens ook
in staat achtte. Deze muziek rag qua moeilÍjkheidsgraad,
qua studiemogerijkheid en ook gua betaalbaarheid binnen
zijn bereik.
Dit in tegenstelling tot orgel, piano of viool. Reden van
dit laatste was in de eerste plaats het geld maar daarnaast
had men niet de soupresse van de vingers door het werken

om deze instrumenten te bespelen. Het blaasinstrument
bracht uitkonst. Speeltechnisch verplaatsen van vinger naar
mond. Door het vormen van verenigingen was ook de financië-
le kwestie geen halszaak meer. Hij behoefde het instrument
niet te kopen en kreeg het in bruikleen. Geen won-der datjuist de dichtbevolkte, geindustrialiseerde gebieden de
blaasrnuziek een rijke voedingsboden vond. Met nane de zaan-
streek (levensmiddelenindustrie) en de Limburgse míjnen.
Arbeiders zochten evenwicht tussen werk en ontspannÍng.
VeIe namen van orkesten vinden daarin nog de oorsprong.
Kunst na Arbeid- Door het VoIk voor het Vo1k, Vlijt en
Eendracht etc. zíjn hier voorbeelden van.

E*
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Hierbij heb ik de richting geschetst vanuit de werkende
stand. Dus vanuit het particulier initiatief. rn veer ge-
vallenrvanuit de geschiedenis, wordt ook uitgegaan dat de
blaasorkesten vanuit de kerketijke instanties en dan uet
name van uit de kerkhoren tot stand zijn gekomen. Het is
nooÍt exact aan te tonen of dat werkeÍi3 k zo is geweest.
voor de hand ligt het gegeven dat binnen de kerkkoren de
muzikaliteit vanuit de d,orpsgemeenschap naar bulten kwam en
deze zangers ook de atlngewezen dorpelingen hraren tot het
besperen van een instrument. }Jat zou kunnqn zijn dat de
financiëIe middelen vanuit deze instanties kwamen. Het kan
ook de drijfkracht geweest zijn voor de muzikale ondersteu-
ning bij processies etc. voor een duidelijke begripsvorming
in deze kan ik verwÍjzen naar het boek van harmonie vrijt
en Volharding uit Alphen.Een mooi stukje werk.
steeds meer evolueert het blaasorkest zich en er ontstonden
drie vormen van orkesten. Harmonieorkest, fanfareorkest en
brassband. De eerste twee zijn van eigen bodem, de brass-
band komt uit Engerand. De benaming heeft te maken met de
bezetting: Uitleggen.

Daarnaast was het hoog tijd om de groei van de orkesten te
gaan begeleiden in bewaking van zowel kwaliteit als kwanti-
teÍt. zo ontstonden de muziekbonden of muziekorganisaties
en muziekfederaties - zíj nanen het op voor de orkesten waar
het ging om het verkrijgen van subsidies bij gemeenten, het
opzetten van opleidingètr, het bevorderen van het niveau
door het organiseren van concoursen, het maken van regle-
menten, het opleiden van dinigenten etc.
De R.K. Westbrabantse en Zeeuwse Muziekbond, welke ik met
genoegen vertegenwoordig en waarbij in deze regio de orkes-
ten zijn aangesloten, heeft roots liggen in Breda. Daar
vond in 1936 de oprichtingsvergadering plaats.

De eerste naan was 'rBond van Harmonie en Fanfaregezelschap-
pen in het diocees Breda", De Katholieke bonden, sanen in
de federatie van katholieke muziekbonden, hraren gelieerd
aan de bisdommen.
Naast de katholieke federatie zijn er nog drie andere fede-
raties: De Koninklijke Federatie, De Unie en de NFCM (Chri-
stelij ke) .

Tot slot als coda: Ííat doet onze muziekbond?
Allereerst de balans zoeken tussen bestuur, muzikale
leiding en muzikanten (leden).

I
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Van daaruit werken aan beleid in:
1. begereiden van de aangesroten verenigingen in organlsa-tie etc.
2. het advtseren in opleidingen
3. het adviseren in het verkrijgen v€rn strbsidÍes etc.4. het werhen aan kwaliteltsverhoging
5. het begeleiden in opleiding miàaenrader (dirigenten)

Maar het berangrijkste van alles is het in stand houden van

EEN STUK VOLKSCUTTUUR BINNEN DE DORPSKERNEN.

