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Met veel belangstelling van bevolking en media heeft Paulus
op 2 en 3 april zijn zilveren jubileum gevierd.
Wie in Bavel, Galder, Ginneken, Strijbeek en Ulvenhout kan
dit nog ontgaan zijn.
In deze Brieven van Paulus nog enkele nabeschouwingen van
Anneke en Matty om ook deze gebeurtenissen in ons heem voor
de eeuwigheid vast te leggen.
Maar er is meer.
Ad Jansen vertelt U meer over de Heuvel en Heuvelstraat in
Ulvenhout en het verloop van het tweede Millennium in dit
dorp uit ons heem.
Christ Buiks heeft nog interessante gebeurtenissen over de
Maastrichtse Baan ,de weg door Bavel waarover steeds meer
gepubliceerd wordt, ontdekt in de archíeven.
Binnenkort zul1en een tiental gemeentelijke monumenten uit
ons heem de status van Rijksmonument verkrijgen.
De gemeenteraad van Breda heeft ook de lijst van gemeentelijke monumenten vastgesteld, waarbÍj Ín deze gemeente door
het goede voorwerk van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken de dorpen Bavel en Ulvenhout erg goed vertegenwoordigd
zijn op deze gemeentelijke lijst.
In onze dorpen zijn echter ook nog een dertigtal kleine
monumentjes, die niet op een lijst staan ,maar waar we weI
zuinig moeten zí)n.
Adriaan van Beek, oud-inwoner van Ulvenhout, begint in deze
aflevering aan een reeks over die sierende elementen.
We kunnen ze niet missen in onze gemeenschappen.
Daarom zet AdrÍaan deze kleine monumenten in zijn rubriek
"Bee1den in de Buurt" voor U allen eens duidelijk in de

BELANGSTELLING
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P.{ULUS VAN DAESDONCK
Nieuw -Ginnekerr

Hooimaand, 2000

Beste Heemvrienden,

festiviteiten rondom het zilveren jubileum van Paulus
zijn voorbij. Ik denk met veel plezier terug aan de avond
in een bomvolle Fazanterie. Het was een daverende feest-

De

avond met het Nisserois Muziekske en met de voorzitter van
Brabants Heem, Mart van de Ven, die het bestuur van Paulus
overlaadde met vele onderscheidingen.
In het museum was een tentoonstelling te zien over 25 jaar
Pau1us en de Brieven 129 waren geheel gewijd aan wat er in
25 jaar Paulus zoal gebeurd is.
Ik hoop dat U er ook van genoten hebt.

Pater Pio is in 1887 in Italië geboren en treedt aI in 1903
in bij de Capucijnen. In 1918 wordt hij naar het klooster
in San Giovanni Rotondo in Zuid-Italië gestuurd en zal dit
klooster niet meer verlaten tot zijn dood in 1968.
hlat was er zo bijzonder aem Pio?
In 1918 kreeg hij de wonden van Christus in zijn handen,
voeten en zijde: de stigmata.
Verder bezat hij nog buitengewone gaven zoals bilocatÍe,
genezingskracht en visioenen. Hij had veel aandacht voor
zieken en lijdenden en stond bekend om zijn luisterbereidheid en geestelijke begeleiding. zijn leven had een grote
uitstraling door zijn manier van eucharistie vieren en zijn
urenlange biechtpraktijk. De paus tlpeerde zíjn leven als:
"Een leven tussen het altaar en de biechtstoel".
Het is zeker de moeite waard om te komen luisteren naar het
verhaal over deze bijzondere mens die padre Pio heette.
Pater Luc verwacht ons in de zaal van de paters naast de
kerk op maandag 18 september. Aanvang 20.15 uur.

Ik wil iedereen een goede vakantie toewensen met veel mooi
weer en een goede gezondheid.

Intussen staan we weer met twee benen op de grond en zijn
bezig net het progranma voor het 26e verenigingsjaar.
De eerste activiteit is op zondag 3 september. Dan vindt de
opening plaats van de tentoonstelling over de E.H.8.0.
Ulvenhout. Die bestaat dit jaar 50 jaar en wil graag een
overzicht over drie periodes laten zien.
Eenieder die in het verleden wel eens iets met de E.H.B.O.
te maken heeft gehad is van harte uitgenodigd om deze tentoonstelling te komen bekijken.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck.

Namens

Jan van der Westerlaken,

voorzitter.

paters van MeerselDreef. Het is al weer enige tijd geleden dat we regelmatig
bij de paters te gast waren om de luisteren naar de lezingen van pater t{ilfried over zitterkens of over de schilderijen van Breughel. We wilden de draad weer oppakken.
Dit maal heeft pater Luc zich bereid verklaard ons wat te
vertellen over padre Pio. Hij doet dit aan de hand van
video en/of dia's.

Op maandag 18 september gaan we naar de

hlie was padre Pio?

hij een moderne Franciscus?
Op 2 mei 1999 heeft de paus padre Pio zalig verklaard. De
afgelopen maand juni is er in de Sint luciakapel in Meersel-Dreef een tentoonstelling geweest over de zalige pater
Pio.
Was

UITSPRAAK 1.22
ligt niet in wat hij bereikt,
hij wil bereiken

De waarde van een mens

maar

in

wat
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AGENDA

Museum

TER GETEGENHEID VAN HET
}s-JARIG BNSiAAN VAN PAULUS.

gesloten

Einde tentoonstelling "PAULUS 25"
Brieven van Paulus L30

door Ànneke Oomes-van den Berg.

aug. 6 Museun gesloten
9-L2 52e Brabants-Heemdagen te Alphen

Op naandag 3 april 2000 werd het ?s-jarig jubileum viul de
heemkundekring Paulus van Daesdonck gevierd.
Maar liefst L50 mensen kwamen in L975 naar de Pekhoeve voor
de eerste lezing. Er zouden nog vele bijeenkomsten volgen.
Die avond kon men meteen L00 leden inschrijven.
25 Jaar later heeft de kring 600 leden en velen daarvan
vonden hun weg naar de Fazanterie om een feestje te vieren.

31 Einde 25e verenigingsjaar

sept.

1

Begin 26e verenigingsjaar

Nieuwe tentoonstelling "EHB0-Ulvenhout 50"
4e Genealogische dag in Rijksarchief Den Bosch
van L0.00-16.30 uur
18 Lezing door Pater Luc over Padre Pio
Bij paters Meerseldreef Aanvang 20.15 uur
3

r.6

okt.

1
1-5

nov.

