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INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS ]-28
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Op maandag 3 april a.s. zal het precies 25 jaar geleden
zijn dat Paulus van Daesdonck werd opgericht als heemkundekring voor Nieuw-Ginneken en de voormalige gemeente Ginneken en Bavel.
We gaan dat op die maandagavond vieren. Houd de maandag
vrij en vier met ons mee.In deze Brieven van Paulus leest U
er meer over.
Maar er valt meer te lezen.
Ad Jansen vertelt in dit nummer over de Maastrichtse Baan,
de Woestenbergse Hoeve en de Zatte Gracht.
Frans Roelvink, medewerker van het gemeente-archief Breda,
vertelt over de Zouaven ( Zoeaven ? ) uit Ginneken en Bavel.
Op de voorzijde van dit tijdschrift prijkt de statiefoto
van Jacobus Oomen, broer van de overgrootvader van Janus
Oomen Dorpstraat Ulvenhout. Janus schonk ons deze foto.
Vanzelfsprekend nog vele andere berichten in deze Brieven
van Paulus.
hJe wensen U veel leesplezier toe.
We hopen U

aLlen te ontmoeten op maandag 3 april wanneer

PAULUS JUBILEERT

12'
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Ireenrkurrdekring

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw - Ginnekerr

L5

Sprokkelmaand 2000

Beste Heemvrienden,
Meer dan 150 leden van Paulus hebben op maandag t7 januari
ademloos en vol bewondering geluisterd naar de prachtige
Iiedjes van Lya de Haas. Samen met Giovanni zong ze daarnaast nog enkele Napolitaanse volksliedjes, waarbij het
opviel hoe mooi hun stemmen harmonieerden. Het was een
avond die we niet gauw zullen vergeten.

0p 2A maart verzorgt Ad Jansen een dia-Iezing onder de
titel: " Ulvenhout in het tweede millennium".
Hij behandelt op deze avond de historie van tien eeulven
Ulvenhout in vogelvlucht.
Vóór 1200 is er heel weinig bekend. Daarna is er aI een weg
van Breda naar het zuiden bekend en die vormt nog steeds de
centrale as van het dorp. In de late Middeleeuwen Í{as de
huidige Prinsenhoeve en later ook Grimhuysen voor de ontwikkeling van Ulvenhout van grote betekenis. In de Tachtigjarige Oorlog was Ulvenhout één grote legerplaats. Aan
de hand van kaarten krijgen we dat op deze avond in beeld.
Door rniddel van foto's van vroeger en nu laat Ad Jansen
zien wat er de laatste honderd jaar in Ulvenhout veranderd
is. Het belooft weer een interessante avond te wordeo. Wij
zijn van Ad ook niet and.ers gewend! Noteer dus maandag 20
maart om 20.15 uur in de Fazanterie.
0p zondag 5 maart is voor het Iaatst de tentoonstelling
over eten en de bereiding daarvan te zien, want op zondag 2
april wordt de tentoonstelling over 25 jaar Paulus geopend.

Hiervoor hebben we niemand minder dan de gedeputeerde voor
cultuur van de provincie Noord-Brabant onze plaatsgenoot
Arie van Harten bereid gevonden deze handeling te verrichten. 0p de tentoonstelling is een greep gedaan uit de aI
rijke historie van Pau1us. De opening vindt plaats om 14.00
uur.

Op maandag 3 april bestaat Paulus exact 25 jaar en dat gaan
we 's avonds in de Fazanterie feestelijk vieren. 0p deze
avond is ook aanwezig de voorzitter van Brabants Heem, onze
oud-burgemeester Mart van der Ven. Muziek en vele herinneringen zullen het hoofdbestanddeel van de avond zijn.
In de pauze zal Paulus vanwege zijn zilveren bestaan trakteren op warm worstenbrood. Kortom: het zal een feestelijke
avond worden. Aanvanq 20.15 uur.

Bovendien za1 op 3 april een bijzondere editie van de Brieven van Paulus verschijnen, waarin uitgebreid teruggeblikt
wordt op 25 jaar Pau1us. Ook oud-bestuurders van NieuwGinneken zullen hun herinneringen op papier zetten.

Met een feestelijk gevoel stapt Pau1us dus de eenentwin-

tigste eeuw binnen.
Ik hoop dat Paulus een lang én succesvol leven ten deel zal
vallen en hoop dat U er ook nog lang getuige van mag zijn.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de
ekring Paulus van Daesdonck,

Jan van der hlesterlaken,

voorzitter.
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Februari -Sprokkelmaand-DoI Ie Maand
Vriest het op Sint Pieter in de hlinter (22/2)
Dan vriest het nog 40 dagen lang
Maart- Lentemaand- Z aaimaand
Op Sint-Johannesdag regen (30/3)
't Weer valt veertien dagen tegen
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VINKELSE ZANGERES

Pau1us L28

door Anneke

Museum open

Einde tentoonstelling "Over eten gesproken"
Heemkunde en Genealogie; Boerke Mutsaers Tilburg

UTVENHOUT

IN

ThIEEDE MIttENIUM

Lezing door Ad Jansen in de Fazanterie 20.15 uur

april 2 PAULUS 25

Opening tentoonstelling
door Arie van Harten, gedeputeerde voor Cultuur in
de provincie Noord-Brabant.

3

Paulus van Daesdonck 25 j aar

20.15 uur Feestelijke bijeenkomst
3 Brieven van PauJus L29

mei
juni
juli

7

Museum open

4

Museum open

in

Fazanterie

2 Museun gesloten
LZ Einde tentoonstelling "PAULUS 25"
15 Brieven van Paulus 130
'

aug. 6 Museum gesloten
g-tZ 52e Brabants-Heemdagen te Alphen
31 Einde 25e verenigingsjaar

sept
okt

3

Begin 26e verenigingsjaar
Nieuwe tentoonstelling
25e jaarvergadering

1

Museum open

1

15

Brieven van Paulus

3

15

of

van den Berg

en aspirant-Ieden van de heemkundekring paulus van
zijn gek op muziek, dat bleek vÍeer op maandag 16
januari jl- Het bestuur van de
heemkunderring had Lya de
Haas uitgenodigd een Iiedjesavond in het dialect te verzorgen.
_Leden

Daesdonck

De kleine zaar van de Fazanterie was tot de nok toe gevuld
met ongeveer 140 belangstellenden. onder hen veel nieuwe
gezichten. De sfeer was er niet minder om. Lya de Haas is
in 1992 ook a1 eens te gast geweest bij pauluJ. Toen hoefde
ze srechts een harve avond te vulren omdat er eerst naar d.e
jaarvergadering werd geluisterd. Nu bracht de vinkelse
zangeres een avondvullend programma. Het kostte haar geen
enkele moeite de avond te vulren. waarschijnlijk had ze nog
gemakkelijk een uur of wat door kunnen gaan.

Lya de Haas is- bij bijna iedereen bekend om haar ( zelfgeschreven) liedj e! die regelmatig bi j Omroep gra'bant ten
gehore worden gebracht. Bovendien treelt ze zelf een radioprogranma bij die omroep op zaterdagmiddag van twaalf tot
_een. Dat programma wordt geheel gevuld met muziek van Brabantse bodem. En die muziek wordl aan elkaar gepraat door
Lya. En dat ze d.aar goed in is dat bleek ook mainàagavond.
CONTACT MET HET PUBLIEK

De ene anekdote werd gevolgd door de andere. ze weet d.oor
haar praatjes het puutiet< aan zich te binden. Het is dan
ook geen monoloog die ze voert maar een d.iaroog met het publiek. ze staat open voor de inbreng van het p,rrtiek; ster-

ker nog; ze verrangt respons van het publiek. ze stelt
regermatig vragen of vraagt naar meningen. Het gaat te ver
de anekdotes en verhalen in dit artikel af te àrukken, je
moet het tenslotte horen. Het vinkelse dialect voegt absoluut wat toe en dat is op papier niet te verwoorden. Hoewer
het vinkels heer anders is dan ons eigen tíest-Brabants, is
het voor iedereen goed te volgen.
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5 Museum open

13

VERTOLKT EIGEN hIERK
Oomes

20 activiteit

Museum open

Brieven van Pau1us 732
(hli

j zigingen voorbehouden)

Toch lijkt het in vinkel arlenaal wat and.ers te zijn dan
ons. lya nam ons in een van haar liedjes terug naar
Pi:
haar jeugd.
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ze zong over dingen die niet meer bestaan, a1s de varkensslacht op de boerderij, het leren schrijven met een
kroontjespen en nog veer meer van die dingen die verdwenen
zijn. Lya ziet er echter niet veel ouder uit dan 35 jaar,
maar ar die zaken die ze opnoemde had ze dan bij ons niet
meer kunnen meemaken. Dus óf ze ziet er heel jong uit óf in
vinkel is de vooruitgang pas veer rater op gang gekomen.
BLIJKT ZANGER TE ZIJN
Lya de Haas was niet alleen gekomen. Gianni pierot verzorgde de techniek. Maar dat niet alleen Later op de avond
bleek Gianni zich te ontpoppen tot een niet onverdienstelijk zanger. samen met Lya vertolkte hij twee rtaliaanse
Iiedjes. Het eerste riedje was bij ons beter bekend als het
vissersmeisje en het andere was het overbekende 'Marina'.
Dit werd uit volle borst meegezongen door het merendeel van
GETUIDSTECHNICUS

de aanwezi.gen.
Lya de Haas heeft ar drie cd's op haar na.rm staan. op erk
van die cd's treed een gastzanger op. Gianni is haar gast
op de derde cd. Er was tijdens de avond. ook d^e mogelijkheid
een of meerdere cd.'s aan te schaffen.
Lya de Haas begeleidt zichzelf meestal op gitaar, bij twee
liedjes echter maakte ze gebruik van een orkestband met
meerdere instrumenten en achtergrondzang. En bij het laatste liedje voor de pauze schakelde ze het puutiet< in a1s
koor. Het was een afwisselende en gezellige avond.

NIEUhIE HOOGLERAAR
BRABANTS HEEM
stichting volkskundeleerstoel Brabants Heem heeft per 1
december 1999 een nieuwe hoogleraar benoemd op haar 1eerDe

stoel "Cultuur in Brabant" aan de K.U.B. in Tilburg, als
opvolger van Professor Dr.Peter Nissen die een functie
heeft aanvaard aan de K.U.N. te Nijmegen.
De nieuw benoemde professor is Dr.Àrnoud-Jan Bijsterveld
(1962), een jonge historicus die in de kringen van de Brabantse heemkundekringen geen onbekende is.Hij is o.a. redactielid van het tijdschrift Brabants Heem.
De Leerstoel "cultuur in Brabant" houdt zich bezig ,met de
cultuur van het dagelijkse leven in Nederlands en Belgisch
Brabant. Het is tot nu toe de enige volkskundeleerstoel in
Nederland.

Voor de 465e keer vastgesteld

THOORNSCHE MARKTPRIJS
DER ROGGE 1999
door Kees Leijten

Eind januari 2000 hebben burgeneester en wethouders van
Breda de Thoornsche Marktprijs de Rogge 1999 vastgesteld.
Het is de gemidderde prijs van de rogge op de twee dinsdagen vóór en de dinsdag na de feestdag van St.-Lucia (13
december)

Voor 1999 werd de prijs vastgesteld op t 25,50 per Oude
Bredase Veertel (85,714 liter) of f 29,75 per mud (100 I.)
De prijs geldt nog steeds voor de huurbepaling van enkele
boerderijen, die vroeger aan Thorn toebehoorden.
(zie ook de vel.e pubTTcattea in de Brieven van Paulua over de lboorneche
HarktpriJe der Rogge in BvP 773p739; 779p779 en t23p726)

NIEUWS

UIT

MARK EN LEY

door Kees Leijten
onder de'vele ruilabonnementen die Brieven van paulus onderhoudt levert de ruil met het tijdschrift Mark en Ley
steeds weer nieuwtjes op uit ons eigen heem.
De natuurvereniging Mark en teij streeft naar bescherning,
versterking en uitbreiding van de cultuurhistorische waarden in het landschap van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, waar dus ook Galder en Strijbeek onder valt.
Lezend in de laatste numners van het prachtige tijdschrift
lazen we onder meer:
Langs de weg van Ulvenhout naar Chaam moesten vele beuken
vervangen worden; er bleken er maar 8 meer gezond te zijn.
De Strijbeekse Heide is ernstig verdroogd. De heikikker
lijkt hier uit te sterven
In het voorjaar van 1999 broedden er langs het tr[arkdal
vele vogeltjes o.a. de blauwborst, de roodborsttapuit, de
rietgors, de veldleeuwerik en de kleine plevier.
Mark en teij heeft onder de leden kaartjes verspreid om
interessante waarnemingen in het veld te melden en zo te
registreren en vast te leggen voor de historie van flora en
fauna in ons heem Ook dat is heemkunde !
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CULTUUR EN GASTRONOMIE
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In het museum Paulus van Daesdonck is zondagmiddag 9 januari 2000 de tentoonstelling "Over eten gesproken" officieel
geopend. En de nieuwe vitrinekast is in gebruik genomen.
De officiëIe handeling, het onthullen van de foto's van de
gevers, werd verricht door mevrouw drs Ineke Strouken. Jan
van der Westerlaken voorzitter van de Heemkundekring Paulus
van Daesdonck deed het inleidende woord waarna Ineke Strouken voor de genodigden waaronder de leden van de Culinaire
Club Ulvenhout een creatieve toespraak hield in vraagvorm.

