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Bijna ligt er weer een verenigingsjaar achter ons, een
verenigingsjaar waarin weer veel gebeurd is.
van de vele activiteiten in de laatste maanden leest u
uitvoerig in deze aflevering van de Brieven van paulus.
Niet minder dan drie van onze actieve leden zijn ons in de
laatste maanden ontvallen, waarbij zowel ulvenhout, Bavel
a1s Galder een van zijn mensen moet missen.
Bij het overlijden van de actieve pater wirfried, die de
gezegende leeftijd van 97 jaar mocht bereiken en op wiens
gedachtenisplaatje zelfs ztjn lidmaatschap van de kring
vermeld is, herhalen we een artikel dat Jan soeterboek,
a1s een Neder'landse Felix Timmermans, in 1986 schreef over
pater.wilfried Mertens.Markant zijn de tekeningen van Jan.
Ad Jansen neemt u deze keer mee naar De Leeuwerik in
Bavel,waarover hi.j een zeer interessant verhaal schrijft.
Dr Jan-Modest Goris verhaalt ons over de Boerenkrijg, een
oorlog die tweehonderd jaar geleden enkele kirometers ten
zuiden van ons heem woedde,terwijl wij er weinig van weten
rn september vangt het nieuwe verenigingsjaar aan en wordt
ook een nieuwe tentoonstelling ingericht.
Ook in dat volgende verenigingsjaar blijft paurus voor u
en de andere leden
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI(
Nieuw - Cinneken
Hooimaand 1998

Beste Heemvrienden,

23e JAARVERGADERING
op maandag t4 september 1998 houdt onze heemkundekring zijn
drie-en-twintigste algemene ledenvergadering in de Fazanterie te Ulvenhout.
Aanvang 20.00 uur
AGENDA

Het 23e verenigingsjaar roopt ten eind.e. op de jaarvergadering die plaats vindt in de Fazanterie op maandag t4 september zullen !Íe terug brikken op het afgelopen verenigingsjaar en het progranma bespreken voor het volgende
verenigingsj aar.
Na het traditionele worstenbrood zar dhr. Ad Jansen verterlen over de opgravingètr, die het afge}open jaar zijn
afgerond tussen de kerk en de aanleunwoningen in ulvenhout.
Daar heeft vroeger het slot Grimhuysen gelegen en over de
resultaten van deze zeer interessante opgravingen zal Ad
Jansen ons alles vertellen. Een geschiedenis, die teruggrijpt tot in de Middeleeuwen. voor ons heem een belangrijk
feit. Aanvang jaarvergadering 20.15 uur.
ons museum bestaat intussen ook al weer bijna twaalf jaar
en is eigenlijk aI niet meer weg te denken. 0p zondag 6
september zar er een nieuwe tentoonsterring geopend worden
over de vroegere beclrijvigheid in het oude Nieuw-Ginneken.
we hebben een praktisch compleet beerd gekregen, wat er
ongeveer vijftig jaar geleden nog aan cafés, winkels en
ambachten in Bavel, urvenhout en Ga1der-strijbeek aanwezig
was. Aan de hand van foto's hebben we de oud,e dorpen gereconstrueerd. Voor vel.en van u zal dat een geweldige "o, ja"
belevenis worden. Een middag van herinneringen. De opening
zal plaats vinden om 14.00 uur.

rk hoop u op deze twee activiteiten in september weer in
een goede gezondheid te mogen ontmoeten en degenen die nog
niet op vakantie geweest zijn wens ik nog vele zonnige
dagen toe evenals degenen die al geweest zíjn of gewoon
thuis bliiven'
Met vrienderijke groet.
Namens

het bestuur van

de

Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Jan van der [Jesterlaken

voorzitter.

1 &íelkomstwoord door de voorzitter en mededelingen
2 Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 22-9-1,997
gepubliceerd in B.v.P.1L6 pag.6,7 en I
3 Jaarverslag door de secretaris
4 Verantwoording van financieel beleid en de geldmiddelen
in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester
Verslag van de kascommissie ( mevrouw NeI Verhulst-van
Gils en de heer Jan Vissers)
Benoeming van de leden van de kascommissie voor het verenigingsjaar 1998-1999. NeI Verhulst-van Gils treedt af.
Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar 1998-1999
Ingevolge artikel 1.7 van het Huishoudelijk Reglement
treden volgens rooster af de heren Jan Grauwmans, Wim
Langen en Dick Meeren . Zij stellen zich herkiesbaar.
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen de namen van andere kandidaten minstens 5
dagen vóór de vergadering aan het secretariaat bekend te
worden gemaakt onder overlegging van een voordracht met
10 handtekeningen en een bereidverklaring van de kandidaatrdat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
9 Bespreking programma voor het a.s. verenigingsjaar
10 Rond.vraag

1t

Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.

Pauze

Q 21.00

21.30 uur

)

Koffie met worstenbrood

de pauze vertelt de heer Ad Jansen U iets over Grimhuysen en de voorwerpen die daar in 1,997 zijn opgegraven en
van 6 september tot 15 januari in het museum tentoongesteld
worden. Aan de hand van enkele kleurendia's van de kaart,
die Jacob Lips in 162L van deze omgeving heeft gemaakt,
laat hij U zien hoe men in die tijd via de huidige Ulvenhoutselaan vanuit Ginneken in ulvenhout kwam en hoe Grimhuysen er toen moet hebben uitgezien.
Daarna volgen enkele opnames van de opgravingen in L997 en
van de huishouderijke en andere voorwerpen van omstreeks
1550, die in de gracht werden aangetroffen.
Na
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AGENDA 1998
juli

1-31

Fietsen in Geersbroek

(100)

van onze speciale verslaggever

In "Brieven van Paulus" (nr.

gesloten
15 Brieven van Paulus 724
museum

29 L aug.:

Anneke Oomes-van den Berg

Brabants-Heemdagen

in Biezenmortel"

aug. 1-31

museum gesloten
18 Nog 500 dagen scheiden ons van het
31 einde 23e verenigingsjaar

jaar

(*4)

2000

het aanhoren van enige punten van orde (rekening houden
met wandelaars en andere fietsers; bij stops de paden/wegen

niet blokkeren) vertrokken circa 50

Heem"

L2 Open Monumentendag
Heemkundekringen presenteren zich in de Grote
Kerk van Breda
t4 23e jaarvergadering
Na de Pauze za1 de heer Ad Jansen U meenemen naar
het Grimhuysen van weleer. Fazanterie 20.15 uur
19 Genealogische Dag op Citadel in Den Bosch" (*s)
26 Studiedag Centrum Land en VoIk van d,e Kempen :
"De Boerenkrijg" te Geel* 1"3,1

okt
nov
(1)

3 Volkskundedag Eersel:"Sport in de Volkskunde"* r*àt
4 Museum open .
15 Brieven van Paulus t?t

L Museum

open

16 Lezing

museum seopend

: :i[ i!"í!;"];i;uïi""u il:33 _i2.33 iï:

rn juri .r, .,,n,,".::

;:'í::*rl.:ff
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Activiteiten van Stichting Brabants Hèemrwaaraan ook U kunt deelnernen
Informatie:Stichting
Br.Heem Postbus 1203 52008G ,' 's Hertogenbosch
sècr. H.Boot 0486-461.982
overige informatie-adressen :
(2) Dr Frank Wierckx
016{
(3) J.Spoorenberg
040
(4) Redactie
(5) Rijksarchief Noord Brabant
A73
(6) Ned.Centrum voor Volkscultuur 030

24 -80 .52

243.26.93
681.85.00
231,.99 .97

lezing van Karel Leenders over Geersbroek.
Op zaterdag 9 mei jongstleden werden we in de gelegenheid
gesteld het tijdens de lezing besprokene met eigen ogen te
bekijken en wel tijdens een fietstocht onder leiding van
demograaf Karel Leenders.
Na

sept 1 begin 24e verenigingsjaar

6 Opening nieuwe tentoonstelling
"Bedrijvigheid in ons
10 museum bestaat 72 jaar

119 d.d. 15 mei 1998) heeft
uitgebreid verslag gedaan van de

deelnemers onder

fantastische weersomstandigheden om twee uur vanaf

de

Fazanterie.
Karel had er duidelijk zin in. AIs een herder hoedde hij
zijn kudde fietsers, de ene keer voorop, de andere keer
helemaal achteraan, Iuid lieden tot de orde roepend die te
snel wilden zijn en markante plekken voorbij fietsten.

De route liep achtereenvolgens via het Ulvenhoutsebos,
Geersbroek, AnnevilIe (waar JdÍI, jawel, Baron Constant
RebecEre

zelf,

ons wetenswaardigheden omtrent

het landgoed

vertelde en documentatie beschikbaar stelde), het Annabos,
de Chaamse Beek, het landgoed Valkenberg (waar de enorme
bult geen ijskelder vías, maar een graf) en weer terug naar
het Ulvenhoutsebos.
Tijdens de fietstocht werd uitgebreid aandacht besteed aan
de wallen. Deze bouwsels dienden tot eigendomsscheiding,
tot afrastering (begroeid met bramen en ander doornig tuig,
want het prikkeldraad was toen nog niet uitgevonden) dan
we1 nergens toe (ontstaan ten gevolge van het schoonmaken
van sloten). Ook bij verschillende bomen werd stilgestaan,

omdat zíj veelal ter gelegenheid van speciale
gebeurtenÍssen yíaren geplant. In het Ulvenhoutsebos kwamen
we oog in oog te staan met vermoedelijk de oudste boom in
de hele omgeving: Een grove den van 270 jaar oud.

tijdens deze tocht zat het venijn in de staart.
Karel wilde ons nog een plaats laten zien in het
Ulvenhoutsebos, vlakbij de Huisdreef, waar vroeger een
boerderij had gestaan. Dus niet linksaf slaan en het
fietspad volgen, maar rechtdoor, over het ruiterpad door
los getrapt, mul zand naar een stuk bos, omgeven door
Ook
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wallen. Slechts fietsers met heel veel versnellingen tot
hun beschikking konden, zíj het transpirerend, in het zadel
blijven; velen moesten te voet door het stof. Maar slechts
een klein eindje verder lag de Fazanterie, waar ze wel raad

weten met dorstige mensen.
Rond vijf uur arriveerden we daar en eens te meer bleek,
dat je het bij Paulus niet moet hebben van de kwantiteit
(we reden circa 1,4 kilometer in ongeveer drie uur), maar
van de kwaliteit, want het gebodene was, dank zij Karel (en
ook dank zij de voortreffelijke omstandigheden) meer dan de
moeite waard.

IN

BRABANT IN 2O5O
zijn er geen files meer. Hoewel de nadruk ligt op individuee1 vervoer blijven de doorgaande wegen filevrij door de
aanleg van nieuwe infrastructuur voor ultralichte voertui-

gen voor de afstanden tussen 0 en 20 kn. AIIe korte afstanden worden emÍssieloos afgelegd.
uit

ERIK KOLEN MET EER EN

I4ANIFEST BRABANT 2050

SCHANDE

het de eer aan Erik Kolen om het
verenigingsjaar van Paulus af te sluiten met een lezing
over Eer en Schande.
Erik trof het niet, het $ras erg heet die avond, hetgeen de
voorzitter deed verzuchten : "Erik hou het luchtig',.
En Erik hield het luchtig.
Slecht enkele dia's van Eer en Schande, of zo U wi1 het
volksgerichtrde oud.e gewoontes on misstanden en fouten door
het volk te laten veroordelen ,verschenen op het doek.
t,Ie1 de Reegeit die eens op de kerkdeur van Hoogeroon werd
gespijkerd werd getoond en uitvoerig besproken.
Erik beperkte zich verd,er tot een aantar Brabantse Liedjes,
en een vergelijking van Baronie en Meijerij
Het werd een gezellige liedjes- en meezingavond met Cor
visker en Ad van de Berg aan de instrumenten en Erik ars

Op maandag 11 mei was

zemger met

zijn ontegenzeggelijk mooie stem

lezing Eer en Schande ,waar velen voor gekomen waren,
ging door de hitte helaas de mist in.
Maar wat in het vat zit verzuurt niet.
De

IN MEMORIAT1I
door [Jim Langen

JOHAN VAN GINNEKEN

Een markante man, Johan van Ginneken, is dit jaar op woensdag 17.juni aan Bave1 ontvallen. Johan van Ginneken heeft
definitief afscheid van ons genomen.

Johan was een rasechte Bavelaar.

Hij werd op t7 september 1937 geboren in Bavel en groeide
op in de Kerkstraat waar zijn ouders een textielwinkeltje
hadden op nunmer 12.

Johan volgde het lager onderwijs op de Sint Aloysiusschool,
waar de heer Van de Poel toen hoofd der school was.
Na zijn middelbare school in Breda ging hij op een atelier
werken víaar hij Gerda van de Mortel leerde kennen, zijn
Iatere echtgenote.
De vader van Gerda had een benzinepomp op de hoek van de
Spoorstraat en de Belcrumweg, juist .voor de spoorwegovergang.De ponp lag op de route naar de veiling. Het werd er
steeds drukker, zodat Gerda spoedig bij moest springen en
Johan later ook.
Nadat Johan en Gerda getrouwd waren, namen zij de zaak over
van vader Van de Mortel. Later verhuisde de pomp naar de
Kapittelwèg, uraar Johan tot voor kort de scepter zwaaide.
Hoewel Johan in Breda ging wonen, bleef hij toch een echte
Baviaon.
In 1958 was hij een van de oprichters van de Carnavalsvereniging De Baviaonen. Hij zat zoveel in Bavel, dat niemand
wist dat hij eigenlijk in Breda woonde.

Johan was toen ook lid van de Biljartvereniging
vrolijke noot. Johan was daar de vrolijke noot.