5

Museum open

Brieven van Paulus

131

Museum open

13 25e Jaarvergadering
15 Einde tentoonstelling I'EHBO-Ulvenhout 50"

dec. 3 Nieuwe

Tentoonstelling "U\ru-40 zestig j aar"

15 Brieven van Paulus L32

,

(Uijziqingen

voorbehouden)

cuRsussEN oUD-SCHRIFT 2ooo /200L
In oktober start het Bredase Stadsarchief bij voldoende

belangstelling met cursussen "Ord-Schrift" ten behoeve van
amateur-historici, genealogen en andere geinteresseerden.
De cursussen zijn voor beginners en voor gevorderden.
De deelnemers leren het lezen en begrijpen van de 15e - L8e
eeuwse docr:nenten. De lokaal-historische aspecten van de te
behandelen teksten krijgen de nodige aandacht.

t4 dagen van L9.30 21.00
Stadsarchief Breda Parade 10, Breda.

De 12 lessen word.en 1x per
gegeven, op maandagavonden.

uur

Cursusplaats:
Cursusgeld: t, 100r- inclusief lesboek.
Inlichtingen en opgave van deelnemers: Stadsarchief Breda
Parade 10, 076-5294429 of Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Geheel volgens traditie opende Jan van der Westerlaken de
avond met een woordje. Voor deze bijzondere gelegenheid
duurde zijn betoog wat langer dan normaal want er moest
natuurlijk teruggeblikt worden op 25 jaar lief en leed bij
Paulus. VeIe namen passeerden de revue. Niet alleen die van
de oprichters naar ook die van alle bestuursleden die Paulus inniddels heeft gehad. Van de zeven personen van het
eerste uur zitten er nu nog vier in het bestuur.
Jan vond ook dat hij niet voorbij kon gaan aan het grote
aantal vrijwilligers, die bergen werk verzetten.
Een bekend gezicht in het museun, Hans de Brouwer, moest
uiteraard ook genoemd worden. Door zijn werk heeft het
museum een professionele uitstraling gekregen.
VEEt BETANGSTELLING

VOOR ACTIVITEITEN

Het bestuur van de kring heeft er altijd naar gestreefd
ongeveer 5 activiteiten per jaar te organiseren. Dit betekent dat er minstens 25 maal 5 activiteiten zíjn geweest,
variërend van diavoorstellingen tot zangavonden, van lezingen tot fietstochten. Soms werd een activiteit verzorgd
door een lid van de kring andere keren kwamen 'beroemde'
Brabanders zoals Ad de laat of Gerard van Maasakkers naar
het land van Paulus.
En telkens mocht Paulus een groot gezelschap ontvangen,

niet

zelden meer dan 100 belangstellenden.
Het meeste van wat Jan vertelde kunt u uitgebreid teruglezen in de Brieven van Paulus nunmer 129. Dit nunmer is in
zíjn geheel gewíjd aan het jubileu.m.
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Ook deze derde april wisten ruim 150 leden en genodigden de
weg naar de Fazanterie te vinden. Deze gasten konden niet

alleen luisteren naar Jan van der Westerlaken en de voorHeem de heer Mart van der Ven, maar
werden tevens getrakteerd op een optreden van het Nistel-

zitter van Brabants

rooys Muziekske.

HT'MOR

EN DIALECT

Het Nistelrooys Muziekske bestaat uit twee mannen ( Jan en
Laurens) en drie vrouwen( IenrMie en tante Bep) die op hun
eigen wijze liedjes vertolken. Ze spelen eigen liedjes maar
hebben ook liedjes van anderen in hun repertoire. Alles
wordt aan elkaar gepraat dóor de leden van het gezelschap.
Het geheel is doorspekt met humor. De liedjes en sketches
gaan vaak over vroeger en dan in het bijzonder over het

leven op het platteland. Zo komen niet alleen de boeren
maar ook de bedelaar, de pastoor en de muzikanten aan bod.
Nistelrode is bekend om iijn urevers en natuurlijk blijven
die ook niet ongenoemd.
Het optreden rdas niet alleen plezierig voor de oren maar
het was ook zeer aangenaam om naar te kijken. Het gezelschap maakt veel gebruÍk van visuele grappen. De blikken
die men elkaar en het publiek toewerpt spreken boekdelen.
Interactie met het publiek is heel belangrijk. Hoewel er
pas op het einde van de avond kon worden meegezonggtr, werd
er wel reactie vanuit het publíek verwacht. En gelukkig
zijn Paulus-leden de beroerldsten niet en waren zíj een
enthousiast publiek !
Pau1us kan terugkijken op een lange maar zeer geslaagde

feestavond

!

Maar liefst 6 zilveren onderscheidingen, een eervolle vermerding en een Brabants-Heemmedaille werden op maandag 3
april 2000 uitgereikt aan Ad Luijten, Jan Grauwmans, Ad
Verkooijen, !{im Langen, Dick Meeren, Jan van Dorst, Jan van
der westerlaken en Kees Leijten, bestuursleden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. De heer Mart van der ven,
oud-burgemeester van Nieuw-Girureken, maar nu in de hoedanigheid van voorzitter van Brabants Heem, reikte deze versierselen uit ter ere van het zs-jarig bestaan van de kring
Hij roemde de inzet van de bestuurders en sprak daarbij ook
de hoop uit dat zij nog lang het voortouw zouden nemen bij
het instandhouden van de heemkunde.
Hij sprak daarnaast ook een vurig appel uit om toch vooral
de geschiedenis van de oude gemeente Nieuw-Ginneken, waarvan hij zoveel jaren burgemeester was, op schrift vast te
leggen. "Nu zÍjn er nog veel mensen die kunnen getuigen van
de periode van 1.942 tot 1996, maar als je nog 25 jaar wacht
dan wordt die groep al weer veel kleiner,'.

dat Kees Leijten "slechts" een eervorle vermerding
kreeg en geen onderscheiding, is dat Kees bij zijn vertrek
als voorzitter van Brabants Heem al de bronzen legpenning
mocht ontvangen. Dit is de hoogst mogelijke onderscheiding
en derhalve kreeg Kees teijten aIleen felicitaties.
Bij een eerdere gelegenheid had Jan van der blesterlaken aI
eens de zilveren draagsperd ontvangen maar hij moest deze
tijdens deze feestavond inleveren omdat hij werd bevorderd.
Hij mocht dit keer een medaille ontvangen die de zilveren
overstijgt en die sLechts eenmaal eerder werd uitgereikt.
De reden

JARIGE PAULUS

IS

EEN TOPPER

De heer Mart van der ven is enorm te spreken over de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Brabants Heem is de overkoeperende organisatie over 111 kríngen met gezamenlijk
22.000 reden maar Paulus hoort zeker thuis in de top tien

wat betreft het aantal leden, het aantal en de kwaliteit
van de exposities en de activiteiten.
Heemkunde mag zich gelukkig prijzen met een stijgende belangstell ing.