- Wat hadden de mensen in de vorige eeuw wel en wij niet
- Het antwoord daarop was: "Geen honger meer".
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ONDER ééN DAK
door Matty Onderdijk
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"Ook als mensen aan de '}Íjn' doen of trek hebben in eten":
dan betekent dat volgens Ineke Strouken niet dat de mensen
in onze omgeving nog honger lijden.
Er is veel veranderd in de eetcultuur.
Ook het eten met mes en vork en het krijgen van genoeg vitaminen en het eten van buitenlands eten hoort nu bij de
gewoonten.
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Ineke Strouken is di.recteur van het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur in Utrecht. Zij is docent aan de Katholieke
Universiteit in Tilburg; geeft lezingen en is regelmatig te
horen en te zien op radio en tv. Voor de heemkundekring
Paulus van Daesdonck heeft zíJ veel belangstelling. Ze
hielp mee met het inrichten van de tentoonstellingsruimte
en stelde zelf onder andere kookboeken ter beschikking.
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De Culinaire Club Ulvenhout was in kokskledij met hoge
mutsen op aanwezig bij de officiële opening. Na al het
officiëIe gingen zij rond met glaasjes brandewijn met "kan-

dij"suiker en brood met zult.

vlak voor de opheffing van de Gemeente Nieuw-Ginneken (1 januari 1.997 ) organiseerde de CCU een
diner in de Fazanterie. De opbrengst was bestemd voor het

Op 12 december 1996,
museum

Paulus van Daesdonck.

111

Na wikken en wegen

is er in

samenwerking met

het bestuur

van StÍchting Paulus' Museum besloten om met die donatie
een grote vitrinekast te maken in de tentoonstellingsruimte
van het museum.

"Een oudere bezoeker van de tentoonstelling kreeg bij het
zien van de antieke gebruiksartikelen een gevoel van weemoedige herinneringen"

.

Iedereen die weer een stukje uit de vroegere tijd wil beleven kan elke woensdagmiddag tussen 2 en 5 uur terecht bij
het museum aan de Pennendijk 1 in Ulvenhout. Verder is de
tentoonstelling iedere eerste zondag van de maand tussen 2
en 5 uur te bezichtigen. De "over eten gesproken"-tentoonstelling duurt tot en met L5 maart 2000.

WW
Wij hebben in deze tijd

gleen honqer neer.

(foto

Kees Leijten)

Ineke Strouken opent de tentoonstelling door het onthullen
(foto Kees Leijten)
van twee foto's van de koks

ioto

Kees

Leijten
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DE BAAN
VAN GINNEKEN NAAR

M]U\STRICHT

door Ad Jansen

Inleiding
de topografische kaart van de streek ten zuidoosten van
Ginneken, wordt bíj enkele dreven een naam vermeld die men hier
niet zou verwachten. Twee deels onverharde wegen die vanaf de
Op

weg Gilze-Chaam door de bossen naar Alphen lopen heten respectievelijk de Oude Maastrichtse Baan en de Nieuwe Maastrichtse

Baan. De enige associatie die zich op die plaats nog met deze
Zuidlimburgse stad voordoet, is, dat deze dreven in de goede

richting wijzen, namelijk van noordwest naar zuidoost.
Bevreend.end echter is, dat in deze uitgebreide bmsen twee r€gen
genoemd worden naar een stad die meer dan honderd kilometer
verder in zuidoosteli jke richtr'ng 1igt. De oorsprong van deze
namen moet dan ook in een ver verleden worden gezocht.

Foto L: restant van de vroegere baan naar Maastricht aan de
westrandvan het sportpark De Roosberq (fotoA.tl.Jansen, L999 ) .

De wegen tijdens de }tiddeleeunen
Het verkeer vanuit het zuidoosten in onze richting is vanouds
vrij intensief geweest. Aken, Maastricht en Luik hebben een
geschiedenis die vele eeuwen eerder aanvangt dan die van de
regio rond Breda. Het waren in de Romeinse Tijd aI belangrijke
plaatsen, toen hier alleen een dunbevolkte wildernis was. Het
openleggen van de Noordbrantse gebieden begon eigenlijk pas
na het jaar 1000 goed op gang te komen. De bovengenoemde wegen
dateren dan ook zeker niet uit de Romeinse tijd.
Vanuit het zuiden waren het de hertogen van Brabant die hun
macht geleidelijk naar het noorden uitbreidden en de lokale
heren aan zich onderwierpen. Grote invloed hadden de abdijen
in Limburg en de zuidelijke Nederlanden: Thorn, Tongerlo en
Echternach. Vooral de eerste had uitgebreide bezÍttingen in
de regio van het toen nog kleine Breda. In de nederzettingen
stichtte deze abdij tal van parochies en hief zrj de tienden
ter financiering van de zielzorg. Het verkeer naar deze regio
vanuit zuidelijke en zuidoostelijke richting was al tijdens
de Middeleeuwen vrij intensief. Niet alleen reízigers, maar
ook handelaren zochten zich een weg naar Breda. Er waren echter
geen verharde wegen. Zelfs de hoofdbanen, die een verbinding
vormdenmet Antwerpen, Brussel en Luik bestondenuit brede karresporendwars door de bossen en overde heidevelden.Ten zuiden
van Breda was de weg via Ginneken naar Hoogstraten een belangrijk deel van de route naar Brussel, het bestuurscentrum van
de hertogen van Brabant.
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het verkeer naar Maastricht naakte althans van het eerste
gedeelte, van deze weg gebruik. Ginneken l.ag zeer strategisch:
hier was eenaftakking die via een voorde (r)door de Mark reidde
en zo een kortere reisroute bood in de richting van Antwerpen.
Langs Ginneken, ulvenhout en strijbeek liep het traject practisch parallel met het da1 van de Mark. Naar Maastricht reisde
men vermoedelijk via Turnhout.
Ook
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Het traject van de llaastrichtse Baan tot de Uoestenberg
De Tachtigjarige Oorlog bracht grote veranderingen met zich
mee. De Noordelijke Nederlanden werden onafhankelijk, de Zuidelijke bleven in de Spaans-Oostenrijkse invloedsfeer. Dat
Ieidde tort, een gescheiden ontwikkelirq. Het verkeer hrssen Breda
en de Limburgse steden zocht zich al spoedig een nieuwe wB9,
waarbij de Zuidelijke Nederlanden zoveel mogelijk werden gemeden. De route via Turnhout werd hiervoor steeds minder gevolgd.
Er ontstond een nieuwe baan via Alphen naar Poppel en zo verder
in zuidoostelijke richting. Het is nogelijk dat hiervoor reeds
bestaande paden van locale betekenis werden gebruikt, die ook
voord.ien reeds doorliepen naar ÀIphen. Spoedig werd oo\ de
grensovergang bij Poppel gemeden om heffingen te ontgaan (/).
De Maastrichtsebaan begon eigenlijk at in Ginneken. Komende
vanuit Breda ging men via de Boterneickstraat (nu PrÍns
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Hendrikstraat), Overakkerstraat, Klein-hlolfslaar, langs de
Woestenbergse Hoet en de Leeuwerilr en vandaar over de heide
naar Alphen. De verklaring van de naam van de dreven in de
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bij Alphen is hiermee al een stap dichterbij gekomen.
vm dit oude traject zijn bij Klein-trlolfslaar, het jeugdhuis bij het viaduct in de Deken Dr.Dirckxweg, de zuidwestrand
van het sportpark op de Roosberg (foto 1) en achter de Mariahoeve (líoestenbergseweg 2) nog steeds in het terrein terug
te vinden (zie kaart 1 en 2). Over de Bavelse Heide lÍep een
brede baan in zuidoostelijke richting, bestaande uit zand, karresporen en heide. Vor de Tweede lËreldorlog had de Ginnekense
Burgerwacht hier haar schietbaan. Deze strekte zich over een
lengte van ruim 300 meter uit vanaf de zuidoost rand van het
sportpark tot aan een eenzame bomengroep achter de Mariahoeve,
waar de put en de kogelvanger lagen (foto 2 en 3). De schietbaan
zelf lag paraIle1 met de Maastrichtsebaan. Het schietterrein
is evenals de kogelvangèr, echter pas in 1,923 aangelegd op een
strook van de Bavelse heide. Het pad langs de zuidwest rand
van het sportpark vormt dan ook de buitenzijde van de Maastrichtsebaan. De strook over de Bavelse Heide had een breedte
van 35 meter bij Klein-Irlolfslaar tot 75 meter bij de kbgelvanger. Ook het pad vanaf de door zandwÍnning ontstane plas langs
de rijksweg A27 naar de Mariahoeve Iigt aan de rand van de oorspronkelijke baan.
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heve zelf werd in i.9CI midden op het oorspronkelijke traject
gebouwd (foto 5 en 6).
Het goed hloestenberg was in het verleden bereikbaar via deze
baan. De laan vanaf de huidige woestenbergse*"g n"", de uaria_
hoeve en vandaar naar de hloestenbergse hóef móet dan ook van
latere datum zijn. De hoeve De Leeuwàrik, d.aterend van de zesDe

tiende

eeuw heeft echter steeds de uitweg via een eigen dreef
naar de woestenbergseweg en de Eikberg gerràa. Deze Leeíweriksedreef Ís bij de ruilverkaveling in de jaren tachtig verdwenen.
De loop van de Maastrichtsebaan tussÀn Krein-wolfsraar
en de
hloestenberg is niet alleen op de topografische kaarten maar
ook op oudere kaarten terug te vindén.

Allereerst het minuutplan van het Kadaster, daterend van
omstreeks 1830_
{?i" kaart 3) . vergelijking met de topografische
kaarten van 1950
en 1990 (kaart 1 en 2i 1aat zién, "ààt niet
alleen de ligging, maar ook de vorm en breedte van de weg nog
steeds in het terrein zichtbaar zijn. Dit wordt mede veroorzaakt, doordat de baan eigendom van de Domeinen was en eerst
Iaat aan particulieren is verkocht. rn 1930 riep deze strook
dwars door de bezittingen van de lrJoestenbergse Hóef zoals op
,
kaart 3 duidelijk zichtbaar is, De kaart van d.e verdeling
van
de tienden, gemaakt in 1669 (r), biedt een nog ouder beeld
van het tracé, dat echter nauwelijks verschilt van dat op het
minuutplan. De westelijke begrenzing bij het sportpark is ook
op deze kaart goed terug te vinden (kaart 4i.
De Kastanjedreef

Bij Klein-worfslaar valt een deel van het tracé van de baan
Kastanjedreet, die over het buiten Kleinwoifslaar liep. Deze weg begon net voorbij de woning Kleinttrolfslaar 25. liep een stukje paralIeI met deze straal om ter
hoogte van de kassen van de hoeve KIein-wolfslaar 13 in zuidwestelijke richting hiervan af te wijken.
voorbij de hoeve maakte de Kastanjedreef een bocht, om daarna
via de oprit van het huidige 1andhuis Deken Dr.Dirckxweg 23
in zuidwesterijke richting naar de beek en het ulvenhoutsebos
te ropen (kaart 1). Dit gedeelte van de 1aan liep iets.ten
zuidoosten van de huidige begraafplaats De Ligteinerg 1ly.
samenmet de vroegere

Kaart 4: Fraqnent van een kaart van de verdeling der tienden
1669. L De Leeuwerik; 2 woestenbergse Hoef; 3 Maastrichtse
Baan; 4 Klein-ïlolfslaar; s De Eikberq; 6 De Bolberg; 7 Brigidakerk; 8 Veenstraat; 9 ,t Haantje,- j.0 Bavelse Lei.
Let wel: Het noorden liqt aan de onderzijde van de kaart.
(fotocollectie G.A.B., 199A-916 t/n 9j.B).
<< <<
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bij de Woestenbergse Hoeve lag een dreef, die eveneens
Idstanjedreef werd genoemd. ( foto B) Deze leidde vanaf de hoeve
in noordwestelijke richting tot aan de weg die vanaf de Bavelse
Heide naar de Annadreef in het Ulvenhoutsebos liep (kaart 1).
In de periode tussen 1920 en 1940 waren zowel de hoeve KleinWo1fslaar a1s de Woestenbergse Hoeve in handen van de Princenhaagse fabrikant Jan Laurens Henkes. De dreef vanaf de hJoestenbergse Hoeve moet toen -echter zonder bomen- zijn doorgetrokken
tot de Kastanjedreef van Klein-Wolfslaar. Door de aanleg van
de weg Ulvenhout-Bave1 en de rijkswegen A27-A58 zijn tussen
1955 en 1975 grote delen van deze dreven verdwenen. Datzelfde
lot heeft ook de zes eeuwenoude Woestenbergse Hoeve getroffen.
Slechts een klein deel van de bij deze boerderij gelegen dreef
is nog a1s pad zonder bomen blijven bestaan (kaart 2).