ADVERTENTIES
UIT VERVTOGEN JAREN

rn de advertenties van weleer prees de middenstander zich
vaak aan middels een gedichtje.
tíe vonden er enkele in ons archief :

NETJES, BrL[rJK, VLUG EN STERK
DàT IS GERARD KLOET ZIJN TTIERK

(schoennaker Gerard Xloct Dorpstraat g9 Ulvenhout)

IN HET TEUKE ULVEI{HOUT
IS EEN WINKEL OPGEBOT'IID

VÀN IMUIDENIERS- EN GRT'TTERSWAREN
IIAÀROP VELE OGEN STAREN

STÀPT UEN BOGÀERTS' T{INIGI IN
KOOPT I.ÍEN ALTES NAAR DEN ZIN

DAÀROI{ ZINGEN WIJ IN KOOR
BOGAEBIS HEEFT EEN STREEPJE VOOR.

(kruidenlerswlnkel Bogaerts Dorpatraat 3g Ulvenhout)

Paulus zoekt meer van deze advertenties , versjes ,slagzín-
nen uit ons heem (Bave1, Galder, Ginneken, strijbeek en u1-
venhout ) .
Kan iemand ons helpen aan 'n foto van deze beide winkels ?



COLLECTIE PAULUS' MUSEUM 109

In de afgelopen periode ontvingen we vele zaken voor ons
museum. t{e kunnen de giften onderbrengen in de volgende
deelcollecties:

CURIOSA
Schilderstukje (poortje) vele uiltjes -- gouden medaille
H.Familie (50 jaar) - twee ouderwetse fietslantaarns.

DEVOTIONATIA
Communieprentj e.

FOTO-ARCHIEF
Foto's van de activiteiten van Pau1us scheele brug
interieur foto's van het gemeentehuis in Ginneken - boerde-
rij Van Haperen - vele foto's harmonieën enz.

KEUKEN
Groenterasp

KONINKLIJK HUIS
Wandbord lrene

LAND- EN TUINBOUhI / VEETEELT
2 eier-sorteerrekken 1 schaapsscheerdersschaar grote
melktank voor op de kar (1140 1) 1 veescheermes.

OUDHEIDKAI',IER
Snuitschaar - grote veelkleurige ouderwetse lamp.

SCOUTING
Verkennersriem

SCHOENMAKER
Schoenmakersgereedschap (9 stuks)

WINKEL VAN SINKEL
Oud.e sigarendoos

De schenkers waren: mevrouw, de heerrde familie: J.Brosens,
Jan Baron de Constant Rebecque, kinderen Coremans , J. van
Dongen, C.van Dun, A.van Eijl-v d Klashorst, fam. de Graaf,
B.Hulshof, W.Langen, D.Nieuwlaat, J. Stoop, J.v.d.Ve1den,
J.Veltman, C.Vlaminckx, G.Llalburg.
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BRIEF AAN DE TOEKOMST

Heeft u ook zoveel wagen over het dagelijks leven van uw
voorouders? bfat voor kreding droegen zíj? Hoe hadden zíj
hun huls ingericht? Hat aten ze? Met wie hadden ze allemaal
contact? Hoe stonden zij in het reven? Geloofden ze in God?t{at voor werk deden zij eigenlijk? Het antwoord op deze
vragen is vaah maar heel lastig te vinden. Juist ovèr die
gewone en vanzelfsprekende zaken is vaak maar heel weinig
bronnenmateriaal wergeleverd. En we weten ar heremaal
weinig over hoe gewone mensen destijds hun dagelijkse erva-
ringen beleefd hebben.