2r:5
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is zich steeds meer bewust van de rijke Brabantse historie en deze moet zo goed mogelijk bewaard blijven. Het
Brabants Hanifest, naaraan verschillende instanties zich
hebben vastgelegd, getuigt daarvan. Naast de vier reeds
langer behende "kroonjuwelen" zoals het water en de bodem,
werd daar een vijfde, de cultuurhistorie, aan toegevoegd.
25 Jaar geleden stond Mart van der Ven al aiLn de wieg van
Paulus. Toen in de hoedanigheid van burgemeester van NieuwGinneken. Later is hij naar Etten-Leur vertrokken maar hij
was blij weer terug te zijn in het oude nest zoals hij het
noemde. Hij werd meteen overvallen door de nestwarmte en
ook de mestgeur zoals hij zei. Hij bewaart kostbare herinneringen aan zijn tijd in Nieuw-Ginneken.

Men

MEER AANDACHT
VOOR MONTJÏ{ENTENZORG .
Er moet in Brabant extra in het behoud en beheer van monumenten geinvesteerd worden. Dat bepreitte de Brabantse
Commissaris van de Koningin, mr. F. Houben, bij de opening
van het gerestaureerde kasteel Heeswijk. De heer Houben
ziet een ror weggeregd voor een Brabant-Trustr Eèn insterling die monumenten opkoopt, restaureert en exploiteert.
Kerken, fabriekspanden maar, ook woonhuizen en boerderijen
kunnen zo als cultuurhistorisch erfgoed behouden blijven.
De Brabant-Trust zou kunnen werken naar analogie van het
Brabants Landschap. Zo kan iedere Brabander die hart heeft
voor cultuurhistorisch erfgoed, Ietterlijk een steentje
bijdragen aan het behoud van monumenten. Na restauratie
kunnen de monumenten een nieuw gebruik krijgen als woning,
bedrijfspand of een toeristisch-recreatief gebruik krijgen.
De commissaris van de Koningin pleit voor een krachtige
investering in het behoud van het cultureel erfgoed.

GEDEPUTEERDE

ARIE VAN HARTEN OPENT ''PAUtUS

25N

MUSEI.]M KOESTEREN

AtS EEN PARELTJE
door Matty 0nderdíjk

het hijsen van de authentieke vlag van de voormalig'à
gemeente Nieuw-Ginneken op het li[useumpleintje, is de tentoonstelling "Paulus 25u zondagniddag 2 april officieel
geopend door gedeputeerde Arie van Harten.

Met

In het Museum werden de nodige warme woorden uitgesproken
door Van Harten richting Heemkunde en het besturen hiervan.
In de hal van het Museun waren de bestuurders, echtgenoten
en belangstellenden bijeen gekomen om de toespraken van Jan
van der Hesterlaken en Arie van Harten te aanhoren.
Tegelijkertijd werd de herdruk van "Wande1en in Luchtenburg" ten doop gehouden en kreeg Arie van Harten als eerste
dit kleÍnood overhandigd door voorzitter Jan van der I'Iesterlaken.

ZOLDERTRAP

In zijn rondleiding door het museum kreeg Van Harten alle
details te horen van Van der Uesterlaken. Want zo zeí Jan:
"l{e krijgen niet iedere dag een gedeputeerde op bezoek".
De rondleiding liep van de tentoonstellingsruimte via de
zoldertrap terug langs de woonkamer naar de hal. De bestuurders van de Heemkundekring, waaronder de jubilarissen
ontvingen de bezoekers, die zondag in grote getale naar de
tentoonstelling in'het museum kwamen kijken.

Allereerste werden die feestelijke zondagmiddag de gasten
hartelijk verwelkomd door Jan van der lJesterlaken die tevens van de gelegenheid gebruik maakte om de felicitaties
voor te lezen die de Heemkundekring kreeg van de Heemkundekringen Zevenbergen en Prinsenbeek.

WI SSETTENTOONSTELT ING

FOTO'S VOOR PAULUS
Van fotograaf Jan Roovers kreeg Paulus voor
een groot aantal foto's. Bedankt Jan.

zijn

archief

De dertigste wisseltentoonstelling gaat over de geschiedenis van de Heemkundekring Pau1us van Daesdonck. Verzamelingen die de afgelopen jaren bijeen zijn gebracht.
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vol wissellijsten toont de belangrijkste activiteiten uit de afgelopen vÍjf-en twintig jaar.
Vele bekende personen en activiteiten uit de omgeving van
Bavel, Ginneken, Ulvenhout, Galder en Strijbeek en ook
Meersel-Dreef zijn terug te vinden op de foto's. Er is een
lijst met namen te zien van personen die meegeholpen hebben
met de restauratiewerkzaamheden aan het museum. Er zijn ook
stukken te zien die bijvoorbeeld bij Grimhuysen naar boven
zijn gekomen. De ambtsketen die burgemeester Backx op haar
Een wand

Iaatste arnbtsdag afdeed en schonk aan het museum. Gebruikte
lakstempels, de oude aardewerk stempot en voorzittershamer
uit het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken. Speciaal voor de
kinderen speelgoed van blik en een schoolexpositie. Afbeeldingen van de tram voor-en na de restauratie. Serviesgoed,
recepten, kookboeken.
BLOEÏENDE VERENIGING

"Telkens weer een ontmoetingspunt voor een heleboel mensen"', zo zeí Jan van der Westerlaken in zijn openingstoespraak. "In het museum zijn tentoonstellingen geweest van
aller1ei aard, onder meer 200 jaar Brabant en er zijn vele
verenigingen geweest die een tentoonstelling hielden".
"Alles bij elkaar een bloeiende verenigitrg", zegt Van der
Westerlaken. "Heemkunde is er dus niet allen voor oude en
oudere mensen. Schoolkinderen bezoeken regelmatig het museum. Voora1 het winkeltje trekt hun belangstelling. Vorige
week vrijdag was groep drie van de basisschool in het museum. De leerlingen stelde4 veel vragen".