Ook

De Maastrichtsebaan vanaf de ldoestenberg

Foto 2: De plaats van de vroeqere schietbaan, die zich
uitstrekte vanaf de zuidoostrand van het sportpark tot de
bonenqroep, waar de koqelvangler laq. op de achterqrond de
achterzijde van de Mariahoeve (foto A.lt.Jansen, lggg).

tot

ÀIphen

Voorbij de Mariahoeve zette de Maastrichtsebaan zich in een
rragenoeg rechte 1i jn voort naar het lY-reuwbosch. Dat bli jkt ook
uit de boven reeds genoemde kaart van de verdeling van de tÍenden van Ypelaar, Bavel en Molenschot, getekend in 1669. De rrcerlieden reden met hun karren over de heide tussen het Annabos
en de hoeve De Leeuwerik nr.B. Zo werd de Woestenbergse Hoeve
aan de oostzijde en de.hoeve en het goed De Leeuwerik aan de
westzijde gepasseerd (') .
De rest van het traject van de Oude Maastrichtse Baan is gemakkeli jk te reconstmeren. Largs de noordoost grens van het Nieuwbosch liepen de karrensporen in rechte lijn over de heide naar
Alphen. 0p een omstreeks 1840 sarrengestelde topografisóe kaart
staat deze route nog aangegeven (0). Bij het gedeelte tot de
kruisingmet de weg Chaam Gilzevermeldt de kaarti"oude vervallenMaastrichtse Baan". Deze liep bijnaparallel met de limietscheiding tussen Chaam en Gi1ze. In het huidige Prinsenbosch
is van dit traject niets meer terug te vinden. Daarna volgt
een kaarsrechte weg naar Alphen, dwars door de Chaamse bossen.
In de vorige eeuw was dit nog een groot heidegebied, waar de

Foto 3: De bonenqroep en zandheuvels, die tussen j.923 en 1940
dienden als kogelvanger van de schietbaan van de Ginnekense
burgerwacht (foto J.Grauwnans, 1gS4 ).

sporen van de Maastrichtse Baan doorheen gelopen hebben. Het
huidige drevenstelsel, dat het Prinsenbosch in rechthoekige
percelen verdeelt, dateert evenals het bos zelf, van het einde
van de negentiende eeuw (/).
Het lijkt echter aannemelijk, dat de dreef, die nu Oude Maastrichtse Baan heet, ongeveer het traject van de vroegere zandbaan vo1gt. Dat blijkt ook uit de plaats, waar deze weg in
Alphen het dorp binnenkomt. Bij 't Zand staat dan ook terecht
een straatnaambordje iret de naaÍn Maastrichtsebaan. Bi j het begin
van het traject vanaf de weg Chaam-Gilze lezen we echter op
het straatnaambordje: Oude Maastrichtsebaan.

14'
De Oude en de Nieuwe Maastrichtsebaan

Foto 4: De zatte Gracht leidde voor de aanLeg van de rijkswegen
en A58 vanaf de Fazanterie in het lllvenhoutsebos via een
vonder ove'r de Broekloop naar het sportpark in Bavel. op de
foto het gedeelte tussen de rijksweq en het sportpark, dat nu
nog in het terrein is terug te vinden (foto J.Grauwnans, 1gs4).
A27

Langs de noordoost-zi jde van het Prinsenbos en de Chaamse Bmsen
loopt de Nieuwe Maastrichtse Baan. Deze dreef staat eveneens zonder naam- aalgege\En cp de borrengenemde topograf isdre kaart
van cmstreeks 1840. De naam is blijkbaar later, bij de bebossing
van de heide aan het einde van de negentiende eeuw, aan deze
dreef gegeven om het verschil met de oude Maastrichtse Baan
tot uitdrukking te brengen. Het is niet erg waarschijnlijk,
dat 1n dit gebÍed ooit een nieuwe baan naar Maastricht ontstaan
is (u). Ook de in de achttiende eeuw in de Ulvenhoutse bossen
aangelegde lY-reure Dreei en de RoyaJe dreef 1i jken niet bestemd
te zijn geweest om het toenemend reizigers- en handelsverkeer
ingoede banen te leiden. De Maastrichte Baan was toen a1 "oud',,
dat wil zeggen dat het verkeer reeds eerder de voorkeur gaf
aan de meer noordelijke route via de Roosbergseweg naar de
Eikberg en vandaar naar Gilze, Riel, Goir1e en Hilvarenbeek.
In de loop van de zeventiende eeuw werden de brede sporen,
waaruit de wegen tot dan bestonden, versmald, de banen werden
opgehoogd, aan beide zijden voorzien van sloten en met bomen
beplant. De vrijgevallen stroken werden door de Heer van Breda
in cijns uitgegeven. Bij kruisingen van wegen werden deze
"overhoeken" vaak bebouwd. Het was de tijd waarin naast het
wachtverkeer ook het geregelde personenrrerkeer in opkcmst was.
Daarvoor waren betere wegen nodig. Er ontstond. behoefte aan
pleisterplaatsen langs de wegen, waar de reizigers zich konden
verfrissen en de voerlieden van paarden konden wisselen. Zo
is tussen 1640 en 1670 bij de kruising van de Gilzeweg met de
Woestenbergseweg op de Eikberg in Bavel de herberg ontstaan,

die in de negentiende eeuw De Brouwers werd genoemd, gebouwd
op de vrijgevallen stroken langs de genoemde wegen. Hieroyer
i.s reeds eerder in dit blad een artikel verschenen (') .
Vergelijk: langs het traject van de )ude Maastrichtse Baan is
tussen Ginneken enALphen geen enkele pleisterplaats te vinden.
Men kan dan ook gevoegelijk aannemen, dat deze route in de zeventiend.e eeuw a1s hoofdverbinding buiten gebruik is geraakt
en daarna slechts van plaatselijke betekenis was.

Klooster en hoeve op de Hoestenberg
is ongetwijfeld een van de oudste plaatsen in de
omgeving, waarvan de geschiedenis bekend is ypnaf het einde
van de veertiende eeuw. Volgens Chr.Buiks (10) zou 'woest'
hier de betekenis hebben van "ver1aten", te vergelijken met
het duitse 'wiistung". Het gebied moet volgens deze verklaring
eens in cultuur zijn gebracht, maarwegens de slechte kwaliteit
van de grond weer verlaten zijn.

Woestenberg

Foto 5: De Mariahoeve in aanbouw, onstreeks 1940 (cojl
fan.Oonen).
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Foto 6: De Mariahoeve gezien vanuit het noord-oo.sten. De schuur
brandde onstreeks 1994 af en werd in gewijzigde vorn herbouwd
(coL1. fanilie )onen).

Foto 7: De rijkswegen qezien in westelijke richting vanaf het
viaduct in de woestenbergseweg. Rechls de lrariàhoeve. De
woestenbergse Hoeve Jag rinks daarvan, op de splitsing van de
A58 en de A27r ongeveer onder de richtingsbordeí (foto
A.W. Jansen, 19gg ) .

De oudst-belende vernelding dateert van 1389, waarbij gesproken
wordt over neen hoeve heide", dat.is een heiveld van twaalf
bunder, gelegen boven Wustenbergh ( ") . In 1401 wordt het " goet
van Woestenbergen net alle sijnre toebehoertenu door Jan Ludekenssoen geschonken aan zijn neef Jan "natuerlikr soen ons liefs
heerenvan der Lecken ende van Breda, die hi lpdde by Li jsbetten
haren Gherijts sijns brueders dochter" (ll). ook dan wordt
er nog niet uitdrukkelijk een boerderij vermeld. Deze natuurlijke zoonvan de Heer van Breda zou zich daarna Jan van Westenberge of Van Wuestenberghe hebben genoemd. Het is niet waarschijnlijk, dat hij deze naam aan het goed heeft gegeven, eerder
cmgekeerd: hi j heeft zi jn naan als öastaard Van der Leck vewangen door de bovengenoemde (13). Pas in 7476 wordt er over een
boerderij gesproken. In dat jaar schonk Maria van Heinsberg,
gravin van Loon, het goed Woestenberg aan haar dochter Odilia
van Nassau. Deze laatste was namelijk zuster augustines in het
klooster Bethanië bij Mechelen en wilde op de Woestenberg een
nieuw klooster stichten.

Mariavan Loon was de weduwe van Jan van Nassau, Heer van Breda.
Jan van Woestenberg zou zijn goederen hebben nagelaten aan de
heren van Breda, de familie waarvan hij zelf als bastaard afstamde. Voorwaarde voor deze erflating was, dat er jaarlijks
op zijn sterfdag een zester rogge als gebakken brood zou worden
uitgedeeld aan de armen van Bavel.
In de acte van schenking aan Odilia van Nassau van 25 juni 7476
wordt vermeld: " (monasterium) erigere cupientes in loco vulqariter nuncupato Wuestenberghe, infra nansun ab eoden loco siniliter dictun, in praedicto territorio situatun', dat betekent:
n
een klooster op te richten in de plaats gewoonliik genoend
Wl.qestenbergh, beneden de hoeve nede naar die plaats qenoend"
(I{). De schenking vond plaats in de Grote Kerk te Breda, ten
overstaan van de burgemeester en de deken van het kapittel.
Maria van Heinsberg was vergezeld van haar zoon Engebrecht van
Nassau. Aan het klooster werd de verplichting opgelegd op de
sterfdag van Jan van Wuestenberg een sester rog in gebakken
brood uit te delen aan de armen van Bavel.
Bovendien mochten de jaarlijkse inkomsten van het klooster in
het land van Breda niet hoger zijn dan 400 Rijnguldens.
Aangenomen wordt, dat er op de hloestenberg nooit een klooster
gebouwd is. Drie jaar later verzocht Maria van Loon de bisschop
van Luik namelijk het klooster te nogen stichten in Boeimeer,
omdat gebleken was, dat de grond op Woestenberg niet geschikt
was voor een klooster ret bijgebouwen. Het eerder gedane verzoek
werd dus herhaald voor een andere locatie. Niet de kloosterlingen, maar degene die de grond ha$ Uesdtonken, diende dit verzoek
bij de bisschop van Luik in (").
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jaren later, in 1484, schonk Maria van Loon aan het
klooster een ander stuk grond, gelegen in Boeimeer, om daar
het klooster op te richten. volgens Buiks was de vochtiqheid
van de grond in Bavel te groot om een klooster te bouwen"116r.
viak bij de woestenbergse Hoef 1ag tot in de jongste tijd een
perceeltje grord, ongeven door een gracht, dat xennÉti jk beöeId
was om er een versterkt huis op te bouwen. Bij het Kadaster
was het bekend als Ginneken sectie C 474, groot 12 are en 60
centiaren. of de nonnen op deze plaats werkelijk een huis
gebouwd hebben, is niet,geker. h/e1 waren er wat steenresten
op het terrein aanwezig (";. Het perceeltje kunt u terugvinden
op kaart 3.
rn 1577 is het klooster in Boeimeer geplunderd, waarna de ncnnen
uitweken naar Breda. rn 1610 zijn ze naar Lier vertrokken.
De woestenbergse Hoeve bleef nog bijna twee eeuwen eigendom
van àet klooster van vredenberq, ook wel aangeduid als de nonen
van Lier. rn 1698 vond er een grondruiling plaats tussen de
nonnen van Lier en de Heer van Breda. Een stuk van 4 bund.er
en 104 roeden ten zuiden van de hoeve werd afgestaan in ruil
voor een perceel van 3 bunder en 332 roeden in het UlvenhoutEnkele

Foto 8: Werkpaardenop de Kastanj edreef achter de Woestenbergse
Hoeve (coLL. fanilie Oonen).