hlanneer toekourstige onderzoekers het dagelijks leven anno
1998 willen beschrijven, dan zurren zij- met vergelijkbare
problemen te stellen krijgen. Behalve a1s wij daàr nu iets
aan doen. Daarom zal op vrijdag LS mei 1g9g aan arle Neder-
landers gevraagd wordeí een- brief te schrijven aan de toe-
komst.
"Brieven aan de Toekomst" is een project zoals dat in Ne-
derland nog nooit vertoond is. velgelijkbare projecten in
zweden en Denemarken leverden vere duizenden brieven op.rn hun brief aan de toekomst zulren zoveel rnogelijk uèder-
landers hun dagerijkse bezigheden beschrijven,-al Lun bere-
venissen die zij hebben meegenaakt op vri3dag 15 mei 199g.
Hoe hebben zij 

-deze 
gewone maar voor de toekornst zo bijzon-

dere dag beleefd en doorgebracht?
om_deze vraag tot een succes te maken vragen wij ook om uw
medewerking . Het is namerijk heel berangrijk dat zoveel
mogerijk mensen reageren. Mensen uit aIle Éoeken van de
samenleving, van elke gezindte, geroofsrichting en huids-
kleur.
[{ij wilren dat onderzoekers een betrouwbaar beerd krijgen
van het dagerijks leven .rnno 1998, op een alledaagse aag-in
de week. llet uw hulp willen wij vrifdag 15 mei rígg tot debest gedocrurenteerde dag uit de t*Àdeilanase geschiedenis
maken !
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De organiserende instellingen, de belangrijkste vorkcul-tuurinstellingen in Nederrand, staan er gàrant voor dat deingezonden brieven zorg\nrldig behandeld worden. Het materi-aal wordt niet alleen verzarneld met het oog op de toekomst.Ars eerste resurtaat van het project zal eàn Èoex verschij-
nen net een selectie uit de ingezonden brieven en ook zàrin het Nederrands 0penluchtmuseun een tentoonstelring hror-den ingericht. De brieven en de tentoonsterling ,uit"n ons
-een spiegel voorhouden van wie wij zijn, wat wij doen enhoe wij leven.

hlij rekenen op uw medewerking en creativiteit. ook hetdagelijks leven in uhr heem veidient het om vastgelegd te
worden voor de toekomst!

En....U schrijft toch ook een brief?

Met vriendelijke groet,
drs. Inehe Strouken
directeur Nederlands centrum voor volkscultuur

EEN INGEWIKKELDE FAIiIILIERELATIE
Een man verklaarde het volgende:
rk trouwde met een weduwe. die een vorwassen dochter had.
Mijn vader kwam op bezoek, werd verliefd op mijn stiefdoch-
ter en trouwde met haar. zo werd mijn stiefdochter mijn
stiefmoeder. Mijn vrouw kreeg een zoon. Die werd dus
automatisch de schoonbroer van mijn vader, want hij is dehalfbroer van mijn stiefdochter, die met mijn .ràder is
getrouwd. Aangezien nijn zoon de broer is van mijn stief-
moeder, is hij ook mijn oom.
De vrouw van mijn vader kreeg ook een zoon. Dat is dus mijn
broer, want hij is de zoon van mijn vader. Maar tegelijk ishij mijn kleinzoon, want hij is de zoon van mijn siietdoch-
ter. Mijn vrouw is ook mijn grootmoeder, omdat zíj de moe-
der is van mijn stiefmoeder en dus ben ik haar kleinzoon.
Maar dat is nog niet alIes. Aangezien ik getrouwd ben metmijn stiefgrootmoederrben ik niet alleen de echtgenoot en
de kreinzoon van mijn vrouw, maar tegelijk ook miin eigen
grootvader.

Gelezen in "'t Spijckertje,, g4-4 (Essen B. )
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EEN BEZOEKJE ÀAN HET VERTEDEN MET ALS GIDS

DE MEÏDENKIST
door Anneke Oomes-van den Berg

zoals aangekondigd in alle media, zerfs op Tvg, kwam op
maandag L7 november cees prinsen naar paulus. Hij had eeà
grote kist vol met heemkwrdige schatten bij zich.
Helaas voor Paurus nam cees alles aan het einde van de a-
vond vreer mee naar huis. ceee heeft veel van zijn spurlen
gehregen op de wijze waarop ook paulus aan veer van zijn
spullen is gekomen. lltensen brmgen eens wat nee of ze stu-
ren het op.