Jan van der Westerlaken die de rondleiding verzorgde vertelde tegen de schoolkinderen dat hun opa en oma vroeger
geen TV hadden. Daar werd verbaasd op gereageerd en ze
vroegen: "is dat werkelijk zo?'r Met de zeshonderd huishoudens die lid zijn is Pau1us van Daesdonck een van de grootste Heemkunde-verenigingen uit Brabant. Dat willen ze zeker
zo houden.
EIk nieuw lid van jong tot oud is van harte welkom.
WENSEN

Arie van Harten kan zich nog herinneren dat hij in de gemeenteraad van Nieuw-Ginneken zelf ook een bijdrage geleverd heeft aan het tot stand brengen van het museum. De

wens van Arie van Harten is dat dit nuseum "gekoesterd moet
word.en als een pareltje". In deze tijd van internetten en

daardoor het dichterbij brengen van alle landen uit de
wereld., zal de eigen omgeving niet vergeten mogen worden.
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Met het hijsen van de
Nieuw-Ginnekense vlag
opent qedeputeerde
Arie van Harten de
tentoonstelling
UPAULUS 25U

( foto Kees Leijten)

provincie is daar dan ook druk doende mee met het investeren van onder andere in Omroep Brabant en TV 8, waardoor
er meer tijd en ruimte zal zijn voor uitzendingen uit de

De

eigen omgeving.
Het provinciaal

Museum

krijgt

de nodige aandacht omdat dit

net andere musea zorgt voor de culturele biografie van Brabant. En ten derde is er een beleidsnota
samengesteld met aandacht voor de cultuur historische waarden. Deze beleidsnota houdt in: Een cultuurhistorische
waardekaart, waarin het Noord-Brabantse landschap en de
geschiedenis van gebouwen en streken in kaart is gebracht.
Ook zijn lesbrieven verschenen voor de scholen met werkmateriaal voor de leerling en handleidingen om het werken
mogelijk te maken met vrijwillige organisaties.
Samenvattend: Er is dan ook vanuit de Provincie een buitengewone belangstelling voor de eigen leefomgeving. Daarom
was Arie van Harten trots op het openen van deze tentoonstel1ing.

museum samen
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BEELDEN
door Adriaan van

257

IN DE BUURT
Beek

rn het afgelopen harf jaar verscheen in BN/De stem bijna
dagelijks een aflevering uit de serie "Beelden uit Breda".
Een reeks foto's en beschrijvingen van beelden, in de openbare ruimte, in de stad Breda. De buitengebieden, waaronder
d" ygglmalige gemeente Nieuw-Ginneken, breven daarbij letterlijk en figuurlijk buiten beeId. Dat gaan we voor een
deel goedmaken.
vanaf nu in elke aflevering van de "Brieven van paulus" een
foto met beschrijving .ran àe, beeld uit het werkgebÍed van
Paulus. Een overzicht v.uo beelden en andere sieiende erementen met aandacht voor de maker en (cultuurhistorische)
achtergronden. uw reacties zijn uiteraard van harte welkom.

HEÏ

LAATSTE MASKER

Een beeld van een kunstenaar uit de voormalige gemeente
Nieuw-Ginneken in de eerste aflevering van dezg seiie. t{im
verhagen woont en werkt op het landgoed Hondsdonk, net
buiten ulvenhout, dat nu in de gemeente Alphen-chaam ligt.
"Het laatste masker" staat op het grasveld tussen boerdérij
en karkooi van De Pekhoeve in Ulvenhout.
De plaatsing van dit beeld in maart 1996 was het gevorg van
een opmerkelijke actie van de ulvenhoutse huisarts F.sluijters. Ter gelegenheid van zÍjn zs jarig jubileum vroeg hij
patiënten af te zien van hun gebruikerijke hurdebrijken en
cadeaus. samen met zÍjn vrouw besloot sluijters dat in
plaats daarvan zijn jubileum een mooie geregenheid was om
zijn erkentelijkheid uit te drukken jegens de gemeeÍIschappen waarin hij werkt. ze kozen voor kunstwerken, vervaardoor plaatserijke kunstenaars. ulvenhout kreeg "Het
9iga
laatste masker" als geschenk, het schilderij ',Diep ge!{orteld" van de hand van Jan de Koning hangt sindsdien in de
Leeuwerik in Galder.
"Het laatste masker" werd in 19BB vervaardigd a1s helft van
een bij elkaar passend tweetal. Twee bronzen bustesr B€rr
met en een zonder masker, die aanvankelijk van de kunstenaar geen titel hadden meegekregen.
verhagen zegt over zíjn werk: "Beelden vertellen zelf een
verhaal, mensen vormen daarbij een hoofdthema,' en nïk ben
geboeid door het mysterieuze, de complexiteit. Mijn bronzen
sculpturen laten u zien en voeren wat diep in mij leeft.

AIs u niet enkel uw ogen, maar ook uw hart en ziel openstert voor mijn verfijning, wachten u enkele mooie momenten".
Na zijn opleiding aan de Academie voor beeldende kunsten te
Arnhem werkte de kunstenaar ars assistent op st.Joost en
als docent op diverse opleidingen in Breda. vanaf 1986 is

hij fulltine werkzaam als beeldhouwer. Hij exposeerde op
meerd,ere plaatsen in het land, in 1988 $ras de vi j f tigste
expositie in het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken geheer gewijd aan zijn oeuvre. Deze zomer is werk van verhagen te
bekijken in Galerie de Lage Rooy in Meerle.
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ULVENHOUT
Anno 1000

UTVENHOUT

TIJDENS HET ThIEEDE MÏLLENNIUM
door Ad Jansen

Hoeve van Tho

Inleiding

Enke1e maanden geleden begon

(= Prinsenhoeve)
r
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\

t

Ulvenhoutsebos

:-

het tweede millennium van onÍe

jaartelling. In dit artikel wordt de historische ontwikkeling
van Ulvenhout tijdens het nu afgesloten tijdvak van duizend
jaar in vogelvlucht weergegeven. Het is een samenvatting van

een dia-lezing, gegeven op 20 maart j.I. in De Fazanterje te
Ulvenhout voor de Heemkundekring Paulus van Daesdonck.
De voorgeschiedenis
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Heerstaaijen

Atb.l.: De hooqten aan de Mark, die anno 1000 bewoond kunnen
zijn geweest. De stippellijnen zijn nogeLijke verbindingen
tussen de nederzettingen, de dunne lijnen de huidige weqenl
ontstaan tussen 1350-L500 (tek. A.tn.Jansen).