Foto 9: De woestenbergse Hoeve ten tijde van de faniJie oonen,
geschilderd door F.de Bruin (eigendon fan.oonen, Kerkstraat
44, BaveJ).

sebos, gelegen ten noordoosten van de huidige Fazanterie (18).
rn 1806 staat de hoeve althans volgens de verpondingen nog
vermeld onder de naam van de Nonnen van Lier. Er stonà toen
ook een tweede woning bij, bewoond door cornelis.^Jansen; de
boerderÍj was verpacht aan corneris Diepstratenl19;. rn 1g07
uas het complex een der dcmeingederen, die door Koning Lodui jk
Napoleon aangewezen werd als domeingoed van de Kroon: ,,een
bouwhof genaand woestenbergse Hoeve, bestaande benevens de
Huisinqe en verdere opstaL, in onstreeÀs 60 geneten zaaij- en
yeiland,r,{net 45 gemeten beenden en wildernisse en 1s0 geneten
heidd' ("). wanneer de Dienst der Domeinen het complex heeft
afgestoten, is niet precies beke4.d. Datmoet echter tussen 1g16
en 1827 hebben plaats gevonden ("). Het terrein van de voormalige Maastrichtsebaan en een deel van de Baverse Heide werd
echter niet meeverkocht, maar bleef tot in deze eeub, eigendom
van de Domeinen.
Bij de aanvang van het Kadaster onstreeks 1830 stond het conplex
met ongeveer 80 hectare grond op naam van AIlard philip Reinier
carer van der Bordr ran verworde. Deze familie heeft de woestenberg bijna een eeuw in bezit gehouden. De erfgenamen van de
Ginnekense burgemeester mr. lll.H.E. van der Borch verkochten
het omstreeks 1918 aan de Princenhaagse fabrikant Jan Laurens
Henkes. Deze verwierf in diezelfde tijd het buiten Klein-wolfslaar, waardoor een groot aaneengesloten grondbezit ontstond.
rn 1939 verkochten zijn erfgenamen de woestenbergse Hoeve met
61 hectare grond aan Henricus Antonius oomen en fàmi1ie, landbouwer te Bavel.
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korte afstand van de hoeve een nieuwg^boerderij,
de Mariahoeve, die een jaar later gereed kwam (rr). Het was
een Àop-hals-ronp boerderij, gelegen op het vroegere traject
van de Maastrichtse Baan (foto 5 en 6).
Deze bouwde op

Foto 10: In de jaren na L940 was de Woestenberg bewoond door
Anton van Hooijdonk en Marie Oomen; rechts een zuster van
A. v. Hooij donk ( coL1. fan. Oonen) .

De woestenbergse Hoeve is eeuwenlang een pachthoeve geweest.
vanaf omstreeks 1940 woonde er de familie Anton van HooijdonkOomen (foto 10). Enkele jaren later verhuisde deze naar Heusdenhout, waarna Jacques ooren de boerderij betrok. Hij was de laatste bewoner en eigenaar van de Woestenbergse Hoeve.
Zoals bi j zwele andere oudere boerderi jen het geval is geweest,
is de hoeve verscheidene malen herbouwd of verbouwd. Daarbij
is vermoedelijk wel de originele plaats gehandhaafd. rn de jaren
1902/1903 werd een der schuren vernieuwd en het woonhuis met
aangebouwde stal ten dele van nieuwe gevels voorzien. rn 1,922
brandde de boerderij gedeerterijk af, waarna de west- en de
noordgevel opnieuw werden opgetrokken (,,). Dat blijkt ook
uit een gevelsteen rechts naast de voordeur, waarop de tekst
" Woestenberqse Hoef, gebouwd 1661, door brand verwoest en
herbouwd 1922 " (foto t2). Hierboven was een kanonskogel ingemetseld, waaruit de conclusie zou kunnen worden getrokken, dat
de hoeve ooit bij militair geweld betrokken is geweest. Dat
zou bijvoorbeeld het geval ktnnen zijn geweest bij de beregering
van Breda in |624, toen in Bavel verscheidene boerderijen verwoest zijn ("). Het complex kwam in tgTl te liggen op het
tracé van de nieuwe rijksweg, waarna het omstreeks 7974 werd
gesloopt (25). Foto 11 laat u de boerd.erij zien vanuit het
zuidoosten, komende vanaf. de laan naar de lrhria-hoeve, met naast
de grote schuur de Kastanjedreef, en links de kleÍne schuur.

Besluit
Maastricht, die vanaf ongeveer 1600
over ten dele reeds bestaande locale paden, ontstaan is vanaf
Ginnekenvia de Bavelse Heide naar Alphen, ztjn nog belangrijke
sporen in het terrein terug te vinden, zoals het pad door de
beboste zuidwestrand van het sportpark De Roosberg.
ook een bomengroep achter de Eikberg bij Bavel aan de oostzijde
van de A21, die de plaats van de naast de baan gelegen schietbaan aangeeft, is een sociaal-cultureel monument, dat waard
is om in de toe]<omst bewaard te blijverr. De (oude) Maastrichtsebaan, die vanaf de weg chaam-GiIze door de bossen naar Alphen
1oopt, volgt grotendeels de weg waarlangs het verkeer in de
zeventiend.e eeuw vanaf Breda naar Maastricht reisde. De woestenbergse Hoef, daterend van omstreeks 1400, had de toegang
vanaf deze weg. Deze boerderij is in de jaren zeventig van de
twintigste eeuw geheel verdwenen onder de snelweg.
van de baan van Breda naar

Foto LL: De woestenbergse Hoeve vlak voor de afbraak, gezien
vanaf het zuidoosten. Rechts de weg naar de Mariahoeve, links

naast de schuur het begin van de Kastanjedreef (foto

B.Spekenbrink, 1969; G.A.B. , coll.

Nw.

Ginneken 1g6g-T36ía)

.
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het oorspronkelijke goed is het gedeelte ten noordoosten
van de snelweg met de omstreeks 1940 gebouwde Mariahoeve en
ongeveer veertig hectare grond en water behouden gebleven.

18. A.R.A. rs-Gravenhage, Nassause Domeinraad na l-581, Lo]-] , f.350. Kaart
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5. De baan moet vrij dicht langs de huidige bosrand hebben gelopen, tussen
de op de topografische kaart van 1840 nog herkenbare percelen van de
Cleyne Leeuwerck en het bos. Zie hiervoor: A,I[.Jansen: "Het buiten de
Leeuwerik onder Bavel", in Brieven van pauJus, 23e jrg. nr.l2O, 1998.
6. Topografische kaarten 1850, G.A.B., kaarten groot-formaat, nrs. 19BO
58. - .61.
7. c.P.M.van AlPhen: Gescàiedenis boswachterij ulvenhoutseöos, L899-1-999,
Nieuw-Ginneken, 1999.
8. rnformatie van G.oÈten, Breda. Men volgde op de Gilzeweg voorbij de
Hoge Aard de "Nieuwedijk" naar Gilze. Deze is nooit verhard, in tegenstelling tot de "Oudedijk" via Verhoven, die nu a1s verbinding tussen
Bavel en Gilze dienst doet.
9. A.I{.Jansen: "Brouwerijen en boerderijen op de Eikberg in Bave1,,, in:
Brieven van Paulus, 24e 1rg nr.L22, december L998.
L0. Chr-Buiks: Veldnamen, nr.10, p.81_ t/m 83.
11. c.A.B., afd.rrr-8,
898: Legger der manuaal cijnsen der o.L.vr.kerk te

van landmeter .f .Vereijck.
G.A.B., archief Ginneken, L77, lijst
van eigenaren in verband met de
verpondingen. rdem, rijst van hui-snummeri-nq en bewoners; 1g06.
20. c.A.B., R Ginneken 249, stukken rakende de Domeinen, ongenununerd.
Ulanneer en hoe de Nonnen van Lier het goed hebben overgedragen aan de
Domeinen is onbekend. Voor de oppervlaktematen, zie: P.Scherft: "Het
stedelijk ijkwezen in Breda" ÍÍÍ., Ln Jaarboek De Oranjeboom, dI.V,
1952, p.75. In 18L2 was 1 gemet = 1/3 bunder; L morgen = 2/3 bunder;
voor Breda e.o. gold: l bunder: 400 roeden, in l-812 was dit L2.91,6 Ít2.
Het complex omvatte toen: 60 gemeten cultuurgrond (2518 hectare), 45
gemeten, beemden en weiden (19,2 ha), 150 gemeten heide (64,6 ha);
totaal 255 gemeten : 109r8 hectare.
21. G.A.B., archief Ginneken L577: Relevée der gebouwde eigendommen, 1816,
artikel- 68: eigenaar de Domeinen, afkomstig van de Nonnen van tieri
verkoop aan artikel 38: AJ.lard Philip Reinier Carel van der Borch van
t-9.

Verwolde.

22. Kadaster Breda, hulpkaarten Nieuw-Ginneken sectie C nr.3, juni 1942.
23. Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie C nr. 81, febr.1903; idem,
rrr.).32, juni L924.
24. De steen werd bij de afbraak van de hoeve verwijderd en door de familie
if.Oomen-Rombouts meegenomen naar de nieuwe boerderij in Venhorst,
waar de sÈeen werd opgenomen in de bestrating van het tuinpad.
25. fdem, Nieuw-Ginneken sectie C nr.84, L97L; nr. 85, 1975.

Breda.

12. G.C.A.Juten, tn Taxandria, )rg.L6, 1909, Cartularium nr.13; L.Merkelbach van Enkhuizen en A.Hallema: Gescàjedenis der gemeente Ginneken en
Bave7, Utrecht 1941,; p.73 e.v. De broer Gerrit van Jan Ludekens had een
dochter Elisabeth, waarbij Jan van der Leck een zoon had verwekt. Hier
is bedoeld .Ian IfI van Polanen en van der Leck, onder de naam .]an II
Heer van Breda van 1378-L394. Deze had nog een bastaard: afan van Grj-mhuysen. Zie hiervoor: A.W.,Jansen in Brjeven van paulus, t7tt 1999.
l-3. ,J.B.Krueger: Ker.keJijke geschiedenis van àet Bisdom van Breda, dl .III,
p.58 e.v.;
Buiks: Veldnamen, 10, p.82.
14. Th.E.van Goor: Beschryving der SËadt en Lande van Breda, !s-Gravenhage,
t'l 44; acte 63, p. 476. c.C.A.Juten: ,,Vredenberg 1", ín Taxandria,
jr9.1917, 1910, p. 26 e.v.
15. .Tuten, Taxandria, )rg. L7, 1910, p.31.
16. Buj-ks verwijst naar Krueger, p.58, waar echter hierover niets vermeld
staat.
1-7. Juten vermeldt, dat er behalve enkele tegels op dit terrein geen steenresten werden gevonden. Volgens de familie Oomen, zouden er wel wat
stenen aanwezig zijn geweest. Het is in principe ook mogelj-jk, dat hier
niet het klooster maar een woning heeft gesLaan. In het begin van de
19e eeuw worden er op llÍoestenberg namelijk twee woni-ngen vermeld.
G.A.B., archief Ginneken, nr.L77: verpondingen; huisnununering.

C

Foto 12:De gevelsteen
en de ingenetselde
kanonskogel naast de
voordeur van de
Woestenbergse Hoeve

( foto

G.

B.Spekenbrink,
I . Nw. Gi nneken

A. B. col

L969-1369 )

.
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BIDPRENTJES GEZOCHT
De laatste twee eeuwen

door Kees Leijten
OVER ETEN

GESPROKEN

I

onder grote belangstelling opende rneke strouken op zondag
9 januari de nieuwe tentoonstelling "over eten gesproken",
die wij samen met het Nederlands centrum voor volkscultuur
uit Utrecht hebben ingericht.
Elsa Reichetrd en Pieter van Rooyrmedewerkers van het N.c,v.
richtten de tentoonstelling in met de wandplaten van het
N.C.V. en veel materiaal uit ons eigen nuseum.
u kunt deze fraaie tentoonstelling nog zien tot en met 15
maart a.s.
Elders in deze Brieven van paulus leest u meer over de
feesterijke opening van de tentoonstelling en de ingebruikname van de vitrinekast, die we dank zij een ruime gift van
de C.C.U. konden realiseren.