Prinsen komt uit llilvarenbeeh en is daar conservator van
het rmrseun 'De Doornboom, .
De kist, waar Prinsen's verhaal om draait, is niet zonaar
een kist. Het is een zogenaande meidenkist. Een echte, een
blauwe.
vroeger nanen meisjes die ergens gingen dienen, een kist
van het ouderrijke huis mee naar hnn nieuwe woon- en werk-
adree. Die neisjes rÍaren vaak pa§ 13 of t4 jaar dus erg
veer zat er niet in die kist. tilat kleren, toiletspullen,
een boek. veel meer had nen toen die tijd niet. Maai omdat
alres wat men bezat in de kist zat, was die kist we1 heel
waardevol. Dat blijkt ook uít een krantenbericht van L947.
Toen wilde een meisje haar meidenkist uit een brandend huis
redden. Het is haar niet gerukt, ze is zelf in de brand
gebreven. Dit is overigens het raatste 'bewi j s' van het
gebruik van de meidenkist. cees prinsen neemt dan ook aan
dat een van de laatste meiden met een kist is geweest. Na
de vijftiger jaren was het gedaan met het inwonen van de
dienstmeisj es .

HAI{DhIERKJES

cees Prinsen heeft heel wat meer in de kist zitten dan de
meiden vroeger hadden. zo bracht cees niet alreen kl,eding-
stukken mee maar ook een familiebijbet, een dodenlantaarn,
handwerkjes, diploma's, een snerzeiker, noem maar op. voor-al voor de handwerkjes cras erg veel belangstelling. rn de
pauze en na afloop van de lezing stonden velen gebogen over
het ragfijne borduuruerk en verstelwerk.
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In de meidenkist heeft Prinsen ook een kistje van een van
Brabants laatste natuurgenezers. In het kistje zit niet
veel: een priem, een tang en een heleboel kleine houtjes.
Dit waren gedroogde stukjes wortel van een kerstroos (HeI-
leborus Niger). De genezer bracht deze aan onder de huid
van b.v. een zieke koe en het gif uit het worteltje deed
zijn werk. Daar werd.en de koeien dan beter van. De genezer
had het kistje jarenlang gebruikt maar omdat het nu onge-
bruikt op de schoorsteen stönd, mocht Prinsen het hebben.
Nu gebruikt hij het tijdens zijn lezingen. Net als een
famitiebijbeltje uit de 18-de eeuw dat hij in België vond
bij het afval.
Hij dacht aëLn een vergissing en wilde het teruggeven aan de
eigenaar, het betrof tenslotte een familiestuk uit de LSde
eeuw. De familie had er echter geen interesse in en tegen
een kleine vergoeding mocht Prinsen het meenemen. Heel
bijzonder is de aantekening die de eerste eigenaresse ach-
terin maakte. Haar man was gestorven na 52 jaar huwelijk,
wat bÍjzonder was in die tijd.
ADERLATEN

Prinsen had ook een heel bijzonder en zeldzaam "aderlaat-
mes" bij zich dat werd gebruikt bij paarden die na het
werkseizoen over teveel energie beschikten. Het was normaal
om dan een liter of B bloed af te laten. Bij mensen werd er
gelukkig wat minder afgenomen. Het glazen maatje dat Cees
bij zich had was niet grotel dan een eenpersoons yoghurt-
bekertj e.

Uiteraard zaten deze artikelen vroeger niet in een meiden-
kÍst. l{at er we1 in zat was de rijksdaalder, dè jaarpenning
of drÍepenning. Deze kreeg de meid elke keer aan het begin
van een nieuw contractjaarr dat liep van L9 maart tot 19
maart. AIs het meisje de huurpenning accepteerd.e dan bete-
kende dat, dat zíj zich voor een jaar verplichtte. Als ze
dan toch eerder stopte dan moest ze de penning teruggeven.
Naast deze penning kreeg het meisje nog een zakcentje. Het
echte loon ging direct naar de ouders van het nreisje, daar
zag zij niets van. Rond de oorlog was dat een bedrag van
rond de 50 gulden per jaar.