Voor en tijdens de laatste Ijstijd, die zo'n 10 millennia
geleden tot een einde kwam, werd, door water en wind zand
aangevoerd en afgezet in de brede bedcling van een oerrivier,
die vanuit de hogere gebieden in midden-Be1gië door onze
omgeving noordwaarts stroomde. De huidige lrlark en Aa of
Weerijs zijn nog klein restanten hiervan. Tijd.ens de zeer
koude en droge periode werd door de wind het landschap geheet
bedekt onder een dikke laag zand.. De rivieren zochten zich
een weg door dit zandbed, waarbij dit weer gedeeltelijk werd
verplaatst. Zo ontstonden er langs de Mark ond.er invloed van
water en wind een aantal hoogten. We vinden deze in het dal
van de l{ark nog steeds terug, vaak met de naam 'berg':
Koekelberg, BiebëÍq, Buistelberg en Zandberg. Àndere hoogten
nabij de rivier zijn: flooidonk, I{eerstaaijen, Notsel, Galder,
Daasdonk en Ginneken t.
Deze hogere plaatsen hebben vaak een zeer oude bewoningsgeschiedenis. Dat geldt vooral voor de hoogten a.rn de monding
van een der talrijke beken. In de omgeving van Ulvenhout zijn
grote hoeveelheden scherven gevonden op Koekelberg, net ten
zuiden van de Chaansebeek. Zíj wijzen op bewoning in de
Ijzertijd (800 v.C.-0) en de laat-Romeinse tijd (300-400
n.C. ). 0p Notse1 zouden er zelfs in de Steentijd (5000-2000
v.C), de late lJzertijd ( 200 v.C.- 0) en de Romeinse tijd
(0-400 n.C. ) mensen hebben gewoond. Ook hij Wolfslaar zíjn
sporen uit de Romeinse fijd aangetroffen'.
Met de val van het Romeinse Rijk verdwijnen de nederzettingen
en de ontginningen weer en kon de natuur er weer bezit van
nemen. De omgeving van Ulvenhout was bedekt met bos en heide,
moerassen, riet- en moergronden. Eerst enkele eeuwer\ later
komen er uit het zuiden en oosten Frankische pioniers J opdagëtrr die zich op de oude plaatsen vestigden.
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op Koekerberg, net ten zuiden van de uitmonding van de chaamsebeek in de Mark, ontstond een nederzetting van boeren.
Tijdens de Merovingische Tijd (500-800 n.c), de Karolingische Tijd ( 800-1000 n.c.) en tijdens de Middeleeuwen (10óo1500) werd vanaf de Mark in oosterijke richting steeds meer
grond in cultuur gebracht. ook elders vestigden zich pioniers, zoals ten zuiden van de Bieberg, op Daasdonk en vermoederijk ook in Ginneken. vooral vóór het jaar 1000 was er
nauwelijks enig centraal gezagt zodat men vrijelijk grond kon
gaan ontginnen. Hier gold het recht van de sterkste: wie het
neeste land en vee had kon andere van zích afhankelijk maken
en werd de baas in de kleine gemeenschap.
De situatie onstreeks het jaar 1000
De plaats waar nu het dorp ulvenhout net rond 6000 inwoners
ligt, was voor een groot deel onontgonnen gebied. Het terrein
was bedekt met bos, hei, moer, riet en raag grasrand. Er
woonden vermoedelijk geen menseà. Direct ten zuiden van hdt
dorp was er op Koekelberg echter een berangrijke nederzettiirg
van boeren ontstaan (zie afb.l). Men zou deze als de basiÀ
van het latere ulvenhout kunnen zien. op andere hoogten
verder zuidwaarts zoals Daasdonk, Notsel, Heerstaaijen en
Hooidonk waren eveneens enkele kleinere ontginningen. Direct
ten noorden van het huidige dorp lag de lloeve van Lllvenhout,
een grotere boerderij die in handen was van de abdij van
Thorn. Deze was omstreeks 992 gesticht door Hilsondis, vrouwe
van strijen, die een aantal persoonlijke bezittingen aan de
abdij geschonken had. verder werd de omgeving sterk bepaald
door de Mark en de beken die vanaf de hogere terreinen aan de
oost- en westzijde in de rivier uitstroomden. Aan de oostzijde van het huidige dorp lag reeds het ulvenhoutsebos, dat ars
pernanent bos wordt aangeduid. Evenals het chaanbos is het
nagenoeg het enige oorspronkelijke bos, dat niet gekapt werd.
De weg van noord naar zuid, die nu door ulvenhout 1oopt, bestond anno 1000 nog niet. De verschillende nederzettingen waren vermoederijk wel door paden met erkaar verbonden, die
echter voortdurend met de ontginningen in oostelijke richting
opschoven. De Mark was voor de boeren tevens van belang voor

het vervoer,

De t{iddeleeuwen
De ontulikkeling van 'urvenhout! in de eerste eeuhren van het
tweede mirlenniuru wordt sterk gedomineerd door de opkomst en
groei van Breda en de families die zich Heer van Breda noemden. op de achtergrond speelde de toenemende macht van de
hertogen van Brabant.
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keizer hadden deze de vrije hand gekregen om
de keizer het gezag uit te oefenen in een groot deel
van het huidige Brabant. hlanneer er omstreeks 1150 voor het
eerst sprake is van een Heer van Breda, is de huidige stad
slechts een kleine nederzetting van vissers en boeren met een
versterking aan de Mark. Ten zuiden van de stad hadden de
heren echter weinig invloed. Hier heersten de loka1e bezitters. De invloed van d.e abdi j van Thorn vÍas echter aanzienlijk, niet alleen op kerkelijk maar ook op economische gebied. De abdij had een aantal eigen cultuurgoederen, zoals d.e
hoeve te Ulvenhout. De abdij bezat de hoven van Gilze en
Baarle, een aantal híervan afhankelijk leen- en cijnsgoederen
en een omvangrijk gebied van niet-ontgonnen grond, die zí)
als haar eigend.om beschouwd.e. AIs eigenaresse van de kerken
van onder meer Gilze en Baar1e en de daaronder vallende kapellen hief de abdij de tienden in de verre omtrek van Breda.
Tevens had deze instelling het recht om de bedienaren van de
kerken voor te dragen aan de bisschop. Voor zaken en geschillen betreffende de bezittingen waren er te Gilze en Baarle
schepenbpnken gevestigd, die een zeker gezag in deze regio
vormd.en {.
De hertogen v.rn Brabant breidden hun macht steeds verder in
noordelijke richting uit door de loka1e heersers aan zich te
ond"erwerpen. In L198 moest ook de Heer van Bre{a erkennen,
dat hij het bezit, dat door hem als allodiun I werd beschouwd., in feite in leen hield van de hertog. Deze breidde
echter daarna het gezag van de heren van Breda verder uit
over nagenoeg geheel West-Brabant, Ook het gebied ten zuiden
van Breda viel nu onder de heer van deze stad. In L237 moest
ook de abdis van Thorn de hertog van Brabant a1s haar 'beschermheeC erkennen, waard.oor het bezit van Thorn in deze
omgeving in feite eveneens onder het gezag van de heren van
Breda kwam te valIen. In 1243 verkeerde Thorn in grote financiëIe problemen. AbdÍs en kapittel moesten de inkomsten van
de hoven van Gilze en Baarle in erfpacht geven aan de heer
van Breda, om hun schulden te kunnen betalen. Hiertoe behoorden ook de tienden en de boerderij te Ulvenhout. Bij aflossing van de schuld ín L277 wilde de heer enkele goederen, met
nane de hoeve van Ulvenhout in erfpacht behouden. Hierdoor
kwam deze voor goed in handen van de heer en verloor de boerderij de functie van exploitatiecentrum van de Thornse bezit-