25 JAAR

PAULUS

"25

JAÀR PAULUS" heet de tentoonsterring die op zondag z
april geopend wordt.
op maandag 3 april bestaat onze heemkundekring zs jaar. trle

terugblik in ons museum dat diezelfde week, op 6
april, precies 13,5 jaar bestaat.
veel foto's over 25 jaar heemkunde in de voormalige gemeenten "Ginneken'en Bavel" en "Nieuw-Ginneken" , zs jaar heemkunde in Bavel, Galder, Ginneken. Heusdenhout, strijbeek en
Ulvenhout.
'
VeIe uitgaven over de historie van deze dorpen.
rnteressante zaken die we in die afgelopen 25 jaar voor de
gemeenschap konden bewaren. Kortom 25 jaar heemkunde.
De tentoonstelling staat er tot 15 juli.
houden een

60 JAAR U.V.V.'40

Op 20 september 1940, middenin de tweede

wereldoorlog, werd

in Ulvenhout de voetbalclub U.V.V. opgericht, die later als
U.V.V.'40 door het Ieven zou gaan.
Frans oomen beschreef de historie van het voetbar in ulvenhout reeds in de Brieven van Paulus 32-34U.), waarin U kunt
lezen dat de in 1907 opgerichte "Zwartjes" officieet UWEMM heette ! Dus in 2007 een eeuw voetbat in Ulvenhout !
U zult begrijpen dat wij er in het museum graag aandacht
aan besteden in september 2000.
Hebt U nog oude foto's van de Zwartjes voor Paulus 2 0f
andere interessante foto's over de voetbalhistorie in
Ulvenhout 2

(* zie Brieven van pautus 3zpt63; j3p23z;

34p32)

is bij het overlijden van een dierbare in de katholieke wereld steeds een bidprentje of gedachtenisplaatj e gedrukt .
Aanvankerijk met veel christerijke spreuken en psarmen,
maar vooral in de laatste halve eeuw met veel Ínformatie
over de overledene.
Bidprentjes of gedachtenispraatjes zijn daarom belangrijke
historische en genealogische bronnen.
ook onze heemkundekring heeft reeds vele plaatjes, maar

blij ft driftig doorverzamelen.
rndien u deze week of j.n de toekomst bidprentjes opruimt
denk dan aan ons museum, waar ze voJ.gaarne in ontvangst
worden genomen.
Oude en nieuwe, enkel

of dubbel. Alles is

welkom

AUTOBEDRIJF G. VAN HOOIJDONK JUBILEERT
De raatste 50 dagen van 1999 vierde onze sponsor Garage van
Hooijdonk aan de Dorpstraat in ulvenhout zijn gouden jubileum

rn 1949 begon Gerrit van Hooijdonk (80) op een bescheiden
manier zijn garagebedrijf, dat inmiddels Ís uitgegroeid tot
een flink bedrijf nu onder de leiding van zoon Kees.
Gerrit van Hooijdonk is artijd een verenigingsmens geweest.
De Bovagrde Harmonie, de EHBO en de Middenstandsvereniging.

Hij werd ook een van de eerste sponsors van ons museum.
Illij wensen Garage van Hooijdonk een gouden toekomst toe
oprichter Gerrit nog vele gezonde jaren.

en

WEER EEN BOEK MET KRANTENKNIPSELS

rn het archief van Paulus van Daesdonck bevindt zich een
rijk archief aan krantenknipsers. Het is de historie van
ons heem van de laatste twintig jaren.
Maar ook knipsels van vóór 1980 zijn er te vind.en.
Begin januari leverde ons lid Harrie Berendschot weer zijn
boek met krantenknipsels af. 1999 Staat er op.
Harrie knipt dagelijks alle interessante berichten over
onze dorpen uit en verzamert die keurig in een multomap.
EIk jaar een volle map.
wim corsen begon er in 1980 mee en bouwde zo een rijk archief op. sinds het overlijden van coLsen (1992) heeft

Harriè Berendschot het werk voortgezet
Een werk dat door het bestuur van paulus zeer gewaardeerd
wordt. Harry bedankt en hopelijk nog veLe jaren.
Hebt u nog oude krantenknipsels over onze dorpen van vóór
1980? Bewaart, u die voor Paulus ? u kunt ze artijd afgeven

in het museum.
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DE TMTSTE MIJLPML VAN

ALLIANCE D'AMITIé 150 JAAR
handboogvereniging Aiiiance d'Amitié bestaat op 1 juni
?g
2001 anderharve eeuw. Een jubileum waar ook paulus
niet
voorbij kan gaan.
ook over deze vereniging hebben we in de Brieven van paurus
reeds gepubliceerd. Frans carton beschreef de historie.*
I^Ie zullen er in het komende jaar gegarandeerd
meer over
gn

hOf

. ( * zie Brieven van pau.lus 49p29,. 50p99; 51pL35;

GINNEKENSE

DE
STEENWEG VERDWENEN

door Àd Jansen

Inleiding
rn de eerste helft van de negentiende eeuw werd de steenweg
van Breda naar strijbeek gekantonneerd door het plaatsen van
nijlpalen. rn feite werd de weg vanaf de binnenriide van de
Ginnekenpoort op het wapenplern (nu van coothplein) tot aan
de hoek van de Molenweg (de huidige Markwegi in strijbeek
verdeeld in tien vakken van één kilometer. De -nijJpaler2 waren
dus in feite kiloneterparen. De steenweg werd.-rróor gemeen-

52p2OS)

E. H. B. O. ULVENHOUT JUBILEERT
Dit najaar zal ook de E.H.B.O. jubileren. De EHBO bestaat
dan 50 jaar. Paulus zar er in zijn museum een tentoonstelling aan wijden .Hebt u nog oud materiaa] van de EHBO ? we
denken aan foto's, brieven , circulaires, boekjes of verband en hulprnateriaal uit de begintijd ? hle horen dat dan
graag van U. HeIp paulus exposeren !

schappelijke rekening van Breda en van dè gemeente Ginneken
en Bavel aangelegd en onderhouden, met uitzondering van het
gedeelte dat tussen de vestingwerken 1iep. rn 16sj en LTL}
werd de weg in twee fasen bestraat tot aan de Roskan in u1venhout, terwijl het gedeelte vanaf ,t Hoeks*e tot de Bergigghe grens in LB5B van een klinkerbestrating werd voorzien
('). rn welk jaar de kilometerpalen geplaatst zijn is niet
precies te achterhalen. Het waren hardstenen palón met een
aan de zijkant uitgebeitetd nummer, die in de bàrm van de weg
stonden. zíj behielden hun functie tot de sam^enwerkinq tussen
de beide gemeenten in 1,gTg werd beëindigd (z).
De plaats van de mijlpalen.
op een topografische \aart van 1850, verkend in 1840, staan
ze reeds aangegeven ('). Deze kaart werd echter nog bijgewerkt in 1860. De plaats waar de palen gestaan hebben kan met
vrij grote nauwkeurigkeurigheid op deze kaart worden afgelezen.

1- splitsing Ginnekenweg / Koninginnestraat (niet op de
kaart aangegeven);
2. Ginnekenweg bij de afsplitsing van de pr.Hend.rikstraat;
3- ulvenhoutselaan ter hoogte van het Laurenspark;
4. Ulvenhoutselaan bij de Bieberglaan;
5- Dorpstraat ulvenhout, begin van de Annevilleraan;
6. Molenstraat ulvenhout, bij de afspritsing van de oude
Chaamseweg;
7. Strijbeekseweg, bij de verlegde Daasdonkseweg;
8. Strijbeekseweg, ten zuiden van Garage Bogaerts;
9. Strijbeekseweg, bij Heerstaaij en;
10. Strijbeekseweg, bij de Markweg.

FOTO MOBILISATIE

van Henk Martens ontvingen we deze foto uit 1g3g. veren
werden toen in dienst geroepen. Het was Mobilisatie.
rn de schuur bij de oude Fazanterie waren miritairen ingekwartierd die op deze foto poseren. De 3e van 1inks
is
Karer van de Meijs uit Breda. Kent u de overige personen
die op deze foto staan, genomen bij de .roormaiigó Fazan_
terie ? Graag een reactie naar de ràdactie

%
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De nummers 2, 7 en L0 worden op de topografische kaart van
1840 vermeld aan de westzijde, de nummers 3, 41 5, 6, g en 9
aan de oostzijde van de weg. of dit overeenstemt met de fei-

N

telijke situering, is niet zeker.

0p de bovengenoemde kaart uit de periode 1940-1960 worden
niet alleen palen aangegeven tussen , t Hoekgke in ulvenhout
en de Markweg in strijbeek, maar ook langs de omstreeks 1g55
met grind verharde provinciale weg van ,t Hoekske via chaam
naar Baar1e-Nassau. opvallend. is, dat de nummering langs deze
weg eveneens buiten de vestingwerken van Breda begon en vanaf
't Hoekske in ulvenhout op dezelfde wijze doorgenumrnerd was

tot nr.

#

in Baarle-Nassau. Zo stond omstreeks 1g60 langs de
paar nr.7 bij de cauwelaarsewegr Dr.g bij het einde van de Geersbroekseweg, nr.9 bij de Hondsdonk, nr. 10
voorbij Huis ten Bosch, en nr.L1 bij de.weg naar Meer1e.
Later zijn deze hernummerd met 1 t/m 5({). op de in 1990
uitgegeven topografische kaart staan ze nog zo vermerd.
20

chaamseweg

mijrpalen langs de steenweg van Breda naar strijbeek zijn
in de loop der tijd geleiderijk verdwenen. Dit moet vooral na
7929 gebeurd zijn, toen ze hun functie verloren hadden. op de
topografische kaart, verkend in 1936, en bijgewerkt tot 1ó+2,
vindt men ze alleen nog rangs de strijbeekseweg terug, met
name de nummers 6 t/m 10, 6 en 10 aan de westzijde, de overige aan de oostzijde van de weg. paal nr. z in Ginneken (zie
foto 1 en 2)en nr.5 in ulvenhout(zie foto 3) bestonden toen
nog wel, maar zijn op de kaart waarschijnlijk niet vermeld
wegens plaatsgebrek. Bij de sloop van de vestingwerken omstreeks 1870 en de aanleg van de straten bij de voormalige
Ginnekenpoort, is paal nr. 1 mogelijk aI verwijderd. Nummer
2 heeft zich echter tot 1998 kunnen handhaven. Bij diverse
reconstructies van straten en wegen zijn in de jaren voor de
De

Foto 1: Ginnekenweg 172 vóor
de herbouw in 1998/1999 , net
rechts onderaan nijlpaal nr.2
( foto A.hl. Jansen, 1993 ) .

ldereldoorlog de palen Iangs de ulvenhoutseweg verloren
gegaan. rn ulvenhout is mijlpaal nr. 5 bij de reconstructie
van de Dorpstraat in 1991 spoorloos verdwenen (foto 4). Aan
de strijbeekseweg werden ze bij de aanleg van d.e fietspaden
in diezelfde tijd t zover toen nog aanwezÍg, eveneens opgeruimd. Kilometerpaal 7 en 9, die toen nog in de berm van de
weg stonden, werden "gered" en overgebracht naar de voortuin
van het museum van Paulus van DaesdonckTweede

laatste gesneuveld
rn Ginneken stond de laatste kilometerpaal tot midden 199g
tegen de gevel van het oude winkelhuis Ginnekenweg t7z (zie
foto 1 en 2).

Ook de

Foto 2: Mijlpaal nr.2

voor

Ginnekenweg 172
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rn dat jaar werd het pand tot de grond afgebroken om plaats
te maken voor nieuwbouw. De laatste mijlpaal, eigendom van de
gemeente Breda, bleef echter bijna twee jaar achter de
schutting rond de nieuwbouw bewaard. Toen het pand in het
najaar van 1999 bijna gereed was en de schutting werd opgeruimd, kwam met het nieuwe pand ook de paal weer in het
zicht, maar moet kort daarna met het bouwafval zijn opgeruimd. Toch jammer van dit kleine monument, dat zo'n anderhalve eeuw op deze plaats heeft gestaan. Het was het laatste
relict van de drie eeuwenoude straatweg, die eens in goede
samenwerking tussen de stad en de heerlijkheid Ginneken en
Bavel werd aangelegd en onderhouden. Het verloren gaan van
dit symbool van vroegere intergemeentelijke saamhorigheid is
dan ook een gemiste kans en een verlies zowel voor Breda als

Foto 3: Voor Dorpstraat 8B
in Ulvenhout stond tot 1991
nij lpaal nr.5 (G.A.8., fotocol lectie Nieuw-Ginneken ) .

voor het daarin opgegane Ginnekent roch was een van de ambtenaren van welstand, Architectuur en Monunentenvan de gemeentre Breda reeds bij aanvang van de bouwwerkzaamheden getipt
('). Aannemer en uitvoerder weten van niets en hebben geen
paal gezien. zo gaat datt De door de gemeente in het leven
geroepen Klankbordgroep Monumenten heeft zich schriftelijk
tot de wethouder gewend met het verzoek zorg te dragen voor
het terugplaatsen van de verdwenen mijlpaal. ook de afdeling
w.A.M. van de gemeente is nu in actie gekomen, op zoek naar
de verdwenen mij lpaal.