MEID IS DEEI VAI.I GEZIN

ri'
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gehad. I,Lj was meer dan alleen een hulpje. De moeder van
Cees vond dat ze er een dochter bij kreeg. Zíj maakte echt
deel uit van het gezin. Dat het meisje die tijd ook als
prettig moet hebben ervaren blijkt uit het feit dat Cees
Prinsen nog steeds regelmatig contact met haar heeft. En
van haar krijgt hij natuurlijk veel informatie uit de eer-
ste hand. Niet arle meiden hadden een goed dienstadres. Er
was weleens sprake van zeer slechte behandeling of van
sexuele slippertjes. Voor een meisje was het echter erg
moeilijk het contract te verbreken ondat zíi daarmee haar
eigen toekonst zou vergooien en bovendien zouden ook haar
ouders er op aan worden gekeken. Vaak hadden de ouders het
werkadres geregeld bij boeren uit de kennissenkring. Dat
is ook meteen de reden dat het over het algemeen we1 goed
ging. Maar uitzonderingen vind je overal.

Cees Prinsen vertelt gemakkelijk over het verleden. Het zal
geen verrassing zijn te horen dat hij in het dagelijks Ie-
ven onderwijzer is.
Je merkt dat hij graag dingen overbrengt. Lezingen die hij
geeft, worden aangepast aan de doelgroep. AIs hij voor een
vrourÍenvereniging spreekt, vertelt hij andere dingen dan
voor een herenorganisatie.

IIij heeft ook bijvoorbeeld een diaserie over de slacht, die
het altijd goed doet bij de vrouwenbond. Misschlen kan
'Paulus' Cees Prinsen nog eens uitnodigen om te praten over
andere zaken. Voor hen die deze avond niet zijn geweest,
zou dat de mogelijkheid zijn om eens kennis te maken net
Prinsen en voor iedereen die er wer was zou het een welkome
aannrllíng zijn!

IN BRABANT IN 2O5O
is er een zorgzame samenleving ,waarin ieder mens telt en
de moeite waard. is; een samenleving ook waarin kennis én
vorming de toegang zijn tot arbeidsparticipatie.

uit MANIFEST BRABAIIÍÍ 2050
bij de ouders van Cees Prinsen diende vroeger een meis-
Tot 1965 heeft de familie Prinsen een inwonende meid

Ook
je.

tili
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NIEUhIS UIT HET MUSETJM 24
door Kees Leijten

hTINKEIS EN CAFéS
In het najaar van 1998 hopen we een tentoonstelling te
openen over de vele winkels en cafés die er vroeger waren
in onze gemeente.
We zoeken nog steeds oude foto's van winkels en/of cafés.
Hie helpt ons 2
U kriJgt de foto binnen een week onbeschadigd terug.
Hebt U in Uw fotocol]ectle geen foto waar toevallig zo'n
winkel of café op staat ?

1OO JAAR ORÀNJECOMITé
op 31 augustus 1998 zal het 100 jaar geleden zijn dat in
Nederland oranjecomité's werden opgericht om koninginnedag
te vieren.
Op die dag in 1898 werd Wilhelmina tot koningin gekroond.
Pau1us wil daar een tentoonstelling aan wijden, vanaf 1
februari 1998 tot en met 15 juli 1999,
De tentoonstelling wordt op zondag 1 februari om 14.00 uur
geopend door mw drs Ineke §trouken, directeur van het Ne-
derlands centrum voor Volkscultuur , gevestigd te Utrecht.
rneke strouken is een autoriteit op het gebied van de
volkskunde en volksfeesten.
Hebt U nog foto's van een van de koninginnedagen uit een
kort of ver verLeden ? Uw zoon of dochter of uzelf op een
versierde fiets ,in de optocht of bij volksspelen
Paulus wll die foto graag van u lenen. u krijgt hem onbe-
schadigd terug.
Hebt U nog eèn programma van de koninginnedagen van vroe-
ger of enkele jaren geleden liggen ?
Wilt U dat aan ons museum schenken ?

LAIt{P
Begin oktober werd Paulus door de familie De Graaf uit
Bavel verblijd met een ouderwetse veelkleurige lampenkap,die vanaf het eerste ogenblik van de komst van de elektri-cÍteit in Bavel het huis van de falrilie Adriaansen ver-Iichtte.