Van de Duitse
namens

tÍngen in het Markdal.
De Bredase heren hebben vervolgens de hoeve verder vergroot
en versterkt, waarbij de vorm van twee eilanden ontstond,
omgeven door wallen en grachten. Op het kleinste eiland
woonde de pachter, è1 of niet op een terp, terwij I op het
grootste eiland de bedrijfsgebouwen stonden.
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Barelse Lel
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Er werd echter geen 'burcht'of "jachtslot'voor de heer van
Breda gebouwd. Vermoedelijk ging deze wel jagen in zijn n?bijgelegen bos en heeft hij daarbij ook zijn hoeve bezocht D.
Wellicht is dat de verklaring voor de oudst-bekende vermelding van de naam Ulvenhout. Deze is te vinden onder enkele
charters die ín 1"274 en L277 door Arnout van Leuven en zijn
vrouw Elisabeth van Breda daar ter plaatse wepden ondertekend
en gezegeld: 'Actun et datun in Uivenhou?
teengoederen

..J;+
Btaue

I;/
Cam(r

1

Co*kelberyh

/

'"^-.1'/'f

li

)

Chaamseweg
_\r.

Afb.2:

Leengoederen in het Markdal, onstreeks L400, cursief
aangegeven op het wegenpatroon van nu. De stippeLlijn geeft

het tracé van de "beekdalgeleidende weg,' op de linkeroever

van de Mark, de voorqanger van de huidiqe Galderseweg. Deze
nagenoeg parallel net de weg van Ginneken naar strijbeek, ontstaan onstreeks 13s0-1400 op de rechteroever van de
Mark (tek. A.ht.Jansen) .

loopt

in het l{arkdal

in het Markdal, zoals Daasdonk, Bouvigne en Koekelberg moesten eveneens het gezag van
de Heer van Breda aanvaarden. Beschouwden zij vroeger hun bezit als allodiaa-l, na 1200 werden zij Teennanner van de Heer
van Breda. Zij moesten leenhulde brengen en bereid zijn nanschap te leveren, dat wil zeggen de heer aI of niet met het
personeel daadwerkelijk bij te staan. Leenbezit was voorbehouden aan aanzienlijke families, militairen of ambtenaren.
Andere personen konden voor ontginning grond in cijns krijgen. Via dit feodale leenstelsel verzekerde de heer van Breda
zich van een aantal trouwe vazallen in het Markdal, waarmee
hij zijn positie in het gebied tot aan de grens kon versterken. Men vindt deze leengoederen zowel ten oosten als ten
westen van de Mark (zie afb.2). Aan de oostzijd,e waren het
Beversluys, Grinhuysen en Coeckelberg. Ten westen van de Mark
lagen Boeverijen (Bouvigne; bijzondere situatie) en Daesdonck
met de bijbehorende hoeven Schoondonck, Blaue Caner en ffjeuwenhuys. Bouvigne, Daasdonk en Coeckelberg hebben een zeer
oude geschiedenis. Ze liggen dicht bij de Mark, soms nahij de
monding van een der beken. Beversluys en Grimhuysen 0 zijn
jongere lenen. Ze dateren van omstreeks L400 en liggen aan de
route van Breda naar het zuiden.

De eigenaren van de oude goederen

Het ontstaan v.rn een Heg van noord naar zuid
Rond 1350 kwam er een einde aan de eerste ontginningsfase.
Ook het aantal bewoners van de nederzettingen nam sterk af.
In die tijd maakte de pest veel slachtoffers. t{ellicht dat
ook nog andere natuurlijke factoren bij de ontvolking een rol
hebben gespeeld. Het op grote schaal kappen van bossen om
nieuwe bouwgrond te krijgen was niet meer mogelijk. Hie grond
in cultuur wilde brengen moest deze in cijns nemen van de
Heer van Breda, die eigenaar was van de vroente. Door de
groei van Breda werd een wegverbínding naar het zuiden via
Ginneken en Ulvenhout van steeds grotere betekenis. Deze
volgde de lokale paden aan de oostrand van de ontginnÍngen.
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enige tijd niet verder oostwaarts
werden verlegd, kreeg de weg een vast tracé, ongeveer op de
plaats^ waar nu de Dorpstraat, Molenstraat en Strijbeekseweg
Iopen'. Toen er later uÍeer grond ontgonnen werd., geschiedde
dat vooral aan de oostzijde van de !{eg. Nieuwe boerderijen
werden niet meer gebouwd op de plaats van d.e vroegere nederzettingen aan de Mark, maar concentreerden zich langs deze,
uit brede karrensporen bestaande weg. Ook voor transport uas
de Mark nu minder belangrijk geworden. De nederzetting van
Koekelberg was grotendeels verlaten. Er ontstond een cluster

Orndat deze omstreeks 1350
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boerderijen aan het einde van de huidige Dorpstraat en het
begin van de Pennendijk, in de Beekhoek en aan het begin van
de Strijbeekseweg. Men zou dit de tweede fase in de ontwikkeling van Ulvenhout kunnen noemen. Ook de hoeve van de heer
van Breda werd rond 1400 verplaatst van de Mark naar een 1ocatie aan de weg, waar nu de Prinsenhoeve staat. In latere
fase ontstonden er ook tegenover Grímhuysen aan de oostzijde
van de weg enkele, èl of niet van Grimhuysen afhankelijke
boerderij en.
De heren van Ulvenhout
Na de onderwerping van de zelfstandige heren in de dertiende
eeuw, was de heer van Breda namens de hertog de hoogste gezagsdrager in de regio Breda en zelfs in geheel West-Brabant.
De in betekenis toenemende dorpen zoals Ginneken en Bavel
hadden dan ook geen eigen rheer'. Toch was er na 1300 sprake
van een Heer van Ulypnhout. Deze bijzondere situatie verdient