DVI{ , de

In 1960 werd Johan Prins Jonas I ,dat hij tot 1962 bleef.
Driemaal de Prins , maar nog vele jaren actief bij het
Bavelse Carnaval.lrT Hij filmde het Carnavalsfeest en ook
andere gebeurtenissen in Bavel en monteerde daarvan het
journaal voor de Bonte Avonden.
Kilometers film heeft hij gemaakt voor de Bavelse bevolking.

225
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Tot 1983 is hij lid geweest van de Raad van elf, waarna hij
verder ging a1s Blaosaoprwant muziek maken was hem ook niet
vreemd. Jarenlang speelde hij bij de Blaosaopen en de harmonie Sint Caecilia.

L.zie ook BvP46 p.767 : "Carnavai in BaveL"

HEEMKUNDIG TAIEERBERICHT
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Heiligen in de weersvoorspelling
Ju I i -Hoo imaand- Dondermaand

VAN DE

Een van de grootste fans van de Heemkundekring Paulus van
is overleden.
Pater Ton van de hlouw, zoon van oud-hoofd van de taurenti-

,

usschool in Ulvenhout, is op 28 april in het missiehuis in
Tilburg overleden. Elke twee maanden stuurden wij de Brieven van Paulus naar de Kasuarenenkust in Zuid Irian Jaya.
En telkens als hij op vakantie in Nederland t{as vertelde
hij ilat hij uitzag naar dit contact met zijn oude dorp.
Hij genoot intens van de verhalen en herkende veel van het
dorp dat hij in de jaren dertig zo goed had gekend.
Hij was geboren op 7 januari 1,926 en was lid van de M.S.C.Congregatie en 48 jaar priester. Vanaf oktober 1.952 tot
maart 1993 werkte hij als missionaris op Irian Jaya dat wii
beter kennen als het vroegere Nieuw-Guinea. In 1993 liet
het zijn gezondheid niet meer toe nog langer te werken onder de zeer zware omstandigheden. Temidden van arme, zieke
mensen groeide daar zijn medische kennis en ervaring, d.ie
hij wist mee te delen aan zijn kring van helpsters zodat
onder hun leiding het werk voor de kleinen en de zieken kon
worden voortgezet.
Dit bleef zijn grootste zorg en aandacht, ook toen hij zelf
ziek en zwak werd uitgedragen door zijn mensen aan de Kasurenenkust. Ook hier in Nederland hield deze zorg hem steeds
bezigronrustig als hij was, om anderen te kunnen helpen,
Moge hij nu rust vinden bij de Heer van a1le levenden.

Ter herinnering aan

49

ANTOON VAN DE WOUW
Missionaris van het H. Hart

Met Sint Amelberga (LO/7)
Gaat de honingdeur open

Auqustus -Warmtemaand-Onwee rsmaand

Zoals Bartholomeus (24/B) is
BIij ft het gans de herfst gewis
S

eptembe r -He r f s tmaand- F ru i tmaan§

Sint-Michiels

zomerke duurt een week (29/9)

WOUW

Daesdonck

In 1983 werd hij uitverkoren tot Erebaviaon.
Johan was een man die graag veel mensen om zich heen had.
Graag vertelde hij dan zijn moppen. Hij kende er veel en
kon ze heel smeurg vertellen.
Regelmatig was hij een bezoeker van het museum van Paulus
van Daesdonck. Enkele maanden geleden beloofde hij nog een
journaal samen te stellen over zijn heemkundekring ,waar
hij aI vele jaren lid van was.
Op de dag dat hij de sleutel kreeg van zijn nieuwe appartement aan de Deken Dr. Dirckxweg is Johan overleden.
Bavel verliest in hem een markante man die we ons nog lang
zullen herinneren.
Paulus wenst Gerda en de kinderen veel sterkte toe.

MEMORIAIVI ANTOON

door Jan van der Westerlaken.

Geboren te Ginneken op 7 januari 1926.
Hij was 53 jaar lid van de MSC-Congregatie en
48 iaar priester. VanaÍ oktober 1952 tot maart 1993
werkte hij als missionaris in Zuid lrian Jaya.
Op 28 april 1998 overleed hij te Tilburg en
werd op 1 mei aldaar begraven.

227
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MEMORIAIiI PATER WILFRIED MERTENS

door Jan van der Westerlaken
..e,z 2.. z *zz :, a u t-r-.?zaz /.2o.. oZ*
h on ihr
lf6*;.r-,*
/2,é-r-1or.r.-...
Stnnd
Bu'rgerlii,
is
i8
Amb)enaar oan den Burgerlijke.n
toor
orÉt
ons, Amb)enírtr
2."2.àr.2L*.2.'.-....
,.

april 1998 is pater tdilfried overleden en op woensdag
22 april in de tuin van de paters in Meersel-Dreef begraven. Hij had de zeer hoge leeftijd van 97 jaren bereikt.
Voor onze heemkundekring was hij geen onbekende. Hij hee,ft
aan de leden van Paulus eens een rondleiding door de kerk
en het klooster van "de Kapucijnen op de Dreef" gegeven.
Verschillende malen zijn wij zijn gast geweest in de zaal
naast het klooster. Hij heeft ons laten genieten van zijn
lezingen over het schilderij van Breughel over "De honderd
Spreekwoorden" en over de "zitterkens" oftewel de musericord,es onder de zittingen van d,e koorbanken van Hoogstraten
en Breda.
In zijn sappige V1aams, hoewel geboren op Galder, vertelde
hij de prachtigste anekdotes.
Jan Soeterboek, onze veel te vroeg overleden troubadour,
heeft eens een artikel aan Pater Wilfried gewijd. Dat willen wij graag als een in memoriam aan Pater Wilfried hier
nog eens laten volgen.
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Qod,leid ons,
door de nacht uan de dood
naar de vreugde
die ons wacht aanuw zijde.
Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor al wat hij voor
ons betekend heeft, melden wij het heengaan van onze
medebroeder:

Pater Wilfried A. Mertens
Mi n derb ro e der Kap u cii n
Geboren te Galder (Nl.) op l3 februari 1901.

Geboorte-akte van pater wilfried uit het Geneente-archief
van de gemeente Ginneken en Bavel.
Bii de ondertekenaars burgeneester Mr willen Baron van der
Borch en gemeentesecretaris Aug. Metsers.

ln de orde der Minderöroeders Kapucijnen getreden
oP 8 oktober 19 19.
Priester gew'rjd te lzegem op 4 augustus 1926.
Novicenmeester van 1928- 1949.
Missieprocurator: I 949- I 955.

Op rust in Meersel-Dreef vanaf 1967.
Opgenomen in t Pandje te lzegem op l0 maart 1998.
Overlèden in het ziekenhuis te Roeselare op l6 april 1998.
Lid van de Hoogstraatse Oudheidkundige Kring.
Lid van de heemkundige king "Paulus van Daasdonk in Strijbeek
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FRANCISCUS

IN

BRABANT

door Jan Soeterboek +.

Het was op
mannen

;Íiiitti:t!

ffi
1986

Wilfried bij het habijt dat hij aan Paulus

schonk.

'Ír zonnige middag
uit 't Ulvenhoutse met

nei, dat

1n de maand
de wagen naar

twee

Meerseldreef

trokken.
Ze waren goed gemutst, het was een slecht voorjaar geweest
maar nu de zon de Ï,leuren van het jonge groen verhelderde,
kreeg de streek 'n feestelijk, zelfs zuidelijher dimensie.
Het dorp lag er stil en verlaten blj, ?,o midden in de week
was er weinig volk on te drinken en te kopen.
ÀlIeen bij het hlooster was beweging te zien. Vrome pelgrirns kuierden naar de tuin om daar een kaars op te steken
bij de l{ariagrot en datgene te vragen wat 'Íl mens zoal nodig denkt te hebben op deze wereld of voor tegen de tijd
dat hij er van af valt. Hun S.angzame ouderwetse manier van
lopen leeh het leven te vertragen en de degelijke hleding
riep verloren gegane beelden op.
Dat is het wat ons steeds weer naar den Dreef brengt, de
herinnering aan speelser tiJden, de eenvoud van 'n sober
leven, de stille devote vreugde van 'n sinpele mens. Versta
het woord "simpel" echter niet verkeerd want dan kent ge uw
Brabantse taal niet.

nIs Pater lfilf ried thuis",
vroegen die twee van die
wagen aan de toevallige portier. "Ja, ik denk 't wel, ik

heb 'm niet zien passeren. Ga
maar naar de spreekkamer, dan
zal ik seffens eens bellen."

Luid en doordringend galmden
de lange en korte klanken van
de schel door de gangen en aI
spoedig hoorden te de vertrouwde ietwat slepende voetstappen van hun goede vriend.

bij het zonnige raam en pater l{ilfried hield
hand boven z'n ogen, tegen het scherpe licht inturend,
om te herkennen.
'n Blijde lach schoot over zijn gezicht en hij stak beide
handen uitnodigend naar voren.
"Gaat ge mee naar mijn kaner en denk aan het opstapken.
Zo'n enkele zin zegt zoveel over hem, gemoedelijkheid,
gastvrijheid en bezorgdheid spreken eruit. Het is alsof je
weer thuis kornt.
Ze stonden

zijn

1986

Pater Wilfried geniet van het harnonicaspeL van Jan Soeterboek in het nuseum van Paulus.
vlnr Jan Soeterboek, Jac Jesperst Adan Verkooijen en Pater

Wilfried Mertens
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"lfat wilde grllie gebruiken, zeg I t naarn.Hij kent onze
voorkeur en even later schenkt hij met kennershand de bekende grote glazen vol met dubbele trappist, 't schitterende bier dat zo goed bii hem past in sfeer en kleur, de
kleur van z'n pU.
0ndertussen wterp hij eens rtl oogske naar de tasgen en
papieren, hij merkte wel dat de twee bezoekers deze keer
een ander praatje

bij zich hadden.

Leijten, die zich voorgenomen had om enkele vragen te
stellen, opende het offensief met de schijnbaar achteloze
opmerking: "Pater, wij hebben gehoord dat ge op 1 augustus
1986 uvÍ 60-jarig prlesterfeest gaat vieren, is dat waar?
Ja, het was waar, als God 't belieft natuurlijk, maar die
dag zou gevierd worden in familiekring. AIs ze aLlenaal
kwamen dan waren het er ninstens honderd en a1s al die
anderen er nog bij zouden konen dan nas het onmogeliJk on
aan ieder aandacht te besteden.
Kees

"Patèr, de Jan wilde over u 'm stukske schrijven in de
Brieven van Pau1us, gaat ge daarmee akkoord?"
"Jawe1, oaar nie te veul wierookl 9or'.
En dan begon hij zijn levensverhaal te vertellen op de hen
zo eigen relativerende, hunoristische wijze. Luisterend
naar dit verhaal hoor lk muziek, 'n symfonisch gedicht dat
Íras opgebouwd uit drie toonsoorten, 'ÍI humoristische, 'n
Brabantse en 'n Vlaanse. Het zijn deze drie onderdelen die
de compositie dat unieke karakter geven en die de zwaardere
geestelijke ondertoon frivoliseren. Deze vloeiende melodie,
gelardeerd met 'n smakelijke lach en af en toe (ondersteund) dodr het vloeibare instrunent genaand Trappist, dat
bij een te overvloedig gebruik een daverend slagrwerk in 't
hoofd teweeg brengrt, voerde on§ langs de nijlpal"en van 'Íl
lang Franciscaans leven.
Ik ben geboren op Ga1der, dat
wil zeggen in de gemeente
Ginneken en Bavel, den derN-DEN (LTíNE
tiende februari

1901.

Gedoopt, dat weet ik nou zelf
niet, dezelfde dag op de dag

daarna, naar in elk geval in
Ulvenhout. Het staat in I t
boekske. Zo 'n twlntig jaar
geleden zeí n'n zus: ulk heb
nog 't trouwboekske van onze
vader en moeder, kunde gij
daar iets nee doeÍl?". "Gif da
naar hier, da moet-te nie weg
dognrt.

0f ik gedoopt ben in de schuurkerk val Ulvenhout? Daar heb
ik gin herinnering nie meer van. Jan de Hoon hee ne gereje, clte sprak daar dikwiJls van. Jan de Hoon woonde
ulk tegen-

heb jou
over de school van Galder en die had gezegd:
nog naar den doop gevoerd mee m'n gerij".
LIe rraren boeren thuis. t{e woondenr à8 ge van hier over
Galder rijdt, naar d'n grote draai daar, sjust daar is de
weg naar de paal, dat is 'n gekende. De nensen die daar
vroeger woonden, voor mtJnen tÍJd, Van 0psta1, die noemden
ze Jan van de Paal, Jef van de PaaI. Toen ik nog unne jonge
brak wasr waren er drie families die daar woonden: Van
Opstal, §prangers en Jochens, die heetten Öus van de Paal.
$just gelljk die van de café hier aan de grens, da heette
"Belevue". 't Stond er met één L, da was fout, ik kende
toen al 'n bietje Frans.