*---- KOHII'IGII{
Van fotosjop Jan Roovers aan de prins
we onlangs een oude foto van Koningin

Hendrikstraat kregen
Juliana in haar jon-

ge jaren.
Een mooie schenking voor onze grote fotocollectie.
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UITEN IN KI'NST EN KITCH
Van mevrouur Nieuwlaat hreeg Paulus onlangs een mooie col-
lectie van niet minder dan 110 uiltJes. In de maand novem-
ber vulde mevrouw Nieuwlaat de collectie verder aan met
nog een aantal van nog eens 25 uilen.
Plastieken, bekers , spaarpotten, asbakken, beeldj es enz . enz .
Een mooie verzameling.
Nu nog Bavianen en Maerk-ratten !

BOEKENBEURS VERLENGD TOT KERSTI,IIS
In 1975 gaf Paulus van Dae'sdonck het rnonumentenboekje uit,
dat bijna uitverkocht is.Daarna volgde een hele reeks
publicaties.
Niet minder dan LL7 delen van de Brieven va.n Paulus i 26
delen van de Veldnamen en nog eens t7 andere publicaties
vormen een reeks van L60 publicaties.
In november kreeg U de kans Uw boekenkast aan te vulIen
tijdens de boekenbeurs in de maand november.
Ve1en maakten daar gebruik van, ook landelijke instanties.
Deze maand december willen we dit continueren tot kerst-
mis, maar vanaf 1 januari 1998 gelden weer de normale
prij zen.
SIa dus Uw slag.
Op alle boeken van vóór L997 krijgt U 202 korting, dus
niet op het Straatnamen of de lopende jaargangen van 1997.
Ook het boekje dat Ben Martens schreef over Het Groene
Dorp aan de Mark ten bate van de Clinicclowns is in ons
museum verkrijgbaar

1A5

PAUTUS OP TV8
Dinsdag 1L november l.ag het museun van Pau1us voI met dra-
den en technische apparatuur.
De commerciëIe zender TV8 maakte opnamèn voor het program-
ma "De Agenda van Jacgue1ine".
0p donderdag 13 en zaterdag 15 november was het museum de
gehele avond te zien in een spot van telkens 10 minuten ,
die on het half uur herhaald werd.
Jacgueline Moures interviewde in een programma van ruim
tien minuten de conservator en liet beerden zien van de
kamer, de winkel, de school , de kapel en de landbouwhoek.
Een goede promotie voor ons museum.

Caneranan en geluidstechnicus naken galilen net regiseur
Belinda Britovsek een opname van Jacqueline Moulesrdie
juist enthousiast het nuseun verlaat.

foto's Kees Leijten

TVï in actie.
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MERKTÀPPEil
Van de farnilie Van Dun kreeg Paulus onlang§ een viertal
echte nerklappen uit de twintiger jaren.tÍe zijn er blij
mee.

S CHOENMAKE RS GE RE EDS CHÀP
Op de jaarvergadering gold ook dit jaar de oude slagzin :
ttBreng 'ns wat mee voor Paulust'.
Jan en Bertha van Dongen brachten dit opnieuw in praktijk
en verblijdden Pau1us met oud schoenmakersgereedschap.
We kregen een of meerdere onderdelen die luisteren naar de
naam "Bollikker, Kantenlikker, EIs, Roulette en Raderwiel-
tje. In totaal 9 stuks.

105

FIETSLAI.MAARNS
In de collectie fietslantaarns beschikt Pau1us sinds kort
over drie lantaarns met íeder een andere lichtbron.
Carbid , kaargen en petroleus.
ile beeldden de lantaarns af in ons vorige nummerrmaar ver-
zuimden er bij te vertellen dat ze geschonken zijn door de
famil.ie Corenans uit Bavel

KRONINGSBEKER
Van mevrourÍ Goosserrs-Uertens kreeg Paulus voor de airn-
staande ORAIIJETENTO0NSTETTING een beker die de scbooljeugd
van de geneente Nieuw-Ginneken van het gemeentebestuur op
6 septenber 1948 kreegr, toen Juliana gekroond werd tot
koningin öer Nederlanden. Een interessant kleinood dat we
nooit eerder zagen.
0p de oranje deksel staat een medaillon met het jonge
hoofd vam de koningin en daaronder bet gemeentewapen van
Nieuw-Ginneken.