Historische grond
Ginnekenweg 172 werd gebouwd in de negentiende eeuw. De
huizen Ginnekenweg L72 t/m 180 staan op de praats waar eens
de schuur stond van de zestiende-eeuwse herberg en boerderij

Drii coninghen, waarvan de oudst-bekende vermelding dateert van 1563 ('). De schuur was gebouwd op een akker,
genaamd 't Bergs,ke. De herberg De Drij coninghen rag zerf ten
noorden hiervan, dus op de plaats van het huidige hoekpand
van de Johan willem Frisolaan en van de tunner in de Zuidelijke Rondweg. ook dit laatste pand wordt nu eveneens door de
De

rn 1629 woonde er de mulder van
de watermolen op de Molenleij (of van de windmolen op de
zandbergen). Door voortdurende splitsing en verdichting van
de bebouwing, die vooral in de negentiende eeuw heeft plaats
gevonden, was het terrein van de herberg omstreeks 1940 met
acht panden bebouwd. rn dat jaar werd de bebouwing van het
toenmalige Oranjeplein door de gemeente Ginneken en Bavel
grotendeels gesloopt ten behoeve van de toen reeds geprande
aanleg van de Zuidelijke Rondweg. vanaf het hoekpand van de
Johan l{i11em Frisolaan richting Ginneken bleven de huizen
echter gespaard.
aannemer onderhanden genomen.

Foto 4: Aan de Strijbeekseweg
stond tot onstreeks 1gg0 ter
hooqte van Heerstaaijen nijlpaal nr.9. Sanen net nr.Z werd
deze overqebracht naar de voortuin van het nuseun aan de pennendijk (G.A.8., fotocollectie

Nieuw-Ginneken ) .
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Àantekeningen
L- A.IÍ.ilansen: "Tolheffinq op de weg van Breda naar Strijbeek", in: Brjeven
van PauTus nr.1O?, p.91...1L4, december L995.
2. Idem, p.11.0; ook: inf. G.Otten.
3. c.A.B., kaarten groot formaat, nr. 19BO-SS/61.

4- op een erf van een boerderij aan de Chaamseweg zijn nog verscheidene
van deze palen in gebruik.
5. Informatie G.Otten.
6. A-rÍ.,Jansen: "De Buurtschap bij de Ginnekense watermoLen',, dr.1, in:
EngeTbrecht van ÀIasàau, jrg.13, 1994-1.

DE DORPSQUÍZ
sinds enkere jaren kent ulvenhout
steeds meer verenigingen deelnemen.

zrn dorpsquiz, waaraan

Dit jaar zelfs meer d.an 30.

rn oktober 1999 had ook Baver zijn dorpsquiz. ook dat werd
een geweldige happening.
Twee jaarlijkse gebeurtenissen die de kennis over het eigen
dorp stimuleren. Ook paurus is steeds van de partij en
blaast zrn partijtje aardig mee.
Ook dat is heemkunde

STUDIEDAG GENEALOGIE
OVER LANDVERHUIZERS
De commissie Heemkunde en Genealogie van Brabants Heem
organiseert jaarrijks een studie-ochtend over de genealogie

binnen de heemkunde.
Dit jaar staan de landverhuizers centraal.
Dr. Jan Lucassen zal een inreiding houden over de trek naar
de Nederlanden vanaf het begin van de tachtigjarige oorlog
(1668) tot nu.
Dr B. van Gastel zal een voorbeeld behandelen en toelichten. Gedurende de ochtend krijgt u ruimschoots de kans vragen te stellen en te discussiëren met de inleiders.
PIaats
hlanneer

kosten
aanmelden

informatie

Boerke Mutsaers Vijverlaan 2 Tilburg
(bij Station Tilburg-West)
18 maart a.s.van 10.00-13.00 u.;(Koffie 9.30 u)
f 15,- pp inclusief koffie en reader
Dr Frank Wierckx 0294-25.55.66 ;fax 25.55.22
Frank tJierckx of Kees Leijten 076-561.27.42'

Ginnekense Zouaven

ten strijde voor de paus

door Frans Roelvink
Meer dan 125 jaar geleden, zo september 1870, viel Rome
voor de troepen van koning victor Emmanuel rï van sardinië, waard.oor de eenheidsstaat ïtaIië onder zijn reiding
werd gevormd. Het leger van paus pius rx, g000 ían sterk,
kon geen weerstand bieden aan de 60000 manschappen van de
koning en na een bres in de stadsmuur gaf de - paus zich
over.

Een deer van het leger van de paus werd gevormd door
vrijwilligers, Zouaven, dat voornamelijk werd gevormd door
jonge idealisten uit Nederrand, Frankrijk en Be1gië. zij
beantwoordden een oproep van de paus, ofi hem te helpen.
onder de ruim 3000 zouaven uit Nederland bevonden zich
tien jongens uit Ginneken en. Bavel en daar willen we het
in deze bijdrage over hebben.I

Historische achtergronden2
sinds de middeleeuwen bezat de paus niet alleen geesterijke nacht, maar was hij ook heer over een stuk giondgebiód
in Midden rtalie. Die wereldrijke macht werd nJ rret weens
congres van 1814 bevestigd. Het Apenijns schiereiland was
een lappendeken van onafhankelijke staatjes. vanaf 1g4B
ontstond in rtalië een streven een nationale eenheid en
werd de Kerkelijke staat bedreigd door de nationalistische
troepen van koning victor Emmanuel rr van sardinië. Elk
voorster over een diplomatieke oprossing werd door de
toenmalige Paus, Pius rx, van de hand geurezen. Hij gebruikte aIs voornaamste argument dat de Kerkelijke staat
in feite niet aan hem toebehoorde maar aan de t<àtnotieke
geroofsgemeenschap. De paus verkeerde in een politiek
isolement en schatte het eenheidsstreven van de rtalianen
volkomen verkeerd in. Hij gebruikte verder zijn geestelij-

ke autoriteit om zijn wereldlijke macht te onderstrepen.
Daarnaast had de Kerkelijke staat te maken met ambtelijke
corruptie en reactionaire verhoudingen.
De Paus deed in 1860 een oproep aan katholieke jongeren in
de hele wereld om hem te hulp te schieten. oaarop werd
vanuit Nederland in eerste instantie slechts matig gereageerd, maar na een nieuwe oproep in 1865 was de reactie
veel groter. uiteindelijk zouden meer dan 3000 katholieke
jongeren uit ons land de paus te hulp komen.
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Die vrijwilligers werden ingedeeld bij de Zouaven, een
onderdeel, dat onder leiding stond van Franse officieren.
De term Zouaaf is a{komstig van een Kabylenstam in AIgerije, Zwawa geheten.r Zíj droegen gevechtskleding, die de
inspiratie vormde voor het wat merkwaardige uniform,
waarin de pauselijke Zouaven gekleed gingen.
Naast het Ieger van Zouaven waren in Rome ook Franse
troepen van Keizer Napoleon III gelegerd. Toen in juli
1870 de Frans-Duitse oorlog uitbrak, trok de keizer zijn
troepen terug. Voor koning Victor Emmanuel was het vervolgens vrij eenvoudig om ten slotte in september van 1BZ0
Rome te bezetten. vanaf dat moment beschouwde de paus zich
als 'de gevangene van het Vaticaan'. Àan deze situatie
kwam pas in L929 een einde door het verdrag van Lateranen
dat gesloten werd tussen Mussolini en Paus Pius XI. Hierbij erkende Italië de soevereiniteit van de paus.
Ginnekense zouaven
Het begrip 'Ginnekense zouaven' willen we in eerste instantie beperken tot de tien zouaven, die in de gemeente
"Ginneken en Bavel" geboren zijn. Ongetwijfeld zullen er
zouaven zijn geweest, die na hun diensttijd in Ginneken en
Bavel zijn gaan wonen, maar van elders konen. En er zullen
zouaven zijn, die elders zijn geboren, maar die vanuit
Ginneken als zouaaf zijn vertrokken. Tot slot kunnen we
toch de in Ginneken geboren Zouaaf Van Nispen met enige
moeite als een Ginnekense zouaaf zien, omdat zijn ouders
kort na ziln geboorte naar Almelo verhuisden en een paar
jaar voor zijn geboorte in Ginneken kwamen wonen.
Het is overigens opvallend, dat er tien zouaven in Ginneken en Bavel worden geboren, maar dat uit de andere dorpen
rond ,Breda, Princenhdga, Teteringen, geen enkele zouaaf
komt.'waarschijnlijk is dit mede te danken een actieve

pastoor, die in zijn preken regelmatig over de situatie
zaL hebben gësproken.

De geboorte-aktes van de latere zouaven geven ons een
indicatie over de sociale achtergrond. De vaders van vier
zouaven behoorden tot de middenstand, zoals bakker, zadel-

maker, timmerman. van vier andere zouaven was de vader bij
hun geboorte bouwman. Bij hun indiensttreding waren vier
zouaven bakker en drie landbouwer of landarbeider.
De leeftijden bij de indiensttreding varieerde tussen t7
jaar en 32 jaar.
Italië van

1859

tot

ISZO
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Idealisme hras voor velen een argument om gehoor te geven
aan de oproep van Paus, oÍl hem te hulp te schieten. ID een
dagboek ian èen zouaaf lezen we hierover het volgende:5
'Menigmaal kwam mij door het lezen van geschiedenissen
betrekkelijke personen die voor godsdienst en kerk alles
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opofferden, de gedachte te binnenl O, konde ik dit ook
doen. Toen dit meer en meer mijn hart en geest bestormde
ten tijde dat helsch en aardsch geweld alles in het werk
stelde, om de wereldlijke macht des Pausen te doen vaIIen,
toen gevoelde mijn hart behoefte om a1les te verlaten en
naar Rome te trekken, om indien zelfs noodig mocht zijn
mijn arm en leven ten offer te brengen'.
Het bovenstaande citaat van een 23 jarige zadelmaker zal
ook wel voor veel anderen hebben gegolden, dl dan niet
onder invloed van een ijverige pastoor. De behoefte om
hulp te bieden aan een nan, die door veel katholieke
jongeren a1s hun vader werd gezien, wordt in dit citaat
aardig weergegeven. Achteraf gezien wellicht naief, ideaIistisch, maar passend in een tijd, waarin het katholicisme in Nederland in een opkomende emancipatie verkeerde.
Immers, in 1853 werd in Nederland de katholieke hiërarchie
hersteld en was de perste bisschop van Breda niet afkomstig uit Ulvenhout 2D
Er zullen echter ook zouaven zijn geweest, die door het
avontuur werden aangelokt, of de armoedige sfeer thuis
wilden ontvluchten, gevoed door de verhalen over luxe en
weelde van het leven in Rome.
De diensttijd in ItaIië
De meeste zouaven uit Ginneken hebben gediend in de periode van 1866 tot de val van Rome in september 1870. Via
Oudenbosch en Brussel reisde men met de trein naar Parijs
en vandaar uit naar Marseille. Daar stak men met de boot
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over naar Civitavecchia, ten noorden van Rome. Zowel in
Brussel als in Rome werd men streng gekeurd en bij een
positieve keuring tekende men voor twee jaar. Tijdens de
diensttijd hield men zich bezig met ordehandhaving, patrouilleren in de bergen en het gebruikelijke kazerneleven. Uiteraard werden veel kerken bezocht en een hoogtepunt voor veel Nederlandse Zouaven was de heiligverklaring
van de Martelaren van Gorcum in L867.
Tijdens de dienpttijd overleed een zouaaf uit Ginneken in
een ziekenhuis. / Er zijn geen Ginnekense zouaven gesneuveld en bij de val^ van Rome in 1870 waren drie zouaven uit
Ginneken aanwezig.Ö
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De kranten in de zouaventijd
De berichtgeving in de katholieke Nieuwe Bredasche en
Oosterhoutse Courant over de gebeurtenissen in Italie in
die tijd zijn algemeen van karakter. Deze berichten zijn
meestal overgenomen uit Italiaanse kranten of afkomstig
van correspondenten. LIe hebben in de kranten geen berichten of brieven gevond.en van de zouaven zelf. De veldslagen
in 1867 krijgen wel veel aandacht. Zo wordt na de SIag bij
Mentana in november 1.86^7 een Ii j st gepubliceerd met gesneuvelden en gewonden.Y Daar zijn geen zouaven bij uit
Ginneken. Na deze slag vertrekt op 24 november 1867 een
grote groep zouaven uit de omgeving van Breda en Tilburg
naar Brussel. Zíj gaan onder grote belangstelling weg en
een bericht hierover is in de NBOC terug te vinden.Iu De
terugkeer van de zouaven na de val van Rome in 1870 wordt
met een kort bericht afgedaan.