Die nensen noenden ze Kees, Jef en Mie van den Belle.
Gedoopt den veertiende februari van 1901 door kapelaan
Dirven. En wa ging ik dan zeggen: "Maar ik ben drie keren
gedoopt. As ik nog 'ne jongen was van 'n jaar of 6-7, zaten
ïíe mee tien, mee elleven, aan tafel. Er stond een grote kom
mee karnemelksepap op tafel, dà vÍas hier rt gebruik. Ik
noet opgestaan hebben en ik kreeg diejen kom over nunne
kop, da was natuurliJk warn. Ze pakten me op mee kont en
gat en ze staken me in de moos in Öe botermelk die ter
stond, 't schijnt dat da tegen brandwonden was. Da weet ik
nog.

ik aI pater.
gelijh
nou, ik was in rt klooster op
zomer,
de
in
't
bezoek bij n'n zus en daar was 'n betrekkelijk jonge zuster, heel vriendelijk, ze bediende bij tt eetnaal. Ze
bracht bier en ze zee: "Jö, pater, ik mot 'n bietje oppassen want golts schuint 'tu. Ik zeg: 'Da za1 wel gaan en ze
deed de fles open en ik kreeg 't er in m'n gezicht.
Zeg zuster, da's d'n derde keer dat ik gedoopt ben, nou han
ik er tegten".
En den derde keer, dan was

!{as

nog een§ in te
Hier onderbreekt de pater ziJn betoog om onstn
vergelljhing
schenken en ik neem de gelegenheÍd waar om
te trekken met die andere wijae humorist uit Damme: Tijl
Uilenspiegel. Ook hij werd meerdere malen gedoopt en met
nagenoeg dezelfde substanties als onze pater.

er is nog een duidelijker overeenkonst, beiden houden
ons een spiegel voor, we zien onszelf in 't licht van de

Maar

relativiteit.
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Uilenspiegel wijst de mens op zijn dwaasheden, onze vriend
wijst de menE op zijn goedheid. Er is dus een verschil in
opvatting te bespeuren maar beiden gebruiken de humor als
middel.

JEUGD EN RIJPING
Hoe komt het

straten?

dat u de eerste communie

gedaan hebt

in

Hoog-

Ja, ja, in Hoogstraten, aI die kinderen hier, hé. AIs

ze

ergens op pensionaat gingen, die in 't klooster ook, vrul
nijnen tijd, van hier van Ga1der en Strijbeek en zo, kenden
de pastoor van Ulvenhout nog nie hè. Dus die hadden hier
kontakt.
Enfin de klnderen van Gal.der die kwanen hier naar de nis m
na de mis was 't catechismus en ook voor die kinderen van
Galder, die hebben dat gedaan tot aan den tweeden oorlog,
toen is rt opgehouden omöat er toen op Galder In kapelaan
gekomen is. Maar die hebben allemaaI de Mechelse catechisnus gevolgd. En ik weet nog goed, als ik naar school ging,
na de leg, a1s de school uit was, ondervroeg meester van
der Made, de vader van Rinus, die ondervroeg de catechisrus, d'n Belze catechismus.
En daar noesten wij vragen op antwooröen en ik geloof dat
hij daarvoor betaald werd, da weet ik nou nie. Dus aI wat
er naar 't klooster ging of studies dee, die gingen naar
Be1giö.

Ult

Ulvenhout zijn er soms ook gegaan, onder andere GoosBens, of hoe heet die, die h'r soms schrijft. (1)

Da was hier, wa zou ik zeggen, ondat heel die gemeenschap
rond de Capucijnen hier woonde, da was België, ee.

Ik heb nog geprofiteerd van
't decreet van de kindercommrnie. "U was 8 jaar toen u
in lloogstraten uw eerste

communie deed".
De eerste communie nie.

staat: Eerste commrnie
Dan is 't nijn oudste zus die
dat aangevuld heetr go hed
nijn nie vast, denk ik. Dan
is 't verkeerd. Hier, Alfonsus, dat heb ik zelf verbeterd, da's mijn gekrabbel.
"Hi.er

op 26 nei te Hoogstratenr.

Eerste conmunie
gekrast.

te

Meerseldreef. Hoogstraten heb

ik

door-

De plechtige communie met vornsel, dat heb ik in lloogstraten gedaan. Omdat ih dan op 't seninarie ïras. Dat moet
geweest zijn in 1911 en 1912.
IIet was 't aartsbisschoppelijk semlnarie in HoogstratèD, 't
gymnasium, de hunaniora. Niks als latijn diejen tijd. Kardinaal Mercier, zaliger, die hee me gevormd. Die had veel
sympathie voor de seminarie omdat daar heel veel roepingen
uithwamen.
Drie jaren voor den oorlog ben ik daar gereest. Ons eigen
seminarie was in Brugge en daarheen heb ik in '14-'15 niet
kunnen gdErÍlr 't was front. Maar in Àalst hebben we ooh 'n
klooster en daar heb ik dan de rest van de humaniora gedaan
en school gegaan bij de Jezuï,ten tot in '19 en dan ben ik
naar rt noviciaat gegaan in Edingen, juist op de taalgrens

(2).

ik de naan Wilfried gekozen heb?
AIs ik misdiender was, dan was hier 'ne pater mee 'n houten
been. In diejen tijd hadden ze nog gin hunstbeen, hè, ik
denk dat dle teringlijder was. Enne, às me soms gingen
kuieren, gelijk in 't park, dan zeí die tegen ons, tegen
mij okl "Ge noet mij niet te veel laten praten, ge moet
zelf bezig zijn, rcant dan ben ik te vernoeid.rtEn tlie is
gestorven in 1918 in ÀaIst, dan was ik nog op
college,
Àls ik naar Aalst gegaan ben in 1915, dan waren wij met
drieën, onder andere Jan van de !{ade, de broer van Tinus en
Koos Jansen van de Scheel.e Brug, da was ok 'n grote fanilie. Daar heb ik nog dikkels genog bootje gevaren en van
die domme streken uÍtgehaald. Achterna, dan denkt de daaraan, van die grote wielen op zo'n k1eÍn bootje, daar dejen

!{aarom

r{ij

van

aIle kuren, hè.

Daar was er ooh ene van en die ras 'n jaar voor nlj op rt
noviciaat gegaan en die kreeg de naan van tJilfried omdat
hij die pater ook kende. l{aar die is öan door toedoen van
z'n ouders naar Nederland, naar Breda gegaan, z,o heb ik de
naan van Wilfried kunnen hebben, hè. Ze gaven dezelfde naan

aan twee ln dezelfde provincle.
Tegenwoordig de laatste jaren houdt iedereen , tenminste de
meesten, hurute voornaam en htrn familienaam, ?'e noemen mij
hier nogal eens pater Martens of pater Mertens.

níet

"Is Wilfried 'n Nederlandse heilige?"
Nee, nee, da's ene van Brittannië of van Ierland of zot
zoals vele van die heilÍgen, 6de of 7de eeuhl denh ik.
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hle gunnen de pater even wat rust on in die tijd de oorsprong van ziJn naam te weten te komen.
wilfried of t{ilfrith is geboren in het jaar 634 in Northnnrbria. Hij ÍÍas de zoon van 'n edelman, werd missionaris en
Iater bisschop van York. AIs missionaris was hij ook werkzaam in Friesland. ïfilfried komt van: hlil vrede. ZiJ, die
pater t{ilfried Mertens kennen, weten hoe goed deze naam bij
hem

past.

NEDERLANDER

OF BEIG

?

'Ik heb hier nooit fraters geweten nie, maar daar zljn d'r
hier gewist. D'r zijn er 'n paar verdronken zelfs, met 'n
bootje of zo. In de Mark, denk ik, maar de }íark had in
diejen tijd 'n verschrikkelijke stroming en de wielen zo a§
ze zeggen, die kolken, die kururen 20 meter diep zijn. Ik
weet nog goed, den eersten oorlogrik ras dan 'n Jaar thuis,
dan was ter overal nobilisatie, de grens, hè.

En dan gingen de soldaten, die gingen ook gezamenlijk zwenmen mee 'n 2A man of ik weet nie wat en dan zijn der toch
zeker nog enen keer da d'ik goed weet, verdronken, zel.fs da
ze d'r bij víaren, dus die kosten ze nie mir redden nier"

Duitsers?
"Nee, nee NederLandse soldaten, in 1914 tot de einde van
d'n eerste oorlog was heel de grens bezet."
"Bent u nog steeds Nederlanwant ik trek nog
der?" nJa,
de A.O.H. n
rDus ge moet ook vanavond nog
gaan stemmen?"
"Jà, ik heb da deze week er-

tk had mogen
Maar ik ga
d'r nle achterlopsn. Ik heb
hier soms wel, tegen alle
rechten in, zou ik zeggen,
gestend. As ik, Ja, da's wel
30 jaar gelejen, nisschien
wel 40. Ik heb hier neermaals
gestend in Balgië, ondat ze
op 't geneentehuis mij ingeschreven hadden, de bevolkingsregister, hè en er nie op gelet da'ik in Nederland geboren
ben. En zo kreeg tk ook d'n stembrief getiJk de anderen,
diejen tijd keken ze nie nauw. Anders moeste de laatste
Jaren uw eenzelvigheidskaart meebreng€rr, maar ok díe keken
nie naurÍ en dan heb ik zeker 3 of 4 keer gaan stetroen.
gens gehoord,

stemmen,

schijnt.

Laatste in Edingen, de laatste keer, da wierd zo'n beetJe
rood, dan zee de champetter, de conmisearis van de politle
van stad, van 't stadje: nPater, gë moet komen Etemmen."
Ik zeg ja, op voonvaarde da ge ne n'en Belgische pas geeft,
hè. In geval da ze da zouen vragen aan rt bureel, En die
heb ik altijd nog, ee.'r
De lezer gelieve zelf maar z'n standpunt omtrent de nationaliteit van de pater te bepalen. Eigenlijk is 't zus mar
feitelijh is 't zo en dan is er nog een derde nogelijkheid:
Hij hoort in beide landen thuis.

60 JAÀR

PRIESTER

"Hanneer bent u priester gewijd?"
In 1 augustus '26, as ge dan goed rehent dan is dat 1 augrustus 60 jaar geleJen. In lzegem. Nou twijfel ih d'r alrn
of in Izegem zelf of in Brugge. In Brugge heb ik wijdingen

ontvangen. Van na de studies Ín '27 ben ik naar 't noviciaat in Edingen gegaan a1s Magister. Ge moest eigenlljk 35
zijn en ik nas maar 27 of 28. [Íever had ih naar de missie
gegaan.

In '49 dan ben ik verplaatst naar, wa wou ik zeggen, 'n
stationneke of 'n statieke. Dan ben ik 'n maand, in rt studiehuis gewist, als leraar in geschiedenis en van de filosofen, maar dat hee maar 'n maand geduurd. Etl dan hadden ze
een ander postje voor mij, missierrerh. Praktisch ben ik in
'49 in Antwerpen gekomen, missieprocurator gewist tot '55.
Ik moest dan voor de paters die naar de missÍe gingen alles
regelen.
En daarna ben Ík verhuisd naar Edingen, da wa§ om gardiaan
te worden, dan was ik 6 jaar gardiaan, d'11 overste v.rn 't
klooster. En van daaruit ben ik nog 6 jaar naar Antwerpen

gewist on daar weer gardiaan te zijn, tegen de regels in,
want na 6 jaar moest 't gedaan zijn. In Antnerpen maar 3
jaar, dan had ik at 9 jaar. En dan ben ik nog 3 jaar vicaire gewist, za as ze zeggen, d'n onderoverste. Vanuit Ànt-

werpen ben ik nogal dikwijls komen helpen hier. Biechthoren
en Mis doen en zo, hè. En dan zag ik dat da nOgal werk was
dat mij aanstondr eÍl dàn, ih was nogal zo iong nie mir, ben
ik naar hier gekonen. Dus da moet dan gewist zijn in '67 Da klopt denh ik.
Dan ging ik hier naar d'n droogzolder, bij 't oud ijzer,
maar ik heb Goddank nog werk genoeg. M'n werh hier is eerst
en vooral de Mis doen en helpen ln d'n biechtstoel. Praktisch ben ik drn enigsten biechtvader, ik ben altijd thuis.
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D'r is

ginnen dag dat ik nie 4-5 keer naar de kerk of naar
de spreekkamer kom. Ik bekijk nooit m'n biechtelingen nie
omda ge dan, voor hen han't misschien wel goed zÍjn da ze
me niet kennen, of da d'ik ze niet ken. Er zijn er ennigte
die ge kent aan de stem en zo. Maar er komen er altijd nog
die net problenen zitten en ne keer komen praten. Voor mij
als priester ís dat 'n grote genade, ge bent blij da ge da
kan doen. Vroeger waa da biechthoren 'n korvee, as ge daar
uren en uren lljk in Antwerpen in d'n blechtstoel moest
zitten en de kerk zit vo1 en ge moet vooruit. Tegenwoordig
dan hebben ze d'n tijd, ze komen meer afzonderlijk, die
korvee is ter op.
Ae ter ergens 'n His gedaan noet worden dan komen ze nogal
dikwiJls bij mij af. Daar was ok nog diejen ouwe pater,
ouwe nie, ik heb 'm gehad as novice, die is 70, denk, ge-

loof ik.