Het dekseltje van de beker die
kreeg van het geneentebestuur in
Bas Dusseldorp tekende het na.

de Nieuw-Ginnekense jeugd
septenber 1948.

UITSPRAAK ].09
Het heden is een kind van het verleden
en de ouder van de toekomst

,dtfr Ë s E F+ rr ï J H r, PS fS fi F * H, $ T U ïr ïtr H
EÏT34SËPSBO.
s§sd, *fp,É+r.Ë4ftïrr s TË *.rS ffirrrt =Ítlr,.c'r-*J#§dp 8go,
.rt,{ts#tr€##,.## F Jfi*";t #{,*r#fr
# rntsr { a{ ?i ?dr $* Bl ït .
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iËi "BiEËi?SiE IË+i,-,,ËitriHiïi HEEM
HUI SRMDONDERZOEK

voor de tweede maar organiseert de stichting Brabants Heem
een studíedag voor de beoefening van de genealogie. van be-
lang is daarbij het verband tussen genealogie en heemkunde.

0p deze studiedag op 7 maart 1998 wordt het huisraad cen-
traal gesteld in een lezing en een workshop en wordt dui-
delijk gemaakt hoe belangrijk de boedelbeschrijving in de
genealogie kan zijn.

De inventaris vertelt wat iemand in huis had: bed en bu1t,
kookgerei, meubels, kleding, sieraden, spelletjes, boeren-
gereedschap en werktuigen voor het ambacht.
Inventarissen kunnen inzicht geven over welstand, beroeps-
uitoefening, verschillen .in landbouwcultuur en ontwikkelin-
gen door de tijd heen.

Zaterdag 7 maart 1998 :

" Van Genealogi e naar Heemkunde rt

Boerke Mutsaers Vijverlaan 2 Tilburg
(bij station Tilburg W.) van 10.00-13.00 uur.

Deelnamekosten t 15,- per persoon, inclusief een syllabus.
Betalen aan de zaal. 0m 9.30 staat de koffie klaar.

Aanmelden vóór 5 maart schriftelijk bij:
Dr Frank Wierckx Lindebaan 40 4611 LX Bergen op Zoom.

Informatie bij: Frank Wierckx (0164 - 24.80.52)
en bij: Kees Leijten (076 - 567.27 .42).
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LÏEDJES VOOR OUD EN NIEI.IId
verzameld door PÍet Nuijten

In 't Nederlands

NIELnd JAÀRTJE OUIíE.

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

**

NIEUIA, JAARTJE ZOETE.

Nieuw jaartje zoete.
Het varken heeft vier voeten.
Vier voeten en een staart.
Dat is toch we1 een centje waard.

**

ANS ANS NIEUWE JAAR.

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

**

BOVEN AAN DE HEMEL.

Boven aan de hemel.
Hangen zakken zemel.
Iedere zemel dat is een duit.
Hang de gierige bok maar uit.

In 't Dialect.

NULrI^I JAORKE OUhIE.

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

*

NUUI, JAORKE ZOETE.

Nuuw jaorke zoete.
't verreke hee vier voete.
Vier voete en nun steert.
Das toch we1 un centje weerd

*

AANS AANS NULTIAIE JAOR.

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

*

BOVE AON DEN HEMEI.

Bove aon den hemel.
Hange zakke zemel.
Ieder zemel das nun duit
Hang dun gierege bok mar uit

.-.!F---

.:,,r9{§* ,_* :t :i ii.,.:,.*
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KERSTMIS VERNIETIWD
In Brabant en Vlaanderen ziet nen overal de kerststal net
een levende have rondon de steeds nodernere poppen.
Het kerstfeest leeft nog in onze contreien.