Een oude schooiplaat :
Nederlandse Zouaven in de slag

bij

Mentana

fïlvenhout" 15 l{ov. yerleclene we.k
vertro!il<eu ouze oud-zouaven, de gebroed,eru
O.omcn, vrcrlijk en opgeruimd nBsr RË-ur;;;
die-.ileprere joogc.lingéo ontboden ziiu trr ver_
dedigilg ran wórheil, regtvaard.igheid eo narc
vriiheitl.

Berichtje uit De Grondwet
77 novenber L869

t

(Roosendaai)

l{ie verre reizen maakt.. Er zijn veel dagboeken en brieven van zouaven bewaard
gebleven, maar we hebben weinig materiaal gevonden van
zouaven uit Ginneken. WeI vonden we in het Zouavenmuseum
te Oudenbosch een aantal levensberi.chten en brieven van
Zouaven uit Breda. De indrukken die de zouaven tijdens hun
verblijf in Italie hebben opgedaan, moeten groot zijn
geweest. Niet alleen de vreemde omgeving, de taal en het
eten, maar zeker ook de pracht en de praal van de Sint
Pieter te Rome. Het gegeven, dat ze meer van de wereld
hadden gezien dan de meesten van hun dorpsgenoten gaf hen
al een aparte status.
Na de terugkeer probeerden de meesten het oude leven weer
op te pakken. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn geweest.
Het zich hreer aanpassen aan het oude leven gaf bij velen
onrust, waarbij een aantal wegtrok naar elders. Een onaangename verrassing voor de teruggekeerde zouaven was het
feit, dat men het Nederlanderschap had verloren, omdat men
in vreemde krijgsdienst was getreden. In theorie betekende
dit onder meer, dat men niet mocht stemmen, gekozen worden
en niet in aanmerking kwam voor steun vanuit de overheid.
Ook mocht men geen openbaar ambt bekleden. Na de dood van
de laatste zouaaf in L946 werd dit besluit teruggedraaid!
In het begin van deze twintigste eeuw komen we in o.a.
Tilburg de oud-zouaven tegen bij zogeheten zouavenbroederschappen en staan ze in Arnhem aan de wieg van de katholieke werkliedenvereniging. In Ginneken is hiervan echter
niets terug te vinden.

?
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Wel vinden we in Breda oud-zouaven terug aIs lid van
katholieke verenigingen, zoals de Aartsbroederschap van de
Heilige Familie. Hun rol was echter van geen betekenis.
In 1892 was in Utrecht een grote herdenking van de Slag
bij Mentana, waarbij een aantal zouaven uit Ginneken
aanwezig was.
De laatste Nederlandse zouaaf overleed
zouaaf uit Ginneken overleed in 1931.
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Biograf ische aantekeningen
Reeds eerder zijn gegevens gepubliceerd over zouaven die
geboren zijn in Ginneken en Bavel' maar nl?t iedere lezer
van dit blad beschikt over die publikaties."
De onderstaande gegevens zijn ontleend. aan eigen onderzoek, maar ook aan de persoonlijke dossiers van de zouaven, zoals ze in het documentatiecentrun van het Zouavenmuseum te Oudenbosch aanwezig zijn. Ook zijn niet uitgegeven aantekeningen van de vorig jaar overleden publicist
over zouaven, M.C.J.L. van Nispen geraadpleegd. Deze is
overigens niet verwant aan de in Ginneken geboren zouaaf
M. van Nispen.
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in 1946. De laatste

Geboren te Ginneken op LB juli 1821 als zoon van Johannes
Antonius Alvers, pettenmaker en Petronella van Dijk. Hij
was voor aLJÍL zouaventijd verversknecht en later huisschilder. Hij diende tussen 23 november 1867 en 2 december
1869. Hij is tweemaal gehuwd geweest en overleed te Breda
14 juni 1878 aan de gevolgen van een beroerte. Zí)n eerste
echtgenote, Adriana Cantrijn, met wie hij in 1'842 te Oudenbosch was gehuwd, overleed te Breda 23 oktober 1867.
Zijn beide kinderen waren toen ook overleden. Zijn tweede
echtgenote, Johanna Antonia van hloerkens, met iqie hij in
1872 was gehuwd, overleed te Breda 19 juni 1882.11

Hanel, Johannes Josephus
Geboren te Ginneken op 19 oktober 1836 a1s zoon van de
broodbakker Georgius Willem Hamel en Anna van der Diepstraten. Zijn vader overleed toen hij I jaar oud was. Hij
nam dienst als zouaaf op 9 september 1868, maar werd. op 28
mei 1869 bij ministerieel besluit ontslagen. Na de terugkeer was hij bakfier en overleed, ongehuwd te Heusdenhout
30 november 1909.lJ
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Jong, Àntonius de

op L2 februari 1850 a1s zoon van de
de Jong, die in 1861 overleed en Adriana
van Loon, die in 1859 overleed.. Hij was bakker in Rotterdam, toen hij op t7 november 1867 als zouaaf dienst nam en
overleed in Rome in een militair hospitaal op 22 me:- 1868.
Geboren

te

Ginneken

bouwman Johannes

'1.

I
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Kwisthout, Bernardus Jacobus
Geboren te Ginneken op 19 juni 1845 als zoon van de timmerman en koffiehuishouder Johannes Hubertus Kwisthout en
Adriana Maria Ballintijn. Toen hij op 9 september 1868
dienst nam als zouaaf, was hij juwelier. Hij diende tot de
val van Rome en na terugkeer vatte hij zijn oude vak weer
op. Hij huwde in Breda 30 juli 1879 met Anna Maria Bruinenberg. Hij overleed te Breda 29 september 1931.

Laar, Josephus Benedictus van de
Geboren te Ginneken op 29 september 1836 a1s zoon van de
zadelmaker Adrianus van de Laar en Cornelia Boeren. Deze
Adrianus is overigens driemaal gehuwd geweest. Zijn zoon
was bakker, toen hij 23 november 7867 a1s zouaaf dienst
nam. 0p 25 november 1869 was zijn contract afgelopen. Hij
overlijdt, gehuwd, tè Poeldijk in juni 1910.
Loon, Petrus van

te Ginneken op 7 novenber 1845 als zoon van Johannes van Loon, bouwman en Cornelia Doms. Hij was bouuman en
diende als zouaaf tussen 5 januari 1868 en 5 juli 1870. In
1875 huwde hij met Anna Roelen. Hij overleed 20 november
1915 te Rijckevorssel. Over hem is van de hand van M.C.J.L. van Nispen een biografische schets gepubliceerd in het
blad Pro Petri Sede van juli l-968.
Geboren

J.Hanel
L837- 1899

l,llartens, Jacobus
Geboren te Ginneken op 2L november 1838 aIs zoon van
Adriaan Martens en Catharina Roelands. Hij heeft tussen 11
december 7867 en 16 juni 1870 als zouaaf gediend. Zowel

vader als zoon waren landarbeiders. Na terugkeer uít
Italie ging hij in Chaam wonen, waar hij in l92O overleed.
Hij was gehuwd met Petronella Maria Adriana Smeekens.
Nispen, lllichael

J,van de Laar
1836- 1910

Geboren te Ginneken 4 mei 1847 als zoon van de landarbeider Jan van Nispen en Francisca van Ginneken. Zijn ouders
komen uit Zevenbergen en vertrekken na de geboorte van

Michel naar

A1me1o.
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ze hebben ook in Hardenberg en in Duitsland gewoond. Bij
de geboorte-akte van Michel wordt vermeld, dat hij in 1886
in Pruisen wordt genaturaliseerd. rn LB92 woonde hij in
Almelo. Hij uras gehuwd en heeft nakomelingen. Zijn overlijden is echter niet bekend.
Oomen,

Christiaan

te Ginneken op 25 juli 1839 als zoon van de bouwAdriaan oomen en Adriana van der Aa. De vader overleed
in 1851, de moeder in 1859. Hij was een oudere broer van
Jacobus Oomen, die ook zouaaf werd. Christiaan Oonen
heeft, net als zíjn broer, tweemaal gediend. Zíjn eerste
diensttijd liep van 1 juni 1.867 tot 1 juni 1869 en nam
deer aan de verdtocht in 1.867. samen met zijn broer tekende hij op 10 november 1869 bij. Beiden dienden toen tot de
val van Rome. Na zijn huwerijk in 1872 met een achternichtje ging,,hij in Meerle wonen. zijn overlijdensdatum is
Geboren

man

niet

bekend.l{

Oomen, Jacobus

Geboren te Ginneken op 1 mei ars zoon van de bouwman
Adriaan oomen en Adriana van der Aa. De vader overleed in
1851, de moeder in 1859. Hij was een jongere broer van
christiaan oomen, die ook zouaaf werd. Jacobus oomen
heeft, net aIs zijn broer, tweemaal gediend. Zijn eerste
diensttijd liep van 13 januari 7867 tot 5 maart 1868, €tr
hij nam deel aan de veldtocht in 1867. Samen met zijn
broer tekende hij op 10 november 1869 bij. Beiden dienden
toen tot de val van Rome. van hem zijn in het Zouavenmuseum te Oudenbosch enkele brieven bewaard gebleven. rn L
1872 huwde hij te Breda met Antonia Helena Jacoba Bruisten. Hij overleed te Breda 4 januari 1890.

J. Oonen
L840-L890

Noten:

Christiaan
L839

-

?

Oonen

1.

Deze bijdrage is een bewerking van een artikel
door
dezelfde auteur, dat verscheen onder de titelrBredase
Zouaven ten strijde voor de Paus' in: Engelbrecht van
Nassau, september en december L997.

2.

Bij het beschrijven van de achtergronden is dankbaar
gebruik gemaakt van de volgende publikaties:
. W. Zaal,
De Vuist van de Paus; . H. v. Doremalen, Tilburgse Zouaven ten strijde voor de Paus, in: Tilburg, Tijdschrift
voor geschiedenis, monumenten en cultuur, oktober 1996.
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3.

Het diktaat van het Groene Boekje en de jongste spelringswijziging
reert ons, dat zouaaf voortaan niet met
'ou' geschreven moet worden, maar met roe'. Om verwarring
met de oude schrijfwijze
van het historisch gegroeide
begrip te vermijden handhaven we de oude sctrriiÉwijze.
Tot srot handhaaft het Zouavenmuseum in haar naamgeving
ook de oude schrijfwijze.

4.

Het aantar van tien zouaven geboren te Ginneken is mede
tot stand gekomen door de vrienderijke medewerking van
het Zouavenmuseum te Oudenbosch.

.)

5.

pauserijk zouaaf
1866 - 1868, blz. 1. Hij is een van de overgrootvad.ers
van de auteur van deze bijdrage.

Dagboek van de Zouaaf willem Kuiper,

6.

Mgr. Johannes van Hooijdonck, gedoopt te Ulvenhout z
augustus L782, overleden te Hoeven 25 aprit 1869, Bisschop van Breda 1853 - L868.

7.

Antonius de Jong, overleden te Rome 22 mei L868, achttien
jaar oud.

8.

Bernardus Jacobus Kwisthout en de broers christiaan
Jacobus Oomen

9.

Nieuwe Bredasche en oosterhoutse courant,
t B67

10.

Nieuwe Bredasche en oosterhoutse courant,
L867

11-

t2.

13.

14.

en

L4 november
zg november

F.H.M. Roelvink, Bredase Zouaven ten strijde
voor de
Paus, in: Engelbrecht van Nassau, september L997 (deel 1)
en december 1997 (deel 2\.
M.C.J.L. van Nispen, Pauselijke Zouaven, in: Brieven van
Pau1us, april 1984.
J. Pellis, Zouaven uit Ginneken en Bavel, in: Brieven van
Paulus, april 1984
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COLLECTIE PAULUS

Een genealogie over de famirie oomen is geschreven door
Pastoor C.J. Knipscheer, XIX generaties óome - Oomen
oomens - oomes (L984). Twee deren. Een derde deel is
geschreven door de heren A. en J. Oomen.
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rn de afgelopen maanden kwamen weer vele kteine en grote
voorwerpen binnen voor onze collectie.
trJe hebben alles
ondergebracht in de volgende deelcollecties:
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Een genearogie van de familie Alvers verscheen in de
Brabantse Leeuw van 1983: S.J.M.M. Ketelaars, Alvers,
Alphers, Halvers
Een genearogie van de familie Hamer is gepubriceerd in:
C.A. Hamel, Brabantse Hamels, proeve van eèn genealogie,
in: Brabantse Leeuw 1987
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BIBLIOTHEEK

Drie jaargangen Natuur door Jac Thijsse (1904;1905;19j.1);
't Jonge vorkje deel 48 (Louwerse); zes ingebonden jaargangen Kathorieke rllustratie (1951-1957); boekje Toeristen-

bond ANWB (1950); boekje Bavianenland
CAFé

Grote foto in lijst van "Kaartcrub Geze1lig onder ons' vóór
café De Bieberg (t 1935)
CURIOSA

Glaasje voor olielamp; perforator; 32 Belgische fietspraat-

#

j es;

KELDER

hleckfles met kip (19a0);
KLEDING
Naaimandj e;

KONINKTIJK HUIS
Zeven boeken over Koninklijk Huis.
LANDBOT,IW

Muskusratklem;
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LOODGIETER

KRONIEI( UIT HET
LAND VAN PAULUS 20

.