Die deed aI lang de 9 dinsdagen zogezegd voor 't feest van
Sint Antonius. En pater gardiaan die vroeg mij: "Kunde gij
dat nie doen, ge hebt toch altij d'avondnis. Ih heb nooit
daarover moeten preken, da vraa§t nog ïía werk derbij. Ja,
Àntonius van Padua, nie nee z'n zwintje maar nee z'n kindje, voor de verloren zaken, ee.
't Is in ieder geval 'n teken da ze nog denken: "Die kan da
nog wel doen".
OVER KOETJES EN KATFJES

Dit is nen ouwe foto-album
met foto's uÍt de mobilisatie
van den eerste oorLog. Ik heb
die jongens nog gekend toen
ik thuis ïras. Dit is hier bij
ons in de schuur. Dit zíjn
nog foto's van thuis van een
van nijn zusters, miJn jonge
broer en ik motten da geweest
zíjn, hier sta mijn moeder.
En dat was d'n Blanr ik ken
dieje koe trog, dÍe stond van
voor in de stal. Hier ziede
de kapel van Galder met pater
directeur d'r bij.
Kees kijkt de kamer eens rond en vraagt: 'rl{at is dat voor
'n beeldje daar, selke heilige is dat?"
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"Ginder? Dat moet sint Franclscus ziJn en d'n dtejen ook.
Da stond op de kaner van de vorige portier, ik heb hier
niks veranderd, aI dat hing as hij hier woonde. rh heb hier
niks as In krokske bijgehangen en diejen Bruegher Ís ter
bijgekomen, hè. Diejen sint Franciscus die heb ik gekregen
van iemand die naar rtalië, naar Àssisië gewist Ís, van
menssn vErn hier. En da komt oh al van daar, da kruis daar,
Js, waar motte 'r mee blijven, 't staat in de weg nie. Die
Tableaukes, da zijn kosteliJke schilderijen, da's van 'n
Poorse medebroeder. Da hras ne kunstschilder, da zijn aIlenaal zichten uit den tuin, die hebben ze maar hier gehangen
omda hier nog plaats rdas. Da kruisbeeld komt van munne
voorganger-portier.
I'Maar u bent toch geen portier?n
Maar ja, nou zijn wij sindg dat onze portier naar Brugge
verplaatet is, nou zijn wij om de beurt portier. pater
gardiaan zelfs zondage , hè.
'[Íat betekenen die drie knopen aan 't koord?"
Dat is te zeggen, ue geven daar 'n betekenis aan, de drie
geloften: GehoorzaantreÍd, zuiverheid en armoede.

'En jullie zijn zo riJk".
Jà, ja geesteriJk dan. t{ij hebben door de belofte van armoede nooit iets te kort. En nou ben ik munne draad kwijt.
En daar vroeg ter ene! Hedde sona oolt aan 't krokske moe-

ten trekken?
Vroeger, da heb ik nog geweten, bij öe Clariseen in Edingon, as die gln eten nÍe neer hadden, dan ruochten ze aan '! t
klokske trekhen en as da buiten de uren was dat 'it gewoonIÍjk klept, dan was da 'n teken.

't Kon zijn voor overlijdea maar ook dat ze gin eten nie
meer hadden. Bij ons is da bij urijn weten nooit nie gewist,
omdat wij de termiJnbroeder hadden, die ging op termijn,
aardappelen, meel, graan, eieren, boter, rt spek of $ra be
konden krij(Ien.
Ja, als ik hier kwam dan ging den broeder nog rond. Maar nu
de laatste, laat ons zeggen 'n goeie 20 jaar nie meer. D'r
zijn er veel die hebben pensioen, d.+e Leraren gewist zíjn,
oftewel die hebben den À.0.hI. op z'n BeIs. Er zijn er veel
die leraren zijn, die 'Ít jobke hebben, hè. Daarmee hebben
r{ij da nie mir nodig.
'n Boerderij hebben wij hier nooit gehad, alIeen onder d'n
oorlog dan hebben er wel 'n paar verkskes gestaan. Nee, van
de inkomsten van de tuin kunnen rij nie van leven, da's nie
voldoende.
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HET BUITEN DE LEETIHERIK ONDER BAVEL

EPI LOOG

De zon was onmerkbaar omlaag
gekomen, de niddag ging over
in de avond.
De heldere klank van de kloos
sterbel rondde het verhaal

l{ilfried af, 'n passend
slot, geheel in de
geest van de verteLling. In
de stilte sloeg ergens 'n
deur, het zacht tikkend fluiten van tn vogel was even
hoorbaar, verder niets. De
tafel met z'n stilleven van

pater

en waardig

flessen en glazen speelde het
spel volmaakt mee.

Zo schoon noet het

paradijs geweest ziJn.

1, Jan Gooscen ult, Ulvcahaut ia tn 7996 ovctleden. Dartlcn aaal heeft hll
zltn "Jeugdhèrlnnattngen" aall Brleven van Paul.uB toévertrouvd. De laatate
lr.aal ln tebruatl 7993. (DvP 93-77a)
2. Edingea of Enghian rond 792O Nedërlands-, thana Franstaltg Jigt op de
taafgrane in llenegouuen en heeft ruim 400 inwgnera. Edingen tleett een
CapuctjnerkTooeter ea -kark ult de 77c eauv aat belangtllke karkachaÈtén.
3- Dtt .rtlkel uerd eetd,er gepubllcíp,erd ln Brieven tan Paulus 60 p237 dd
1.5 lull 7986. |lij publtceren hat nogmaale ala een hoanage aan zovet patcr
NtJtricd ea al.e aan oaae inaiddeJs ovorladen vrlond Jaa §oeterbock, dlc
oolr de te/t€Íllrrgctjce naakte ia aa sil|J van Fellx Ítmaraane.

CURSUS . OUD- SCHRI FT

Tot medio september aanstaande kunt u zich opgeven vooi
deelname a.Ln de cursus OuD-sclIRrFT, ofwel het reren rezen
en begrijpen van de 15-L8e eeuwse documenten
tie van het Gemeentearchief Breda.

Locatie
Niveau

uit

de corlec-

Geneentearchief Breda, voormalige Chassékazerne, ingang Keizerstraat.
: begÍnners en gevorderden.
Datum/tij dstip: vanaf medio oktober op MMNDAGavond,
19.30 21.00 uur, om de 14 dagen.
Kosten
: f 95r- incl.Iesmateriaal en koffie/thee.
Opgave
: vóór medio september 076-529.44.29.
:

Afhankelijk van het aantar aanmeldingen vindt er eventueel
ook een cursus voor beginners plaats op zATERDAGochtend.

door Ad Jansen

Inleiding

en de Ulvenhoutse bossen ligt in het
buitengebied van Bavel een landbouwgebied met enkele
boerderijen en huizen, dat bekend staat onder de naam "De
Leeuwerik". Aan de noordzijde wordt het begrensd door de
Rijksweg 458 en de Gilzeweg, aan de oostzijde door het
"Burgtse Baantje", dat vanaf de "Eike Mik" ín het bos naar
"Café Schutterslust" aan de weg naar Gilze voert, aan de
zuidzijde door het St.Annabosch en aan de westzijde door de
Woestenbergseweg. Deze laatste vormt via een viaduct over de
rijksweg de verbinding tussen "De Brouwers" in Bavel en de
Tussen de Gilzeweg

Royaaldreef in het St.Annabosch. Door het gebied loopt een
verharde wèg, genaamd De Leeuwerik, die de oude naam van dit
voormalige buiten in ere houdt. Deze begint aan d,e zuidzijde
van de Gilzeweg net over het viaduct waarmee deze weg de
rijksweg kruist. Via een stukje van het oude tracé van de
Gilzeweg gaat men over enkele dreven dwars door het gebiéd in
de richting van het bos. De weg gaat uiteindelijk over in een
zandpad dat langs de laatste akkers loopt en tenslotte
uitkomt op de Royaaldreef in het bos. Aan het weggetje De
Leeuwerik liggen tien (elf) huizen en boerderijen, waarvan er
acht (negen) binnen het oude gebied van De Leeuwerik
gesitueerd, zijn.
Tot in de twintigste eeuw bestond De Leeuwerik grotendeels
uit bos, hakhout en hei. Evenals andere buitens rond Breda
was het van ouds eigendom van militairen en later van gegoede
burgers. Er $ras maar één, vrij kleine hoeve met een klein
aantal akkers, omgeven d.oor houtwallen. Met de dreven die het
gebied doorsneden en niet te vergeten door de poelen die er
Iagen, had De Leeuwerik aIle kenmerken van een buiten van
rijke beleggers. Omdat de "heer" echter geen huis op zijn
bezit liet bouwen, heeft dit gebied zich niet kunnen ontwikkelen tot een landgoed zoals bij voorbeeld Hondsdonk en
Luchtenburg. In het begin van de twintigste eeuw vonden er
d,oor ontbossing en het in cultuur brengen van de heide grote
veranderingen plaats, waardoor De Leeuwerik het oorspronkeIijke karakter van buiten verloor. Het is nu een landbouwgebied met vier flinke boerderijen.

Kleine Leeunerck
geschiedenis van de ontwikkeling van dit gebied vangt aan
in de zestiend,e eeup. De cijnsboeken van de Heer van Breda,

De Grote en de
De
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opgemaakt in 1699 1I1, vermelden dat "den grooten Leeuwerck"
met een oppervlakte van 16 7/2 bunder (ruim 21. hectare) was
"ingenomen" in 1549, nterwijl er d.aarnaast nog "twee buymder
heyden en blick't (L ) waren, die de natrm "den cTeymen
Leeuwerclr" droegen en "ingenomen" waren in 1554.
Dat wil zeggen, dat de Heer van Breda a1s eigenaar van de
woeste gronden omstreeks 1550 totaal bijna 24 hectare van dit
gebied in cijns had uitgegeven. De Grote Leeuwerik blijkt
later overeen te stemmen met het gebied van de oudste hoeve
in dit gebied, ru genummerd De Leeuwerik 6. De Kleine
Leeuwerik is echter niet precies te localiseren, maar heeft
vermoedetijk gelegen tussen de lrloestenbergseweg, de (Grote)
Leeuwerik en het bos.
Het toponiem "Leeuwerik" is vanoud.s aan lit bos- en
heidegebied verbonden geweest. Volgens Buiks (J) wordt deze
naam ook elders aangetroffen. Het toponiem moet ontstaan zijn
door het veelvuldig voorkomen van de boomleeuwerik, die graag
broedt in zandige heidevelden.

Borch, drossaard van Breda, broer van de stichter van het
landhuis De Hondsdonk moest voor "de stede De Leeuwerck"
2.597 glds. neertellen.
De negentiende eeur
Opvallend is dat na 1700 de toevoeging "groot" niet meer
wordt vermeld, maar in 1805 opnieuw opduikt. Lucas Willem
Philips van der Borch, med,e namens Anne Carolien Lucille van
der Borch, verkocht toen het complex in twee delen (').
Aan juffrouw Frederica Henriëtte Mathia Stephania Liefrinck
droeg hij voor 2675 glds. overi "de hoeve gent. de Groote
Leeuwerik, gelegen onder Bavel, bestaande in huys, schuur,
saay- of weijland, dan wel piantagiën en hijvelden,
onbegrepen de maete, net uitzondering van 7 buynderen hijde
aan Jan Canters verkoqt". Aan deze laatste verkocht Van der
Borch voor 525 glds de resterende zeven bunder heide, aan de
oostzijd,e grenzend aan de baan van Breda op Gilze en aan d.e
zuidzÍjde aan de weg van Valkenburg op den Aard (het huidige
"Burgtse Baantje").

De ontginning
De eerste honderd jaar moet er van ontginning van d.e heide
nauwelijks sprake zijn geweest. Het moet toen een gebied zijn
geweest waar men de schepers met hun kudde kon aantreffen. In
1616 verkochten de kinderen van wi j len Cornelis trJachmans Den
Grooten Leeuwerck, bestaande uit 16 1/2 bunder heide en
vroente, samen met de rest van het omvangrijke bezit van hun
vad.er ('). De nieuwereigenaar riras command.eur Snoeck. Na diens
dood werd in 1657 Arnbrosius Martini, "conmis van annonitis
van oorloge binne Breda" eigenaar vani "een parthije eÍven,
onderlandt, heyde en weyde, nette houtwasschen daerop
staende, groot L8 buynder 250 roeden, genaent den grooten
leeuwerck, gelegen onder Ginneken tot BaveJ by off ontrent de
hoeve van Wustenberg, noortwaert aen Jan Corneiis Lips ende
neer andere luyden eryen ende voorts ongaende aen s'heeren
heyden en vroenten' (r). De familie Martini bleef ruim 80
jaar eigenaar van De Grote Leeuwerik. In deze periode moet de
ontginning serieus ter hand zijn genomen. Toen het goed in
1740 door de nakomelingen van tunbrosius Martini werd
verkocht, bleek er een boerderij te zijn gebouwd: "een stede
den Leeuwerek onder Bavel, groot L8 bunder". Koper was Agnes
de Journo, eigenaresse van het J.andgoed lJpelaar en van het
buiten Valkrust te Ginneken (D). De vermogende "bejaarde

in

werden haar goederen

verbouvingen plaats

dochter" betaalde er 1.950 glds.voor. Na haar overlijden
in 1771 verkocht {oor haar nicht Anna de
Feissonnière, wed.uwe van J . Goblet ( ' ) . Benj amin van der

Foto 7: De hoeve De Leeuwerik 6, werd in eerste opzet gebouttd
1.862 ter vewanging van de 7&e-eeuwse hoeve van de Grote

Leeuwerik. In

L880 en in 7976 vonden er ingrijpende
(foto A.Y.Jansen, 1998).
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laatste vermelding van "een perc. heyruelts: den pleymen
groot een buymder" dateert van 1705 (v). Dit
blijkt later overeen te stemmen.Jnet een perceel grond,
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Door de invoering van het kadaster omstreeks 1830 is er ook
over de Leeuwerik meer bekend. In 1830 was het builen
eigendom van Marcellus Bekkers, burgemeester van Chaam (II).
In de Hoeftiend onder Bave1 had hij 35 hectare grond in

eigendom, waarvan

slechts drie hectare bouwland en

weidegrond. De rest bestond uit bos en heide. Het gebied werd.
doorsneden door een aantal dreven. De toegang werd gevormd
door de Leeuweriksedreef, og} wel De Grote Dreef en in de
jongste tijd De Oude Dreef (Lt) genaamd. Deze dreef begon op
de huidige Woestenbergseweg ter hoogte van het viaduct over
de rijksweg. De hoeve De Leeuwerik (voorganger van nr.6) lag
aan het einde van dit pad (zie kaart 1). Een van de wegen op
het buiten is sedert 1982 als openbare weg vrij toegankelijk.
Verder zijn er in het landschap nog enkele bomenlanen, die de
plaats van de oude wegen aangeven. De Leeuweriksedreef is
echter in het terrein niet meer terug te vinden. Datzelfde
lot trof de drie, door sloten verbonden poelen aan of net ten
noorden van d,eze dreef, die tot voor enkele decennia temidden
van de landerijen hebben gelegen, omgeven door houtwallen.
Waarschijnlijk lagen er in het heidegebied vanouds kleine
vennen of moerputten, die in het verleden ten behoeve van de
eigenaren van het bui!,en zijn uitgediept en wellicht dienst
deden als visvijver (").
Naast de bomenlanen waren de kleinschalige percelen weid.e en
akkergrond, omgeven door houtwallen, bepalend voor het
landschap. In 1830 waren de drie hectare cultuurgrond
verdeeld over negen kleine percelen (zie kaart 1).