enige toelichting ".
In 1290 vererfde de heerlijkheid Breda aan Saso-II van Gaveren. Eeer van Liedekerke (zie schema). Uit zijn huwelijk met
Aleide van Boulaer had hij drie zonen. De oudste, Raso-III,
volgde hem op aIs heer van Breda. De tweede zoon, Philips van
Liedekerke, kreeg uit de erfenis van zijn vader Alphen en UIvenhout toebedeeld. Van 1303 tot 131.3 noemde hij zich ;Doninus in Alphen et Uivenhout'. Ulvenhout werd hierdoor tÍjde-

lijk

verheven

tot

een

heerlijkheid. Philips hield in feite

de

rechtsmacht in dit gebied in leen van zijn broer Raso. In
1313 werd hij echter zelf heer van Breda, waarna zíjn broer
Segebertus, dÍe reeds heer van Boulaer was, tevens heer van
Ulvenhout werd. Hij en zijn zoon Peter voerden echter slechts
de naam Van Ulvenhout.
Nadat de erfgenamen van Philips ín 1327 afstand van de heerIijkheid Breda hadden moeten doen, werden er op last van de
hertog van Brabant in alle dorpen van de Baronie van Breda
schepenbanken opgeri cht

.
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Zíj werden belast met de lagere en middelbare rechtsmacht:
administratieve rechtspraak, kleine strafzaken, registratie
en plaatselijk bestuur. Zo ontstond de heerlijkheid Ginneken
en Bavel, echter zonder de persoon van een eigen heer. Ook
Ulvenhout en het gebied ten zuiden hiervan vielen onder deze
schepenbank. In 1810 werd deze opgeheven en ontstond de ge'
neente Ginneken en Bavel.
De

ontnikkeling tussen 1400 en

In de vijftiende

1600

begon rond de weg van Breda naar het
zuid,enrde verdere ontwikkeling van Ulvenhout op gang te komen. Reeds vermeld is de verplaatsing van de Hoeve van ULvenhout naar de locatie van de huidige Prinsenhoeve. Tegenover
het huis Grimhuysen ontstonden aan de oostzijde van de weg
een viertal boerderijen: op het huidige Dorpsplein, op de
plaats van Café De Harmonie, aan het begin van fle Grimhuysenstraat en aan het begin van de Anneville1aan u. Rond het
brede deel aan het einde van de Dorpstraat ontstond de buurtschap lleuvel. Het eerste gedeelte van de Pennendijk heette
dan ook de Heuveistraat (zie hiervoor een tweede artÍkel
verd.erop in dit blad). Het gehucht bestond uit een grgepje
boerderíjen, waaronder twee herbergen, De huidige Pekhoefe is
de oudst-bekende herberg onder de naa.m De Croon Aan de overzijde van de Dorpstraat lag halverwege de zestiende eeuw
reeds de herberg De Roscan. Aan de kop van de huidige
Molenstraat stond tot 1970 een hoeve, die aI vermeld wordt in
1514. Aan de Pennendijk lagen de bezittingen van Philips van
Steelandt, die aanvankelijk twee en later zelfs drÍe boerderijen omvatten. Hiervan resteert nu nog de hoeve froogisteen.
Over de beek vindt men ook nu nog de l{oeve Beekhaek Ook aan
het begin van de Strijbeekseweg gaan enkele boerderijen terug
tot de vijftÍende of zestiende eeuw. Langs de huidÍge Chaamseweg ontstonden in diezelfde periode de gehuchten Cauwelaar
en Rakens.
eeurd

De belegeringen van Breda

in

1624

m

1637

Tijdens de Tachtigjarige 0orlog (1568-1648) vonden er twegmaal omvangrijke kríjgsverrichtingen rond Breda plaats ".
Vooral het ruim negen maanden durende beleg door de Spaanse
aanvoerder Spinola van eind augustus t624 tot en met mei 1625
heeft desastreuze gevolgen gehad voor de dorpen Ginneken en
Ulvenhout. Met een snelle actie van 1000 ruiters en 4000 man
infanterie bezette Spinola onverwachts de dorpen Ginneken tot
aan de Zandbergen en vervolgens Terheijden. De Spaanse bevelhebber had totaal 30.000 rnan bij zich, een aantal dat later
zelfs uitgegroeid zou zijn tot 80.000, waarvan er echter maar
30.000 rond de stad werden gelegerd.

1.7 dagen tijd liet hij zijn troepen rond de vesting een
circunvallatie van 48 kilometer aanlegg€D, gevolgd door een
binnencirkel van 44 km. Zijn belangrijkste kampenent Iag in
Ginneken, met name in de huidige wijken Overakker, B1auwe
Kei, Irlo1fslaar, Mariaveld en lJpelaar. De comnandotenten van

In

veldheer stond"en aan de west-zijde van de Ulvenhoutselaan,
tussen de Bieberg en de Buystelberg'.
Ten zuiden van de Bieberg begon een tweede kampement, dat
geheel Ulvenhout en Geersbroek omvatte. Hier was de ruiterij
gelegerd onder bevel van generaal Salazar. De burgers dienden
hun huizen te verlaten. Bouvigne was een centraal ravitailleringspunt, waar de bakkerijen en brouwerijen werden ond.ergebracht. De (oude) kerk van Ginneken werd als opslagplaats
gebruikt. In maart 1625 werd deze door een Staatse soldaat in
brand gestoken en gedeeltelijk verwoest. In de omgeving van
Ulvenhout, zowel op Notsel aIs tot ver in Bavel, werd,en ta1
van boerderijen geplunderd en vervolgens afgebroken. Met het
hout werden hutten gebouwd in de kampementen, onder andere
langs de huidige Dorpstraat en Ulvenhoutselaan. Vanuit de
zuidelijke Nederlanden liepen drie aanvoerroutes naar de
kampementen in Ulvenhout. Dagelijks reden er kolonnes wagens
met voedsel en materiaal vanuit BeIgÍë langs de Strijbeekseweg, de weg naar Baarle (Heistraat) en de Geersbroekseweg
het kampement binnen. Een andere aanvoerroute liep vanuit de
Zuidelijke Nederlanden via Zundert en Rijsbergen en Overa
door het in aanleg zijnde Mastbos naar Bouvigne. Àan het
einde van d.e periode van negen maanden moet er van de wegen,
huizen en cultuurgronden in en rond de dorpen niet veel meer
over zijn geweest.
Na een herstelperiode van twaalf jaren kwam in L637 Prins
Frederik Hendrik naar Breda om de stad op de Spanjaarden te
heroveren. Hij vestigd.e zíjn hoofdkwartier op Bouvigne.
Ulvenhout bleef nu buiten de omsingeling en liep daardoor
weinig schade op. De vermaarde stedendwinger volgde een geheel and,ere tactiek dan Spinola. Deze laatste had de stad
door uithongering in ruim negen maanden tot overgave gedwongen. De Prins van Oranje liet de vesting echter vanuit de
Zandbergen bestormen en kon zo binnen negen weken de stad

de

innemen.