Pijpenbuigijzer; 2 uÍtzettangen; buizentang; afvoerklem;
MATEN EN GEWICHTEN
Twee baby-weegschalen
SCHOENMAKER

O

paar ijzeren steunzolen

door Anneke Oomes-van den Berg

SPEELGOED

JULI 1999
3 Buurtschap 't Hoekske (Ulvenhout) viert zs-jarig jubi-

Toverlantaarn met proj ectieplaatj es
WERELDOORLOG

leum.

ÏI

uitnodiging Nationale Herdenking 4 mei 1999; pakje Amateursigaretten

AUGUSTUS

3

Grote zaal van De Fazanterie wordt door brand verwoest. De zaal zal een half jaar onbruikbaar zijn.
22 Het Jack van Gilsplein in Bavel omgetoverd tot groot
open-luchttheater. Diverse Bavelse groepen en individuen verzorqen toneel, muziek en d.ans.

WINKEL

Boodschappenboekje; 4 stukken sunlightzeep; 1o kaartjes
garen; koektrommel; 2 pakken "Zelfwerkend wàschmidder v.v.-

v." (t

1930)

De Schenkers waren:

mevroutÍ, de heer of de familie: A.Aerts; tí. van de Broek;
J. van Hooff; w.Langen; A.H.van Loon; Henk Martens-sips;
G.Otten; J.van de Poel-van Hofwegen; M.van Rijsbergen-l,eijten; C.v.Schendel; J.Verschuren; J.Vester; C.Vlaminckx;

GENEALOGISCHE DAG 2OOO
VERHALEN OVER BURENRUZIES

& RUZIES BIJ

ERFENISSEN

0p zaterdag 16 september 2000 vindt voor de vierde keer de
Genealogische Dag Brabant plaats in het Rijksarchief van
Noord Brabant te Den Bosch (10.00-16.30 uur).
Deze dag is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar gegevens over voorouders van Brabantse afkomst. ook uÍteenlo_
pende genealogische bronnen en nieuwe ontwikkelingen
staan
deze dag centraal.
Het thema voor de dag is :',Genea1ogie en rechtspraak".
Er zíjn lezingen, onderzoeksmogetiit<neaen en een ware genealogische markt.
rnformatie en aanmerden :Rijksarchief Den Bosch 073-6g1g509
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Kees

Leijten

Gat ontdekt in monumentale muur van de schuurkerk.
Na melding aan wethouder Gielen spoedig gedicht.
Ronde van Nederland passeert Ulvenhout.
Start van feestweekend ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Gesta (Galder-Strijbeek).
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SEPTEMBER

5 KPJ Bavel organiseert Trekkerbehandigheidswedstrijden.
13 Lezing Karel Leenders over Bave1 (Paulus v Daesdonck)
18 Excursie door Bave1 o.l.v. Karel Leenders (Paulus van
Daesdonck

)

NOVEMBER

1

5

18 Sportboys Bavel bestaan 30 jaar.
19 Bavelse parochiedag met onderdelen voor jong en oud

zoals een kerkdienst, een koffiebijeenkomst en kinder-

letj es.
19 Milieu Educatief Centrum aan de tJolfslaard,reef (Breda)
viert het 121 jarig bestaan.
19 Spasti-fietstocht (Ulvenhout) weer door veel sportiespel

velingen

den ruim 60 banken geplaatst.

wor-

OKTOBER

10
18

28
30

15

meegereden.

20 Start aanleg wandelcirkels in Ulvenhout, hiertoe
3

13

opening tentoonstelling over Bavel 700 in het heemkundemuseum van Paulus van Daesdonck. Deze wordt uitein delijk door ruim 1000 personen bezocht.
Dorpsloop Bavel
Vrijheidsmonument Ulvenhout (bij het oude gemeentehuis) opnieuw vernield
Dorpsquiz Bavel druk bezocht door Bavelaren en Paulus!
Bevrijdingsfietstocht door Bavel.
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Op de Begraafplaats aan de Vogelenzanglaan te Ginneken
worden door de Poolse ambassadeur en andere autoriteiten kransen gelegd op de graven van de Poolse gevallenen bij de bevrijding van Ginneken op 31-L0-1944.

Parochies Ulvenhout, Bave1, Galder en Strijbeek krijgen nieuwe Priester in de persoon van PauI Heye.
Herinneringsfilm over de 8-daagse festiviteiten rond
het 700-jarig bestaan van Ulvenhout in september 1987
gedraaid in de Pekhoeve. De avond werd bezocht door
200 belangstellenden.
Eerste van vijf Bonte Avond.en in Bave}. AIIe avonden
waren uitverkocht.
24ste jaarvergadering Heemkundekring Pau1us van Daesdonck en tevens de vertoning van de bijna 25 jaar oude
speelfilm die in ons eigen heem is gemaakt door Char1es Luyten. Jan Grauwmans speelt de hoofdrol.
DeIa en Joop Houtert (Ulvenhout) 50 jaar getrouwd.
receptie ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van
onze sponsor garage Van Hooydonk.
Twintig lrlest-Brabantse Heemkundekringen dingen in Hoeven tijdens een heemkundige quiz naar de BrabantsHeembeker. Paulus wordt eervol vijfde

11

31

Sinterklaas wordt gesignaleerd in het

museum van

Paulus

Er verschijnt een artikel over gewichtheffer Jan Smeekens in de serie Eeuwige Roem van dagblad BN-De Stem.
Kapel aan de Roosbergseweg (Bavel) krijgt nieuw Mariabeeld nadat het oude enkele maanden eerder ontvreemd
werd.
Werkgroep Buitenkerststal Ulvenhout verzorgt voor de

tiende keer de stal bij de Pekhoeve.

Kinderen gaan weer zingen langs de deuren. Nuuwjaorke
zingen wordt overal in de oude gemeente nieuw leven
ingeblazen.

1BO

BELGISCH DORP

IN EEN BRABANTSE

STAD
onder deze veelzeggende titel verscheen bij onze zustervereniging de Geschiedkundige Kring van stad en Land van Bergen op Zoom onlangs een fraai boek over de Belgische vluchtelingen ,die tijdens de eerste wereldoorlog nórgen op zoom
bevolkten. Ook toen vluchtelingen;maar 't waren onze buren.
Daelmans beschrij ft hoe honderdduizenden België ontvluchtten en Bergen plotseling overbevolkt raakte.
Hoe vangen we ze op ? Het bestuur raakt overbelast. De
grootste drukte vras er van oktober 1914 tot maart 1915.
Toen stroomde het door. Een interessante studie over een
fenomeen waar nog niet veel over gepubliceerd is.
í.studr.es uit Bergen op zoom 77: Een Belgisch dorp in een Brabantse stad
door dÍs G-A-A-DaaLmans 96p. uitgever: Geschiedkundige Kring van Stad en
Land van Bergen op Zoom: ÍSBN 90-73432_23_7)

JAN SMEEKENS IN DE SCHIJNWERPERS

Bij de eeuwwisseling komen bekende sportlui toch nog even
in het zonnetje te staan. Zo ook Jan smeekens (Lg20-igg0),
die uitgebreid de krant haalde en aan wie "Lieve Martine',

op de TV een uitzending wijdde. Helaas hebben weinigen de
uitzending gezien daar het tevoren onvoldoende bekend was
gemaakt.

rn 2002 verschijnt er van de hand van het oude sportidool
Piet van der Kruk een boek waarin weer uitgebreid aandacht
besteed wordt aan deze Europees Kampioen gewichtheffen uit
Ulvenhout, die te vroeg is overleden.

WILLIAM VAN DER ZANDEN EXPOSEERT

ons lid hJilliam van der Zanden uit Breda is een nog jonge
schÍ1der, die graag kerken, kastelen en huizen i; Groot
Breda aan het doek toevertrouwt. violen hebben thans zr)n
belangstel 1 ing.
Het thema in 2000 is: "vrooLMUZrEK MET HrsToRrE"
Binnenkort exposeert hij j.n Etten -Leur bij de TB-Gaterie
(1,2/54a/6 ) en in de waatse Kerk in Breda (7-g juri). De
]aatste expositie wordt met vioolmuziek geopend op 7 juli
12.00 uur.

UTTSPRAAK 120
, oud om het even
Die niet wenst nog een jaartje te leven

Geen mens

BRIEVEN VAN PAULUS
is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregj.streerd onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en BaveI, de gemeente Ginneken en Bavel en
de gemeente Nleuw-Ginneken.
Redactie
Redacti eadres
Lay-out en vormgeving

: C.J-M. Leijten en J.C. van der Westerlaken
: Craenlaer 18, 4851 TK ULvenhout, 076-5612'142
: C.J.M. Leijten

De heemkundekrrng'Paulus van Daesdonck'werd

opgericht 3 april 1975 en ko-

erkend als vereniging op 25 november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer v 282568.

ninklijk

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.34.88
: 52.18.33.639 t.n.v.Paulus van Daesdonck
:37.13.311
t.n.n.Pau1us van Daesdonck
Ledenadministratie : Paulus van Daesdonck,Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.

Secretariaat
Bankrekening
Girorekening
MUSEIjM

De heemkundekring heeft 'n eigen heenkundig museum op 't adres Pennendijk 1
Het Ínuseum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
schenkingen voor de collectie gaarne i.n het museum op werkdagen van 8.30 16.00 uur. In juli en augustus is het museum gesloten.
Het museum is ondergebracht Ín de Stichting'Paulus Museum' (S 10-49-19\
BESTtruR

tter

J.C. van der westerlaken
C.J.M. Leijten

voorz i

vice-voorz i tter

1997

J.A.van Dorst

secretar i s
2e secretaris

199'1

penningmees

199 B

W.À.

Langen
Meeren

H.J.M.
À.P.J.M. Luijten
A.P.M. Goos

J.À.M.

Grauwmans

A.M.M. Verkooijen
A,H.M. Verschuren

19 99

ter

1998

2e penningmeester
medewerker Ulvenhout

1999
7997

technisch coördinator

19 9B

medew. Ga1

1

der/ S tr i j beek

999

199 7

PUBLICÀTIES

1975 Monurentenboekje
1977 MoIen 'De Korenbloem'

1977 130 jaar Mariaschool

J.M.E.M.Jespers

(

ui tve rkocht

C.J.M. Leijten

1978 Korenmolen 'De Hoop'
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
1981 Driekwart eeuw Constantia
Drs.H.Verhoeven(BvP 39 )
1982 David Tomkins
A. Verkooi.j en e. a. ( BvP 44 )
1983 100 jaar school Galder
Ir. Chr. Buiks(per deel )
1983 Veldnamen 1-25(1983-1988)
Brieven van Paulus 46
1984 Carnaval Oud en Nieuw-Ginneken
M. Beugels, C. Lei j ten( BvP 55 )
1985 Bibiioqrafre I
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville J.M.E.M. Jespers
J.Jespers en Drs.H.Verhoeven
1986 Wandelen in Strijbeek
Dr.C.S.M. Rademaker SS.CC
1987 Kerken in Bavel
Ir. W. Bonekanp,M. Scheepers
(CatloL)
1987 Wandelen i.n Ulvenhout
À. J. Spierings
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek
P.van de Ven e.a.
1994 De Ginnekensche Tramweg Mri.
C. J.M. Leij ten ( BvP 101 )
1994 Biblioqrafie II
Jacques Jespers
1996 Wandelen op Luchtenburg
Ir. Chr. Buiks, J. SPoorenberg
1996 Veldnanen 26 (lndex)
J . M. H. Broeders, À.W. Jansen
1996 Gemaallijst 1795
A . W. Jansen
1997 Straatnamen
Ben C. Martens
1999 Carnava] in Ulvenhout
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulv. C.P.M- van Àlphen
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Het verenigl.ngsjaar van de heemkundekring Loopt van 1 september tot 11 augustus. Naast diverse heenactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en exHet lid'Bri.even van Paulus'uit.
iursies geeft de kring het tijdschrift
maatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
jaar.
per
1999-2000
f
30,vereni.gingsjaar