De

Chaamse burgemeester Marcellus Anne Bekkers moet de
goederen in Bavel verkregen hebben door vererving. Na zijn
dood in 1858 gingen zijn erfgenamen over tot openbare

zijn omypngrijke bezit, dat totaal zo'n 60
hectare groot was ("). Naast De Leeuwerik, dat een
oppervlakte had van bijna 35 hectare, was Bekkers ond,er meer
eigenaar geweest van een woning in Chaam en van de molen in

verkoping van

datzelfde dorp.

FI. 3.325r- werd Cornelis van Gils, Iandbouwer op
Valkenburg, eigenaar van: uEen hoeve genaand De Leeuwrek,
bestaande in een bouwnnanswoning net kaner, staLLing, schuur,
erf, tuin, bouwLand, weiland, dreven, schaarbosschen,

Voor
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nastbosschen, noeras en water, totaal groot 34 bunders 99
roeden en 5 eLlen, gelegen te Bavei geneente Ginneken en
Bavel, sectie C nrs. 282 tot en net 309,,. De boerderij was
tot 16 maart 1860 verpacht aan Laurijs Backx voor Fl. 80,per jaar. De "kamer" was tot diezerfde datum apart verhuurd
aan de Bavelse arbeider Cornelis Brosens, die er FI. 24,- per
jaar voor betaalde. rn het verleden was er op de boerderij
vaak een "kamer" gereserveerd, voor de eigenaar van het
buiten, waar deze kon verbrijven ars hij op zijn bezit kwam
jagen of vissen. Of dat ook op de Leeuwerik het geval is
geweest, valt echter te betwijfelen.

Foto 2: Zo zag de hoeve De Leeuwerik er uit tussen 7880 en
7976. Het schiTderij van Thé Diepstraten hangt in de hoeve
van de heer A.de Jong, De Leeuwerik nr.6 (foto A.fl.Jantsen,
1.998).

In L860 begon Cornelis van Gils, geboren in IBZL te Dorst,
met de bouw van een nieuwe boerderij net ten noord.en van d.e
oude. De oude hoeve werd echter niet terstond afgebroken,
maar bregf nog tot omstreeks 1880 dienst doen als tweede
woning ("). De eerste steen (zie foto 3) voor de nieuwe
boerderij werd op( 22 september van dat jaar gelegd door
Petrus van GiIs (").
van Gils verkocht zijn nieuwe boerderij reeds in 1864 voor
FI.3.6pr0r- aan zijn zwager Josephus Heijlaerts, smid te
Bavel (^'). Hij bleef de hoeve nog tot eind december 1820
a1s huurder gebruiken, waarna hij verhuisde naar Gilze. In
dat jaar deed de Baverse smid De Leeuwerik van d.e hand aan de
eigenaar van De Kreine of Nieuwe Ypelaar, mr. Arnout Hendrik
de Bruyn ('o ) . Voor totaal FI . 4 .490, - verwierf d,eze de
vier kavels, waarin het complex door Heijlaerts bij de
openbare verkoping was gesplitst. De oude woning op het
terrein was tot eind 1870 in gebruik bij Cornelis

van

Ginneken.

rijke grondbezitter De Brulm heeft d.e toen nog vrij nieuwe
hoeve in 1880 vernieuwd en vergroot en er een vrij kleine
schuur bij gebouwd. Daarbij kreeg de boerderij het uitertijk,
dat deze -afgezien van de uitbouw aan de zuidzijde, tot
omstreeks 1976 heeft behouden (zie foto 2). Voor deze
vergroting werd de Leeuweriksedreef ter hoogte van de
De

boerderij een aantal meters in noordelijke richting

Foto 3: De eerste steerr van de hoeve De Leeuwerik, gelegd
door Petnts van GiTs op 22 septmber 7860, werd onlangs
geschonken aírn het nuseum vírn PauTus van Daesdonck ( foto

A.U.Jansen, 1998).

afgebogen. De van,pmstreeks 1700 daterende hoeve was toen
reeds afgebroken (").
Na de dood van mr.A.H.de Brulm werd zijn zoon mr. Leopold de
Bru1m, advocaat te 's-Gravenhage, in 1888 eigenaar van het
goed, dat hij echter twee jaar later overd.roeg aan Johannes
Ingen Housz, kassier te Breda. De Leeuwerik was omstreeks
1P^90 38 hectare groot, waarvan ruim zes hectare cultuurgond
("). Omstreeks 1900 werd. er bij de hoeve een nieuwe schuur
gebouwdr, ongeveer op de plaats waar de oudste woning gestaan

heeft (").
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In 1929 bouwde Noordendorp nog een nieuwe boerderij (nr.3),
die hij via een openbare verkoping in 1931 mgt t2 hectare
verkocht aan de Bredase industrieel J.Smits ("). Omstreeks
1940 werd dit complex, met de in twee woningen gesplifste
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Verkaveling en splitsing in de tnintigste eeuw
Op 20 augustus 1912 kocht Jan Dionys Viruly, secretaris van
de militieraad, het goed van Ingen Housz voor Fl. 12.500,-.
Op 10 juni 1916 verkocht Viruly, die intussen burgemeester
van tdestkapelle was geworden, de boerderij met 39 hectare
grond voor FI. 16.500r- aan Adrianus NoordendorP, ambtenaar
bij de Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij, wonende
te Princenhage. Deze belegger wist depr aankoop zijn bezït
verder uit te bouwen tot 49 hectare ("\. Onder hem begon de
herverkaveling en ontginning van de bos- en heidepercelen. In
1927 bouwde hii^een tweede hoeve (zie foto 6), nu De
Leeuwerik nr.4 ('J), die op de topografische kaart van 1950
wordt aangegeven met de naam St.Gerardushoeve (zie kaart 2).
In de jaren daarop werd het gehele goed gesplitst en
verkocht. De hoeve De Leeuwerik nr.6 werd in 1927 met 22
hectare eigendom van d,e landbouwer Petrus Jacobus de Jong uit
Teteringen. Noordendorp bewoonde zelf een gedeelte van de
nieuwe hoeve (nr.4), die hij echter in 1929 met ongeveer L2
hectare verkocht aan Christiaan P.J.Boomaars. Hij onderhield
persoonlijk de drie poelen, waarvan de kleinste door hem werd
gebruikt a1s zwemvijver. In 1933 verkocht Boomaars de
Johannes van Gester voor een bedras

r
]
ll
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Grote veranderingen op De Leeunerik
Omstreeks 1970 werd de Rijksweg 458 aangelegd, hetgeen voor
De teeuwerik grote gevolgen heeft gehad. Een gedeelte van het
gebied werd door de weg van de rest afgesneden. Ook de oude
toegangsweg vanaf de Woestenbergseweg viel ten offer aan de
aanleg van een viaduct over de autOweg. Vervolgens vond er in

de jaren 1980 een ruilverkaveling plaats, waarbij de
kleinschaligheid moest plaats maken voor grote rechte
percelen (zie kaart 3/4). De poelen, die sedert het vertrek
van Noordendorp niet meer werden onderhouden, waren toen
reed.s grotendeels gedicht. In 1955 werd er door de grootste

drie een dam gelegd en de dreef die in noordoostelijke
richting naar de boerderij van de familie Van Geste1 (nr.4)

van de

loopt van een harde laag voorzien. Deze weg vormde de nieuwe
uitgang van het gebied naar de Gilzeweg en werd dan ook De
Nieuwe Dreef genoemd. De oude toegangsweg vanaf de
Woestenbergseweg heette daarna De Oude Dreef. Deze bleef nog

r
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tot aan het ruilverkaveling van de jaren 1990 bestaan arÀ
zandweg. De kleinste van de drie poelen, die door Noordendorp
ars zwemuijver werd gebruikt, werd omstreeks 1970 gedichtl
terwijl de poel aan de Oude Dreef"$ensrotte als laatste bij
de ruilverkaveling verdwenen is (r,).
Omstreeks 1970 werd de weg, nu genaamd De Leeuwerik, Iopende
vanaf het viaduct in de Gilzeweg langs alle woningen in het
gebied tot aan het terrein van Staatsbosbeheer voorzien van
een bestrating en in 1982 openbare weg van de gemeente NieuwGinneken (zie kaart 3/4, foto 4 en 5). Bij verscheidene
boerderijen zijn huizen gebouwd ten behoeve van familieleden.
Hierdoor groeide he§ aantal woningen binnen het oude gebied
van vier tot acht ('o).
De hoeve De Leeuwerik nr.B
boerderij, gelegen naast de oorspronkelijke hoeve (nr.6)
van De Leeuwerik, neemt in dit gebied een aparte plaats in.
Deze behoorde niet tot de "De Grote Leeuwerck", die tot in de
twintigste eeuw een paqlrthoeve was van d.e eigenaren van het
Deze

Foto 4: De opubare weg door het gebied van de Leeuverik,
vanaf de hoeve nr.6 naar de boerderij nr.3 op de achtergrond
(foto A.Y.Jantsen,, lgg7).

Foto 5: De opubare weg vanaf nr.3 naar de hoeve nr.4. De
bonenrijen Tinks in het niddea ea op de achtergrond staan
Tangs oude dreven die nu aTLeen nog dienen a-Is pad tussen de
velden ( foto A.U.Janson r 1997 ) .

buiten De Leeuwerik ("). De hoeve De Leeuwerik nr.8 was
echter zover bekend steeds eigendom van de boer ze1f.
Reeds in het begin van de negentiende eeuw stond er ter
plaatse een kleine boerenwoning, eigendom van Martinus
Verdaasdonk uit Bavel. Er hoorden totaal 2,5 hectare grond
bij, gelegen tussen de huidige boerderij en het St.Annabosch.
Verdaasdonk stichtte op dege grond nog een tweede huisje, dat
in 1870 werd afgebroken (").
Omstreeks 1850 verkocht Verdaasdonk ruim één hectare met
daarop de twee woningen aan de Ginnekense arbeider Jacobus
Godes. Bij een openbare verkoping ten behoeve van de
verdeling van zijn nalatenschap werd in 1866 zijn dochter
Maria Ggdes eigenaar van hèt grootste huisj e en 52 roed.en
grond ("). In 1868 bouwde zíj een nieuwe boerderij Ínu
nr.8), waarna de beide oude woningen werden afgebroken (J').

Maria Godes wqg gehuwd met de Bavelse landbouwer Christiaan
van Engelen (rr). Omstreeks 1905 werd de hovenier Jacobus
Johannes van Gils, geboren in Breda in 1858, eigenaar van
d,eze hoeve. Deze wist, onder meer door aankoop van grond van
de Dienst der Domeinen, het grondbezit verder te vergroten
tot ruim 4r5 hectare in 1913. De boerderij werd verschillende
malen verbouwd of herbouwd. Enkele jaren geleden kwam er
zelfs een geheel nieuw woonhuis naast de oorspronkelijke
boerderij .
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Besluit
In de zestiende

Àantekeningen

groot heidegebied door de Heer
van Breda in cijns uÍtgegeven aan Cornelis Wachmans. Bijna
drie eeuwen bleef het een natuurgebied, waarin omstreeks 1700

kleine

eeu!{ werd een

te zijn,
bestaat deze nog steeds in de boerderij De Leeuwerik (nr.6).
een

253

hoeve werd gebouwd. Na tweemaal herbouwd

Door de dreven, de kleine percelen cultuurgrond omgeven door
houtwallen, de bossen en d.e vennetjes, had, De Leeuwerik alle
kenmerken van een buiten, zij het zonder een verblijf voor de
eigenaar. Omstreeks 1930 werd. de ontginning van d.e Leeuwerik
grootscheeps aangepakt door de gepensioneerde Indische
ambtenaar A.Noordendorp.
Hij bouwde twee nieuwe boerderijen, die hij evenals de
oorspronkelijke hoeve practisch meteen verkocht. Het gebied

viel hierdoor in drie delen uiteen.

0ndanks de overar zichtbare autoweg is het nog steeds een
zeer landelijk gebied, met mooie bomenlanen en houtwallen,
dat nog enigszins doet denken aan het buiten van vroeger.

Gebruikte afkortingen

R
N
NN
R.v.O.
G.A.B.
R.A.N.B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

:

Ord-rechterlijk archief, aanwezlg bij G.A.B.
Notarieel archief tot 1842, aanuezig bij G.A.B.
ldem, na 1842.

Register van Overschrijving, Kadaster Breda.
Gemeentearchief Breda.

Rijksarchief in Noord-Brabant,'s-Hertogenbosch.

R.A.N.B., archief Rentmeester Prins Frederik der Nederlanden en hun
opvolgers, cijnsboek Ginneken, inv. Ten Cate nr.120, f.804v.
Chr.Buiks: Veldnanen in de voornalige geneente Ginneken en Bavel,
dI. 9, p.14: "b1ik" betekent in de Baronie: een ven, gelegen in de
heide.
ïdem, dI. 10, p.57.