ZALIG KERSTFEEST EN
EEN ZALIG NIEUI^IJAAR

Een oude Brabantse wens voor U allen van

- Bestuur Heemkundekring Paulus van Daesdonck
- Bestuur Stichting Pau1us' Museum
- Redactie "Brieven van Paulus"

BRIEVEN VAN PAULUS

is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring paulus van Daes-
donck.Het staat internationaal geregistreerd door ISSX-OtOO-Oagg.
Het verschijnt vijf maar per jaar en geeft naast veer informatie voor de
leclen ook vele kleine bijzonclerheden en saillante details uit de geschiede-
nis van de vroegere Heerlijkheict Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en
Bave1 en de gemeente Nieuw-Ginneken.

Redactie : C.J.M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhoul, 076-5612742
Lay-out en vormgeving: C.J.M. Leijten

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 april 1925 en
koninklijk erkend als vereniging op 25 novernbei 1975. De vereniging is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer y 28256g.

secretariaat : Àbdij van Thornstraat 18,4854 Bavel te1. 0161-433488
Bankrekening : 52.18.33.639 t.n.v.paulus v Daesdonck
Girorekening : 37.13-311 t.n.v.paulus v Daesdonck
Ledenaclministratie: Paulus van Daesdonck, postbus 89, 4850 AB ulvenhout.

MUSEU'í
De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres pennendijk L
Het museum is geopend cle le zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdagmiddag van L4.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
schenkingen voor de collektie gaarne in het museum óp werkdagen van 8.30 -
16.30 uur.
llet museum i.s ondergebracht in de Stichting paulus' Museun (S 10.49.29)

BESTUUR

J.C.van der llesterl.aken
C.J.M.Leijten
J.À.van Dorst
W.À. Langen
H. J. M.Meeren
À. P. J.M. Luij ten
À.P.!1.Goos
J.A.M.Grauwmans
À.M.M.Verkooij en
À.II.M.Verschuren

PUBTICÀTIES
1975 Monunentenboekje
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen "De Hoop"

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester
medewerker Ulvenhout
technisch coördinator
medew. Galder/Stri j beek

1996
7997
7997
1995
1995
1996
1997
199 5
1996
1997

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginnekea
L9SL Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins
1983 100 jaar school Galder
1983 Veldnamen 1-25( 1983-1988)
1984 Carnaval in Oucl en Nieuw-Ginneken

J.M.E.M.Jespers (uitverkocht)
J.C.van der ÍJesterlaken f 5,-
C.J.M.Leijten - 5r-
H.DirvenrK.Leenders e.a. - 5r-
Dr.J.L.M. cle Lepper (uitverkocht)
H.Dirven,J-v.d.Hesterlaken - 20,-
J.en R.v.d.Ilesterlaken (uitverkocht)
Drs.H.Verhoeven ( BvP 39) - 7,50
À.Verkooijen e.a.( BvP 44) - 7,50
Ir.Chr.Buiks (per deel)
Brieven van Paulus 46

- 5r-
- 7,50

1985 BiblÍografie I M.Beugels,C.Leijten(BvP 55) - 7,50
1985 Tussen Witte WoIk en Ànneville J.M.E.M.Jespers - 20,-
1986 t{andelen in Strijbeek J.Jespers en Drs.H.Verhoevm - 5,-
1987 Kerken in Bavel Dr.C.S.M.Raclemaker SS.CC - 10,-
1987 tdandelen in Ulvenhout (Ca11ot) Ir.t{.Bonekanp,M.Scheepers
1990 fiet Mastbos en het werk van À.J.Spierings

houtvester van ScheruÈeek
1994 De Ginnekensche Tranweg Maatsch. p.van de Ven e.a.
1994 Bibliografie II C.J.M.teijten ( Bvp101)
1996 veldnamen 26(Index) Ir.Chr.Buiks, J.spoorenberg
1996 Genaallijst 1795 J.t{.H.Broealers,À.W.Jansen
1997 Straatnamen À.hl.Jansen

- E-

- 10,-

- 20,'
- 7150
- 7r50
- 5r-
- 9,95

LIDI,TÀÀTSCIIÀP

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 septenber tot 31
augustus. Naast diverse heemactiviteiten, Iezingm, tentoonstellingen en
excursies geeft de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit. Het
lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en betlraagt voor het
verenigingsjaar 1.997-1998 f 30,- per jaar.

L