R 690, f.189v-191v, 23-3-1616.
R 695, f .64, 30-5-1657.
R Ginneken 91, f.18v-19r, 12-10-1740; de hoeve wordt reeds vermel,l
in R 86, f.153r-156r, 4-3-1723: "noer en heide gent. den (kleine)
Leeuverck, 1/2 br. in s'heeren vroente, ontrent de hoeve oft stede
gent. den Leeuwerck".
R Ginneken 96, f.100r, vest 9-7-1771.
R Ginneken 82, f.93r-95v, 31-12-1805; f.86v, 87r en v, L8-12-1805.
R Breda 701, f.40r, 31-3-1705.

Zie ook: Buiks, Veldnamen dl.9, p.23.
Kadastrale Iegger, Ginneken sectie C Hoeftiend, artikel 42;
tlarcellus Bekkers, burgemeester van Chaam; minuutplan rond 1830,
sectie C, Bol- en Eijkberg, 2e blad.
Leeuweriksedreef: vermeld N 1837, nr.38, l-837; Grote Dreef:
notarieel arch.Chaam, 1858; Grote Dreef: na 1855, informatie dhr.
A.de Jong, Bavel.

1-3. In het omringende land en in het bos hebben meer poelen gelegen,
die eveneens in de jongste tijd zijn verduenen. ÏÍet name achter de
hoeve nr. 8, ter hoogte van de andere drie poelen. In de winter
werd hierop geschaatst. Er lag er ook een bij De Leeuwerik nr.11
(inf. dhr.A.de Jong).
14. Streekarchief Oosterhout, notarieel archief Chaam, notaris Kare1
van Breda 1858, acte 57 en 59, 6-11 en 20-11-1858.
15. Kadastrale hulpkaart Ginneken sectie C nr. 20, 30-5-1862.
16. De eerst-e steen is bij een vernieuwing van de hoeve in 1880,
waarbij de buitengevels opnieuw werden opgemetseld, met afbraak van
de gevelstenen, begraven onder de vloer van het woonhuis. Bij een
verbouwing van de boerderij in 1976 werd de eerste steen door de
heer A.de Jong teruggevonden en onlangs geschonken aan het museum
van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck. De gevonden
ijsselsteentjes zijn in schoon metselwerk verwerkt in de keuken van

de boerderij.
Petrus (Gerardus) van Gils is vermoedelijk de in 1857 geboren zoon
van Cornelis van Gils ('t1821, Dorst) en Johanna Heijlaerts (*L822,

6: De hoeve nr.4, hier gezien vanuit het zuid-oosten,
verd onstreeks 7930 geboutrd en heette toen de
St.Gerardushoeve. De bonen staan lanqs De Afie Dreef (foto
Foto

A.H.Jansen, L997).

t

BaveI ) .

17.
18.

19.

R.v.O., dI. 376-13, notaris Jonckheer te Ginneken, 23-8-1864.
openbare verkoping voor notaris Jonckheer te Ginneken, NN Ginneken
20, acte 510, 5322, 5326, van 9-5, 23-5 en 3O-5-1BZO; idem, acte

5343,22-6-1870.
Kadastrale hulpkaart, Ginneken sectie c nr.42, 15-12-1881,' voor
oude situatie zie: idem, nr. 20, 30-5-1862.

de
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20.

2t.

22.

23.
24.

Kadastrale legger Ginneken, artikel 1271, 2610 en 2624.
Kadastrale hulpkaart, Ginneken sectie C nr. 75, april 1901.
Kadastrale legger Ginneken, artikel 3943 en 4165; R.v.O. dl.L04g-
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L]-7, notaris Bode, 20-8-1912; idem, dI.11OZ-45, 10-6-1916.
Kadastrale hulpkaart, Ginneken sectie C, Í)r. 14O, maart 1928.
R.v.O. , dl .1398-99, 1-2-1929, notaris Verschraage; idem, dl.1516-4,
12-6-1933, notaris Drion.

25. Kadastrale hulpkaart, Ginneken sectie C, nr. L45, april 1930;
R.v.O., dI.1473-47, l2-3 en 26-3-193L, notaris Verschraage.
26. Kadastrale legger Ginneken, art. 2432; idem Nieuw-Ginneken,
art. 1888.
27. Informatie van dhr.À.de Jong, De Leeuwerik 6.
28. Hulpkaart Nw.Ginneken, sectie tÍ7, 1984 (voorheen Nw-Ginneken sectie
C blad 3).

29.

30.
31.
3233.

het gebied van de "grote" en van de "kleine" Leeuwerik zou
in het verre verleden het tracé van de tlaastrichtsebaan hebben
gelopen. Deze splitste zich ter hoogte van de hoeve Klein líolfslaar
af van de gelijknamige straat, om vervolgens langs de lloestenbergse
Hoeve en de Leeur.rerik naar het st.Annabos te lopen. De baan zou
over een strook grond tussen de huidige boerderijen nrs. 6 en g
hebben doorgelopen (inf. dhr.A.de Jong). Zie: kadastraal minuutplan
1830, Bol- en Eikberg, sectie C, 2e blad.
Kadastrale legger Ginneken, art.499 en 1148
R.v.O., dI.394-84, 8-2 en 15-2-1866.
Kadastrale hulpkaarten Ginneken sectie C, nr.4, 16-6-LB45i idem
nr.23, 31-5-1866; idem nr.26, 17-5-1869; kadastrale legger
Ginneken, art. L637, 3058, 3463.
Bevolkingsregister: Christiaan; overlijdensacte lÍaria Godes, 8*31898, zegt echter Bastiaan.
Tussen

HISTORISCHE MARKT. IN GROTE KERK

UIT HET MUSEUM 27

BIJ GRIMHTrySEN
Najaar 1996 en voorjaar 1997 waren een aantal archeologen
druk bezig met de opgravingen rond de fundering van het
slotje Grimhuysen, dat aan het begin van deze eeuw nog
stond op de ruimte tussen de Laurentiuskerk en Huize De

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

Donk.

Tegelijk met de tentoonstelling van de winkels en cafés in
het najaar van 1998 willen we daar uitgebreid aandacht aan
besteden en de vondsten in de vitrinekast tentoonstellen.
Op de jaarvergadering -74 september- zal Ad Jansen ondersteund door d.ia's een korte lezing houden met een wandeling uit Ginneken naar Grimhuysen en de opgravingen die er
plaats vonden.
1OO JAAR STMTSBOSBEHEER

op zaterdag L2 september aanstaande vindt de allereerste
Historische Markt plaats, georganiseerd door het Gemeentearchief Breda in nauwe samenwerking meÈ' de heemkundekringen
uit de gemeente Breda. (Breda; Teteringen; prinsenbeek en

Nieuw-Ginneken ) .

Dit

evenement wordt die dag gekopperd aan de Open Monumentendag 1998 over monumentaar onderhoud, ambachten en res-

tauraties.
De grote Kerk biedt op L2 september van 11.00 12.00 uur
dus onderdak aan beide activiteiten.
Tijdens de Historische Markt zullen een twintigtal rocale
en provinciale cultuurhistorische organisaties en verenigingen zich in marktvorm presenteren, vergezeld v.u:r hun
diensten en producten, zoals rondreidingen, torenbeklimming€tr, ambachterijke demonstraties, dia- en videovertoning,
boekenverkoop, gips gieten.

F

NIEUIAIS

door Kees Leijten

ry

Volgend jaar bestaat Staatsbosbeheer 100 jaar.
ïn samenwerking met Staatsbosbeheer willen we in de eerste
helft van 1999 daar een tentoonstelling aan wijden.
Graag roepen U medewerking in voor foto's en gebruiksvoorwerpen die te'maken hebben met onze bossen.
hle houden U op de hoogte
GEEN ROMMEL

In de bijna twaalf jaar, dat ons museum bestaat hebben we
dank zíj vele giften van even zovele vriendelijke mensen
een schitterende collectie op kunnen bouwen.
Nog steeds komt er veel binnen, maar we ziln selectiever
geworden daar we de collectie verder wiIlen verfraaien.
Daarom geen ronmel !
Wanneer U twijfelt breng het gerust mee, maar neem het ons
niet kwalijk wanneer we moeten zeggen dat we Uw bijdrage
reeds hebben of dat het niet aan onze kwaliteitseisen vo1doet.
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G NIEUW-GINNEKEN

op zondag 6 september 1998 opent paulus een tentoonstelling over de vere winkers en cafés die er vroeger waren in
onze gemeente.
Onze collectie

groeit gestaag, maar we hebben nog lang
We zoeken nog steeds oude foto's van winkels 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 ?
u zurt er van versteld staan hoeveel cafés en winkel.s er
waren in GalderrBavel en Ulvenhout
niet alles

EEN BURGEMEESTER INCOGNITO

30 april, koninginnedag, bracht burgemeester Rutten met
zijn echtgenote een bezoek aan ons museum.

Op

Omstreeks 9.15 arriveerde ook harmonie Constantia aan het
hoofd van de optocht van versierde fietsen.
Burgemeester Rutten was bereid de prijzen uit te reiken.
Niet aIs burgemeester, maar aIs mijnheer Rutten.
foto Jan Brosens
MUSE[]MWEEKEND

In het weekend van 18 en 19 april waren in heel Nederland
de musea geopend. Paulus van Daesdonck deed dit jaar ook

mee.

Het was een d.rukte van belang.
Op zondag 26 april bezochten niet minder dan 350 personen
ons museum. Ook TV8 besteedde aandacht aan ons succes.
Volgend jaar is het museumweekend op 10 en 11 april 1999.
NATIONALE HERDENKING

§Érjli$§E;

t

Jaarlijks worden op 4 mei de doden van de tweede wereldoorlog herdacht. Tot de genodigden behoorde dit jaar ook
de heer en mevrouw P.van Kuijk uit Ulvenhout.
Voor onze documentatie over de tweede wereldoorlog schonken zij ons de uitnodiging, het programma en een tekst die
in de Nieuwe Kerk gebruikt werd.
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L7gBiltïJffff*
JUBILETJMBORD

Opnieuw werd Paulus verrast door de schenking van een lubileumbord bij het zilveren jubileum van koningin Wilhelmina in 1923. De schenker was d.e heer F.Asselbergs.

Op zaterdag 26 september vindt er te Geel een studiedag
plaats geheel gewijd aan de Boerenkrijg, een opstand in
1798 van Belgische Boeren (en burgers) tegen het Franse
gezag. Hoewel het krijgsgewoel heel dicht bij ons heem
plaats vond is er hier weinig van bekend. rrl
Jan-Modest Goris. archivaris te Herentals, schreef over die
boerenkrijg het volgende artikel.

1798 DE BOERENKRIJG IN DE KEMPEN

door Dr Jan-Modest Goris

De Boerenkrijg, in de eigentijdse Franse bronnen veelal
"f insurrection de L'an VII" genoemd, was een kortstondige
opstand .Lmper een achttal weken tegen de hervormingen
ten gevolge van de Franse Revolutie en de Franse overheersing. Traditioneel wordt het incident van Overmere (12 oktober) aIs aanvangsdatum en de nederlaag bij Hasselt (5 december 1798) als einddatum vooropgesteld. Pogingen om in
1799 een tweede Boeren)<rijg op te starten mislukten omdat
de verhoopte buitenlandse hu1p, vooral die van Groot-Brittannië, uitbleef. De hoofdoorzaken waren het algemene misnoegen over het Franse bestuur, in het bijzonder de militaire opeisingen, de toegenomen belastingdruk en de godsdienstkwestie.

De rechtstreekse oorzaak was de wet op de verplichte legerdienst. Het doel van de opstand was de verdrijving van de
Fransen en het herstel van het Ancien Régime. In wezen was
de Boerenkrijg een plattelandsverschijnsel. De steden, waar
de Franse republikeinen hun gezag steviger hadden kunnen

BORDJES RI JKSWATERSTMT

Ten gevolge van de (verfoeide) gemeentelijke herindeting
worden ook de groene bordjes langs de snelwegen gewijzigd.
Rijkswaterstaat schonk het museum de bordjes die de gemeente Nieuw-Ginneken destijds scheidde van de gemeente
Breda en de gemeente Gilze-Rijen.
De bordjes hebben een plaats gekregen in ons museum.

L

vestigen en de ideeën van de Verlichting al enige aanhang
hadden gevond.en, hielden zich afzijdig. Opvallend is dat de
meeste leiders tot de vermogende topklasse van de platteIandsburgerij behoorden.
Ook onderging het platteland een cultuurschok. De organisch
gegroeide plattelandscultuur werd als het ware afgebroken
door de nieuwe instellingen van de "moderne samenleving".

het model waaraan
de opstandelingen zeker die van de Kempen zich spiegelden.

De Brabantse Omwenteling (1789-1790) was

2&
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De oudere Leiders, van Gansen, Meuremans en van Dyck, waren
beëdigd als kapiteins in 1789; Jan Harts (GeeIt nàa gediend
in de compagnie van van Gansen. corbeels had zijn sporen
verdiend als pamfrettist en drukker van oproerige geschriften tijdens de Brabantse Omwenteling.
rn oktober 1798 braken in verschillende departementen opstanden uit. Maar vóór het einde van oktober hadden de
Fransen ze op de Kempen en Krein-Brabant na alremaar onder-

drukt.

rn west-vlaanderen en Luxemburg duurde de Boerenkrijg amper
enkele dagen, terwijl hij in oost-vlaanderen en Henógouwen
eind oktober zo goed als beëindigd hras.
vrij sner realiseerde de ministei van oorrog in parijs zich
dat de Boerenkrijg meer sras dan een reeks lokare o[standj es.
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J.M. Hatry, opperbevelhebber van de Franse
troepen in de Betaafse Republiek (Nederland), toen een

Daarom zond

satellietstaat van Frankrijk, vanaf 23 oktober Franse militairen ter versterking naar het Zuiden. Tevens zond het
Directoire op 27 oktober C.S.Colaud a1s opperbevelhebber
met onbeperkte macht naar Brussel om de militaire acties
met betrekking tot de Boerenkrijg te coördineren.
Nadat de laatste weerstandsnesten in KIein-Brabant (4-5
november) waren opgeruimd, kon Colaud zijn militaire acties
concentreren op de Antwerpse Kempen. De Kempen was een vrij
moeilijk toegankelijk gebied van heiden, moerassen en bos-

sen, zonder steenwegverbindingen. Deze elementen hebben er
ongetwijfeld toe bijgedragen dat de Brigands zich in deze
streek langer hebben kunnen handhaven en zich ook beter
hebben kunnen organiseren dan elders. Reeds op 6 oktober
was Th.Van Dyck begonnen met de rekrutering van de oudgedienden van de Brabantse Omwenteling.
Behalve deze "anciens" heeft men tijdens de Kempische werftocht (21,-26 oktober) ook getracht om concrits bij het Boerenleger in te lijven. De impact van het Kempische leger en
de "jongens" uit het Hageland op het geheel van de opstand
was zo groot dat de Boerenkrijg zowel in de Engelse aIs in
de "Hollandse" bronnen de opstand in "Brabant" werd genoemd.. Eind oktober 1798 zou het aantal verzamelde Brigands
te GeeI volgens Franse rapporten 10.000 hebben bedragen.
Wellicht is dat een overdreven cijfer en is 5.000 een realistischer aantal.
Vanaf het begin van november begonnen de meest enthousiaste
jongemannen uit de andere gewesten van het land, waar de
Boerenkrijg reeds was neergeslagen, naar de Kempen uit te
wijken om dienst te nemen in het Boerenleger. Ook de conscrits uit de grote steden als Àntwerpen en Brussel poogden
na de affaire van Diest (12-15 november) de rangen van het
Boerenleger te vervoegen. Zo kreeg het Kempisch-Brabants
leger in feite het karakter van een nationaal leger. Het
gros van het Boerenleger bleef evenwel uit Kempenaren bestaan.
Hoofdzakelijk Kempische compagnies hebben deelgenomen aan
de vijf belangrijkste gevechten van 28 oktober tot 5 december 1798 tegen de Fransen:
1 de slag bij Herentals (28 oktober);
2 de slag bij Meerhout (5 november);
3 de inname van en de strijd om Diest (12-15 november);
4 de slag bij Mol-Hu1sen - Meerhout-Geel (22 november);
5 de slag bij Hasselt (5 december).
(1) info: J.spoorenberg O4O-Zj8-Zg.O7 ; na kantoottijd:

040-24i-26-g3
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Karel v.d.

25 jaar bij
Blaosaope

Hout
de

KRONIEK

UIT HET LAND VAN PAULUS 1.7

samengesteld door Anneke Oomes-van den Berg
foto's Jan Brosens

januari

1998

1-15 Nieuwjaarsbijeenkomst Nieuwe Stijl in Bavel en
Ulvenhout
15 Fusie NCB-afdelingen Alphen-Chaam-Galder en Ulvenhout
15 Jos van den Wijngaart ontvangt de zilveren N.C.B.speld bij zijn afscheid als bestuurslid
25 25-Jarig bestaan hofkapel De Blaosaope
26 2-Vandaag maakt opncrmen in het museum van Paulus
31 1S-Jarig bestaan buurtvereniging Molenzicht

februari
L Opening tentoonstelling ''100 Jaar Koninginnefeesten
in Museun Paulus van Daesdonck door Ineke Strouken
9 "Humor in Brabants Dialect" door Cor Swanenberg bij
Paulus van Daesdonck
10 To en Jaan Stevens-Peters (Bavel) 70 jaar getrouwd
20-24 Carnaval in alle kerkdorpen
maart

16 Lezing over Geersbroek door Karel Leenders
van Daesdonck
apri

bij

Pau1us

1

18 Negende Bavels Truckers-Konvooi voor verstandelijk en
lichamel i j k gehandicapten
19 Zomerfeesten op de openbare scholen De Tourmalijn
(Bavel) en Klokkebei (Ulvenhout)
18&19 Museumweekend.

6/1
2-Vandaaq naakt

2

opnamen in het
nuseun van Paulus

t

Honderden belangstellenden in het museum van Paulus
29 Kees van der Ve1den benoemd tot lid van de orde van
Oranje Nassau voor zíjn vele verdiensten in het verenigingswerk.
30 Koninginnedag gevierd in de kerkdorpen. Burgemeester
Rutten reikt vóór het museum van Paulus van Daesdonck
incognito de prijzen uit voor de versierde fietsen in
de koninginne-optocht.

265
mei

Heropening van het verbouwde clubhuis Scouting Prins
Maurits
Paulus van Daesdonck wandelt met Kare1 Leenders door
Geersbroek
In De Fazanterie wordt een druk bezocht congres gehouden over het thema "Heiligen in de Kempen".De organisatie berustte bij Brabants Heem
1i Erik Kolen houdt een lezing bij Paulus van Daesdonck

29/4 Burgeneester Chr. Rutten reikt Kees van der Velden
onderscheiding uit van lid van de Orde van Oranje iVassau.

de

16 35-Jarig bestaan van het parochieel dameskoor in Ulvenhout

18 Installatie van Rob van Uden als pastor van de parochies St-Laurentius te Ulvenhout en O.L.Vrouw-Hemel-

vaart te

Bavel

te Ulvenhout geeft ter gelegenheid van
het 35-jarig bestaan een uitvoering van de Carmina

30/4 Burgeneester Christ Rutten bezocht net zijn echtgenote
de Tentoonstelling "700 Jaar Koninginnedagen" en reikte de
prijzen uit voor de nooist versierde fietsen.

31 Gemengd Koor
Burana.

Bn-ry
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uni

2 Gerenoveerde Aula van De Donk in gebruik
7 Twee-en-twintigste Bavel Anno 1,920

genomen

in Ulvenhout
14 Markdaltourtocht door Oude-Motorenclub Galder

9-1,2 Geslaagde avondvierdaagse

19/4 Niet ninder dan 350 belangstellenden bezochten het
Nationale Nuseunzondag.

nuseum van paulus op de

/' h' Jon lo o ve'- s

15/6 Geslaagden voor het EflBo-dip)ona te Bavel

17 officiële ingebruikname van het steunpuntcomplex "De
Voore " te Bavel door Oud-Burgemeester Anna BaxBroeckaert in gezelschap van de oud-wethouders Jan
Rops en Pieter van yperen
2t Zesde Wielerklassieker Luxemburg-Ulvenhout
23-26 Negende Bavelse Avondvierdaagse
23 Gouden Bruiloft van het bruidspaar Bastiaansen-van
Haperen te Ulvenhout.
25 ons lid hlim hlitlemsen uit Garder legt om gezondheidsredenen zijn functie van wethouder van de gemeente
Alphen-Chaam neer.

2@
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EEN EEI.,I^JIGE VREDE

350 JAAR VREDE VAN MUNSTER

door Kees Leijten

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat in Munster de vrede
gesloten werd, waarbij Nederrand onafhankerijk werd van
Spanj e.

vrede, ook de !{estfaalse vrede genoemd, heeft vele
jaren een belangrijk stempel op de Nederranden gedrukt.

Deze

AIle inwoners van de verenigde Nederranden kregen op 10
juni 1648 een vrije dag. r:t
t{ie liever werkte liep de kans beboet te worden met drie
gulden ,want het was de bedoeling dat zoveel mogelijk
mensen naar de (protestantse) kerk gingen om God te danken
voor de Eeuwige vrede die in Munster gesloten was met de
koning van Spanje.
,
De tiende juni is namerijk uitgeroepen tot algemene "vast-,
Dank- en Bed.endagh".
of de kerken in Brabant vorgezeten hebben is maar de vraag.
Kennelijk ook voor de Hoog-Mogende Heren staten Generaal,
want op diezelfde tiende juni ontvangen de "goede vrienden
schepenen ende andere regeerders" in Brabant een brief, die
laat weten dat het de Hoog-Mogenden ter ore is gekomen dat
de "papen" zodra het vredesaccoord gepubliceerd was ervan
uit zouden gaan dat alle oude wetten en regels zouden komen
te vervallen en z:-j de katholieke godsdienst weer zouden
kunnen uitoefenen.
r
Maar dat was nou rlet niet de bedoeling.Dus wordt in de
brief benadrukt dat : "de paepschen dienst in geenderlij
manieren aldaer gepleeght oft gedooght mag wordeÍt,.721
Ook voor ons heem had dit belangrijke gevolgen.
Op 5 juli 1648 moest pastoor Aldericus Lemmens

in

Ginneken

de pastorie verlaten en de kerk overdragen aan de hervormden. Vanuit Meersel en later Ulvenhout hield hij contact
met zijn gelovigen. (3)
(1) Tot 4 septenber 7998 worden de brieven tentoongesteld in de centraLe
haL van het Rijksarchief in Den Bosch.
(2) Info CITADEL ,infornatiebLad van het RijkAarchief(3) zie "stÍaatnamen " van de voormalige geneèate Nieuw-Ginneken door
A.W.

Jansen pag. 63

COLLECTIE PAULUS' MUSEUM

L1,Z

In de afgelopen maanden ontvingen we weer vele zaken voor
onze collectie.We kunnen de giften onderbrengen in de volgende deelcollecties:
ARCHIEF/ BIBLIOTHEEK

Enkele jaargangen Katholieke
bonden j aargang AutokamPioen;

lllustratie

(

ingebonden), inge-

CURIOSA

Zeer oude typemachine; schilderstukje jachthuis; bromfietsplaatje 1997; gemeenteborden Rijkswaterstaat Nieuw-Ginneken/Breda en Nieuw-Ginneken/GiIze; wandbord watersnood
1953;
DEVOTIONALIA

Communieschitderijtje; handboek congregatie; noveenboekje
H.Theresia; Agnus Dei van was in liist; medaille Aartsbroederschap;
ELECTRA

Gloeilanp met smeltPuntje
FOTO-ATCHIEF

Foto Jachthuis Ulvenhout; café De Brouwers Bavel; boerderij
fam. Langen Bave1

27t
GENEESKI.'NDE

Borstpomp
KÀPPER

Tondeuze

BIBLIOGRAFIE BRIEVEN VAN PAULUS
JAARGANG 23

door Kees Leijten

KEUKEN

3 tinnen eetlepels; rijstschaal; puddingvorm;
KTEDING

Frontj

ei 2 manchetten;

KONINKTIJK HUIS

3 vorken 1898; eremedailre wirhelmina
boek met oranjereis naar rndonesië; wandbord 25 jaarlggg;
Koningin !íilhermina
1898-1923

SCHOENMAKER

leest
SCHOOL

18 stempels over pasen (6),kerstmis (2) en st.-Nicolaas
(10); godsdienstboek; Bosatlas 1951;

SPORT

paar schaatsen
UNIFORMPETTEN

'n

Bonnet

WINKEL

pak pruimtabak; 2 winkelblikken;

of familie:
J. van A1phen; F.Asselbergs; H.Berendschot;

De schenkers waren mevrouw, de heer

B.Brouwers;
F-Denee; J.Diepstraten; J.van Dorst; J.Graumans; D.Heestermans;J.van Loon; J.Pijpers; C.van Schendel; J.Simons;
J.Vissers en Rijkswaterstaat

025 Jan Brosens
006 Kroniek
007 Kroniek

uit 't
uit 't

Land van paulus 16
Land van Paulus 'J,7

dj-fc L18-135
dj-fc t20-263

030 Bestuur
169 Agenda 1997-1998 (96)
170 Boekenbeurs
771. Agenda 1998 (97)
172 Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar
173 Agenda 1998 (98)
L74 Agenda 1998 (99)
175 Convocatie Jaarvergadering 23
176 Agenda 1998 (100)

aa-ae 116-004
ae-jj 116-052
aa-ae L17-065
ij-ik 117-108
aa-ae 118-112
aa-ae 119-159
ae-af LZA-21.9
aa-ae 1,20-220

038

Ir Christ J.M.Buiks
066 Verhuur van de hoeve Groot-Wolfs1aar
067 Outle Boerderijnamen in de Baronie

dd-ef
bu-ed

116-043
118-139

060 Sjef Coppens
002 De Korenbloem

ea-ei

1L9-209

078 UI.J.Diepstraten (ps.Thé van Naodaeze)
008 Jeugdherinneringen 3 / Speelgoed

ba-fc

118-147

085 Jan A. van Dorst
025 Verslag 22e Jaarvergadering
026 22e Jaarverslag ('96-'97)
427 Bavel een bedevaartsplaats ?

af-ak
ag-ak
ba-id

116-006
116-009
118-146

103 Ad

J.van Eijl-van de Klashorst

023 Gebooihuiskes

165 dr Jan-Modest Goris
7798 De Boerenkrijg

UITSPRMK 772
Elke toekomst heeft een verleden
wij de erfgenamen zijn

Waarvan

in de Kempen

782 Hoofdredacteur ( Kees Leijten)
098 Gemeentewapen
099 Actief
100 Koninginnedagen
101 Toekomst
102 Àct'ief

ea-bu 118-153
bn-gm 120-259

ca-mc
ak-mc
ck-mc
dk-mc
ad-mc

116-00L
117-061
118-109
119-157
L20-2L7

272

237 Ad W.Jansen
016 Grimhuysen archeologisch onderzocht
017 Oude hofstede aan de Bavelselaan
018 Tien nieuwe Rijksmonumenten
019 Dorpstraat van Ulvenhout
020 Het Buiten de Leeuwerik in Bavel
238 Deny de Jong
001 Instandhouding stuk

Volkscultuur

277 Wín Langen

In

Memoriam Johan

van Ginneken

280 Kees Leijten
437 Toch Groot Ginneken
438 Wapen onthuld
439 Nieuws uit het museum 23
440 Brabants-Heembos in Oirschot

271

da-ef
bi-ed
bd-ea
bc-eb
ba-ep

fb-hj

ba-ht

16-021
-067
118-119
119-189
1

1,1,7

287 Ed Loffeld
001 Het Gebooihuiske van BaoI

11

7-089

L20-223

bi-gg
ae-Id
lc-Id

288 Johan Looijen
001 Boerderij

te

Ulvenhout

320 Jopie Mertens-Martens
001 Geachte Redactie /oude

foto's

di-dk 1,tg-2t3
lc-Id lzO-ZSs
de-gn j,2O-268
jh-jt tZO-271
jh-jt LZO-ZTS
bi-ck 120-276
ca-bu

334

t20-239

116-00g
116-019
116-051
ha-hm 112-096
441, In Memoriam Harrie Beex
ha-ht 117-0g6
442 verhalen over berastingontduiking cn-jn 117-088
443 Advertenties uit vervlogen jaren
em-lk 112-093
444 Nieuws uit het museum 24
Ic-Id 117-101
445 Bavel na 700 jr zonder parochieherderba-eg 118-114
446 Zondagskind of werkpaard ?
fg-jc 118-130
447 Een schoorfoto van 65 jaar gereden bc-fc 118-131
448 Laatmiddeleeuws Landschap
db-kd 118-143
449 Nieuws uit het museum 25
lc-ld 118-149
450 Koninginnedag in Ginneken
be-ck 119-173
451 Nieuws uit het muserim 26
Ic-Id 119-175
àsz 463e Thoornsche Marktprijs der Rogge fm-fn 119-129
453 Een 75-jaar oude foto
ej-fc 119-181

454 De 2Le eeuw, wanneer ?
455 Nieuws uit het museun 27
456 350 Jaar Vrede van Munster
457 Bibliografie Jaargang 23 I
458 Bibliografie Jaargang 23 II
459 Bijna een eeuw geleden

327 Riet Minderhout van der Velden
001 Klassefoto uit Galder uit 1948

118-154

bc-ed

L19-185

fc-ma

119-180

Piet Nuijten

001 Liedjes voor Oud en Nieuw

bb-fc

119-186

fg-ik

117-t07

354 Anneke 0omes-van den Berg
05L Achternamen
052 De Meidenkist
053 Kroniek uit het Land van Paulus 16
054 Brabantse Humor
055 Geersbroek beter bekeken
056 Kroniek uit het Land van Paulus t7

ae-jn
ae-fb
bd-dj
ae-fb
ae-bj
bd-dj

381 Joep Peeters
001 VolksIied van Ginneken

be-fu

119-182

458 Wim G. Siegmund
003 Ook voor Ginneken een plaatsnaambord

bf-bi

1r.9-183

bg-eh

L20-229

471 Jan Spoorenberg
001 Een mooie prent van Breda

ea-ma

116-056

472 Ineke Strouken
001 Brief aan de Toekomst
002 Brieven aan de Toekomst

dk-fb 117-095
dk-fb 119-206

528 Harrie Verhoeven
011 Datura en Nicandra

bb-kc

116-049

ac-ab

116-002

461 Jan

023

Soeterboek
Franciscus

ElIy

119-161

119-163
1.20-263

+

in

Brabant

in Strijbeek

552 Jan C. van der Westerlaken
167 Convocatie 87
L68 Molens in de rouw
169 Convocatie 88
170 Convocatie 89
L7]. In Memoriam Jan van Dort
'j.,72 Convocatie 90
L73 Convocatie 9l774 In Memoriam Antoon van de hlouw
175 In Memoriam Pater Wilfried Mertens
627

116-011

117-097
118-135

Zwijnenburg
022 Yíer harmonieën in ons heem
023 He't Eerste voor rle Laatste
A24 100 Jaar Koninginnefeesten

ei-fb

ah-ac
ab-ac

ha-ht
ab-ac

a-b-ac

ht-bc
ht-bg
ae-1f
ck-lf

ae-cd

116-059

LL7-062
118-110
118-115
119-158
L20-2LB

t20-225
120-227
116-013

116-017
1-19-1-69

274

275

816 Redactie deel 116
001 Vreemd Bord
002 Rectificatie
003 Straatnamen
004 Zo denken zij er over
005 Heemkundig Weerbericht 10?
006 Heiligen in de Weervoorspelling
007 Collectie Paulus' Museum 108
008 Breda iloor de eeuwen heen
009 Uitspraak 108

bb-bm 116-003

41

jh-jq
cd-1k
jd-jp
ie-kh
ic-kh
1c-Id
bf-cj
jc-je

116-010
116-020

116-047
1-16-055

116-055
116-057
116-060
116-060

817 Redactie deel 11,7
001 In Brabant in 2050
002 Knipsel
003 Archeologische Vondsten
004 Mcrnr:.nentenprijs Noord Brabant 7997
005 Heemkundig Weerbericht 108
006 Heiligen in de Weervoorspelling 42
007 Klassenfoto uit 1925
008 Orkesten meer op Straat
009 Collectie Paulus' Muser_rm 109
010 Ingewikkelde familierelatie
011 In Brabant in 2050
072 Uitspraak 109
013 Huisraadonderzoek
818 Redactie deel 118
001 Cultuurhistorische ttra-ardenkaart
002 Heemkundig Ïdeerbericht 109
003 Heiligen in de hteervborspelling 43
004 Brabant in 2050
005 De geschiedenis herhaalt zich
006 K.A.J. 50 jaar geleden
007 lJie zijn dit ?
008 Collectie paulus' Museum 110
009 Tentoonstelling Mooie Stukken
010 Twee prentbriefkaarten
011 Uitspraak 110

cq-ea
ic-kh
ic-kh
cq-di
bf-bi
fc-hh
bc-fc
1c-Id
fc-le
fc-hh
jc-je

118-111
118-113
118-113
118-116
118-117
118-128
118-132
118-L45
118-151
118-152
118-156

819 Redactie deel 119
001 Heiligen in de Kempen
002 Tentoonstellingen
003 Uit 't Goeie Hout gesneden
004 Knipsel Brabants Heem
005 CoIlectie Paulus' Museum 111
006 Brabantsq.bronnen uit Brussel
007 Heemkundig' hleerbericht 110
008 Heiligen in de Weersvoorspelling 44
009 Uitspraak 111

ha-id
fb-1e
ha-hk
ha-1j
lc-Id
cn-la
ic-kh
ic-kh
jc-je

119-160
719-177
119-1?9
119-205

cq-di 117-063
jh-j i 117-064
bI-da LL7-064
bh-ea 117-066
ic-kh 117-083
ic-kh 117-083
ej-fc 117-084
fb-hj 117-089
l-c-Id 11?-094
jk-jn 117-096
cq-di 117-099
jc-je 117-105
jn-Ia 117-106

820 Redactie deel 1.20
001 Fietsen in Geersbroek
002 In Brabant in 2050
003 Erik Kolen met Eer en Schande
004 Heemkundig Weerbericht 111
005 Heiligen in de Weersvoorspelling 45
006 Cursus Oud Schrift
007 Historische Markt in Grote Kerk
008 Collectie Paulus' Museum 112
009 Uitspraak 112

ae-bj
bh-di
ae-fb
ic-kh
ic-kh
cj-co
cj -In
1c-Id
jc-je

120-22L
1.20-222

720-222
1,2A-224

120-224
120-238
1.20-254

120-269
120-270

-a

119-2L1,

119-215
1.1.9-2!6

1,19-216
119-21,6

BTBLTOGRAFTE JAARGANG

door Kees Leijten
Ook

23 (2)

op het einde van deze jaargang is een bibliografie

opgenomen.

De schrijvers hebben de zelfde nummers ontvangen ars in de
jaargangen t-22.
De nieuwe schrijvers van deze jaargang hebben een nunmer
gekregenrdat volgt op de reeds verbruikte nummers tot en
met de twee-en-twintigste jaargang.
De redactionele artikelen zijn genummerd naar het deeltje

plus 700.

( deel 116-L20) dus 816-820.
Elk artikel heeft per schrijver weer een nunmer.
Van e1k artikel wordt het deel en de pagina vermeld.
Door aan genoemde 12-cijferige code nog twee maal een tweelettercode toe te voegen kunnen de artikelen in 576 rubrieDeze jaargang

ken worden ingedeeld

De computer

zal het nummer 060.002.ea.ei.119.207

aIs volgt analyseren:

060 Sjef Coppens
002 zijn tweede artikel
ea handelend over een monument
ei handelend over een molen
119 BvP deel 119
207 pag 207

I
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GELEDEN

is het informatleblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck.Het staat internationaal geregistreerd door ISSN-0166-0438.

Het verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de
leden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschi.edenis van de vroegere Heerlijkheicl Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en

Bijna een eeuw geleden werd op 6 september lBgB de 18-j arige prinses Wilhelmina ingehuldigd als Koningin der Nederlanden.
In de Noordbrabantsche Courant van 3 september 1898 lazen
we voor U het volgende:

Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.

Redactie
Redactieadres

Lay-out en vormgeving: C.J.M. Leijten

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck" werd opgericht 3 aprll 1975 en
koninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De vereniging is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 282568.

GINNEKEtrI, 2 SepL
Het prograrnmR der il,huldigingrfeesten
samengesteld als volgt :
Dir,sdag 6 Sept. Groot volksconcer[ aangebotlen door de harmonie Concordia en de
zengvereeniging Ginnekens À{annenkoor in
den à la giorno verlichten tuin van het
hotel Rustoord, des avonds 7 uur.
lVoensdag ! Sept. Redeeling aan de al.men,
onthaal der kindercn van dó gemeente- en
b!jzondere scholen.

Donderdag 8 Sept. 11 uur plechtige orrtïBDgst der harmonie Cecilia vàn Chaàm.
12 uur. Grootc optocht van ds verschillende- vereenigingen met praalwagens naar

het

Mastbosch.

7-2, Planten van den Koninginneboom,
waarbij toepasselijke feeízang àoor meer
dan 100 zangers.

2-{ rrur. Kinderfeest, waarbij

me_t hoepels, sportwagens,

Orde van den optocht

!

r'liegers

wedstr'jd
eDz.

:

tc pàard.
te
panrd rnct
^.Vaantlrig
Gin neken.
Herarrterr

he

t

Gentecnteltt:strrur van tj i rr n ek en
in rijrui5'err.

Eerc-Conriti'

B'Bpon vRIr
rij trrigen

Ilarrnonie Corrcorrlia lan Ginneken.
PraalwagÉn van rle Iioninklijkc hnndl:oo51-

schrrtterij Vlrjt en Yolhrrtling.
Kegelclub (iezellinpl bij een.
Praaiu'agen r/an de ke;elclub

i.es Vrais

Àmis.

De handboogschutterij I)e Batavieren.
Feestzangers.

Praalu,agen vari de zangvereeniging Gin-

nekens JrÍarrnerrkoor.

: C.J.M. Leijten en J.C. van der ldesterlaken
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 0'16-5612742

Handboogschutterij Alliance d'Amitié van
Ulvenhout.

Praalwagen, getrokken door
van de vereeniging Brrrgerkriug.

ossen,

Schielvereeniging Oranje.

Harmooie Cecilia van Chaam.
Praalwagen, met den Koninginneboom,
omBeren door tnangtlelrens en besparrnen
meL 4 paarden.
Vereeniging X{usschengild.

Praalwager) yan de vor:tbalclub Sparta.

Vereenigirrg Werkmansbond.
Te volgerr víeg Ïan den optocht.
Opstellen aau het raadhuis, i\Ía-rkt, Dorpstratt, Schoolstraat, Yrede Rust, Groene.
woud, P.usl oord, Groenlaud, Karnemelkstraat,
Dorpstraat, À'Íarkt, Brug,s1p2x1, Duivelsbrug,

Dennenoord. Planten van den Koninginneboom. Uitvoering der feestcantate. T'erug.
keer naar de Markt, alwaar de optochi orrtbonden wordt.
4-8 uur muziek- en zqylguitvoeringen.
9 uur. Schittereutl vuurwerk en vreugdevuren.

10 uur. Fakkeloptocht door het tlorp.
'
Morgen (Zondag & Sept.) des voor.
middags
te elf uur zal cr rgpstitie gehouden
worden van den nieuwen ,,Sogaas-llarsch"
van den hecr A. Graurvmarrs.
' -- Heden middag vierden tle kindercn
yan de Prot. heu'aarschool hun feestje. De

beide localcn, zoo ook de speelplaBts, waren
overvloedig versierd met ilingers groen en
bloemrlr.

secretariaat
Bankrekening
Girorekening

: Abdij van Thornstraat 18,4854 Bavel te}.
: 52.18.33.639 t.n.v.Paulus v Daesdonck
: 37.13.311 t.n.v.Paulus v Daesdonck

0161-433488

Ledenadministratie: Paulus van Daesdonck, .Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout-

MUSEUM

De heemkundekring heeft'n eigen heemkuntlig museum op 't adres Pennendijk 1
Het museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdagmiddag van 1.4.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoekSchenkingen voor de collektie gaarne in het nuseum op werkdagen van 8.30 -

16.30 uur.
Het museum

is ondergebracht in de Stichting Paulus'
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