Grinhuysen kerkelíjk centrun, Ll4A
de Vrede van Mtinster (1648) werd de gereformeerde godsdienst tot staatsgodsdienst verheven. De openbare uitoefening
van het katholieke geloof werd verboden. Ïn Ginneken en Bavel
moesten de kerken, en in Ga1der, Heusdenhout en Strijbeek de
kapellen, aan de hervormden worden afgestaan. Ulvenhout had
geen eigen kerk, de gelovigen gingen in Ginneken ter kerke.

Bij
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verkaveling aan de westzijde r1p de Dorpstraat heeft een
Iange periode in beslag genomen '*. In het vierde kwart van
de negentiende eeuw verkocht de familie Van Dijk een aantal
percelen. Direct na 1900 was er aI een bijna aaneengesloten
bebouwing ontstaan tussen de straten Markdal en llgr.van
Hooijdonkstraat. Aan de oostzijde begon reeds omstreeks 1840
de verkaveling van de hoeve aan de Annevillelaan. Daarna
duurde het tot omstreeks 1900, voordat de bebouwing op grote
schaal doorzette mqt de verkaveling van de grond van de hoeve
op het Dorpsplein ".
Omstreeks 1940 was er een aaneengesloten bebouwing aaln hleerszijden van de Dorpstraat vanaf de ingang van het bos tot aan
de Roskam. Er was een aanzet voor enkele zijstraten. De Poststraat liep uit op enkele huizen aan de Akkerstraat. Aan het
begin van de Bladerstraat en aan de Grimhuysenstraat waren
ook reeds enkele woningen gebouwd.
De grote uitgroei van het dorp vond plaats na de Tweede Wereldoorlog en was aan het einde van de twintigste eeuw nagenoeg geheel voltooid.

De

pastoor week uit, in eerste instantie naar de Luciakapel
in Meersel, maar keerde spoedig terug naar Grimhuysen. Enke1e
jaren later moest hij definitief uitwijken naar Meersel.
Tussen 7666 en 1690 woonde de Ginnekense pastoor op de oude
hoeve van Koekelberg, eigendom van de kinderen van Jan Michiels van der Avoirt. In de achttiende eeuw waren de plakkaten zover verzacht, dat de katholieken weer een eenvoudige
schuurkerk mochten hebben en de pastoor in zijn parochie
mocht wonen. Er moet toe4. zelfs weer enige tijd dienst zijn
gedaan in Ginneken-dorp rJ. Omstreeks t74O verbleef de pastoor van Ginneken pernanent op Grimhuysen, d,at hij huurde van
de erfgenamen van de katholieke koopman Jan de Wijse. De
schuur werd verbouwd tot kerkje, de pastoor kon later zelfs
het huis kopen als pastorie. De parochie van Ginneken bleef
tot 1837 in Ulvenhout gevestigd. Daarna werd Ulvenhout een
zelfstandige parochie.
De vestiging van de parochie op het terrein van het goed
Grimhuysen heeft er sterk aan bijgedragen dat dit deel van
het dorp uiteindelijk het centrum van Ulvenhout geworden is.

De

Het dorp onstreeks 1830
Het minuutplan dat het Kadaster omstreeks 1830 heeft opgesteld, laat ons precies zíen, hoe Ulvenhout er aan het begin
van de negentiende eeuw heeft uitgezien. Van een aaneengesloten bebouwing langs de huidige Dorpstraat is dan nog geen
sprake. De westzijde werd beheerst door de Prinsenhoeve,
Grimhuysen en de Pekhoeve. De grond van Grimhuysen behoorde
toen, met uitzondering van het terrein roqd het kerkje en de
pastorie, eveneens tot de Pekhoeve. De bèbouwing van deze
zijde van de Dorpstraat was dus nagenoeg geheel in handen van
de eigenaren van de Pekhoeve, de familie Meeren en later de

Besluit
allereerste nederzetting nabij het huidige dorp was reeds
vóór het jaar 1000 te vinden op Koekelberg, op korte afstand
van de wijk Markdal-2. Na 1300 kreeg de weg van noord naar
zuid een vast tracé en concentreerde de bebouwing zich rond
de Heuvel, aan het einde van d.e Dorpstraat. Rond Grimhuysen
ontstond na 1400 eveneens een klein aantal huizen.
Uiteindelijk zou bij de verdere ontwikkeling van het dorp
juist hier het centrum komen te liggen, mede door de vestiging van een kerk op Grimhuysen in de achttiende eeuw. De bebouwing van de hoofdstraat van Ulvenhout was omstreeks 1940
nagenoeg voltooid. Na 1950 werd Ulvenhout in 50 jaar met een
aantal nieuwe wijken uitgebreid tot een dorp met 6000 inwo-

familie

Van

Dijk.

de situatie aan de oostzijde van de Dorpstraat. Hier lagen vijf grotere boerderijen: op het Dorpsplein (later Café De Jong), aan het begin van de Grimhuysenstraat (Roii Geersstede), van de Annevillelaan (Hoeve van
Gehee1 anders was

Grinhuys€n), van 't Hofflandt (De Roscan) en aan de kop van
de Molenstraat. Tussen de Bladerstraat en de Grimhuysenstraat
stonden een aantal kleine woningen, waaronder die van de familie De Kort (nr.79). Dit pand, in L802 gebouwd door schoenmaker Laureijs de Kort, is na de Prinsenhoeve en de Pekhoeve,
de oudste woning aan de Dorpstraat. Tegenover de kerk stond
op de plaats van Café De Harmonie een herberg, tevens winkel.
Aan de Pennendijk vond men drie hoeven, voortgekomen uit het
bezit van de familie Van Steelandt, waaronder de grote hoeve
van Steelandt (nu Hoogsteen).

De

ngrs.
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Vff en VIII, in: Engelbrecht van llassau, 1993, nrs 1,2 en 4.
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CHRIS BASTIAÀIiTSEN

Chris is de dynamische voorzitter v.u:r de Dorpsraad Bavel,
was vele jaren actief als Frins Carnaval en blonk uit in
een van de hoofdrollen van de revue bij het einde van
Nieuw-Ginneken. Een actieve Bavelaar
BEN DE BOER

DE },IMSTRICHTSE BAAN
door Chr.Buiks

heeft in "Brieven van Paulus LzB, pag.133-151 een
interessant artikel geschreven over de route van Breda naar
Maastricht voor zover die over het gebied van de voormalige
Ad Jansen

gemeente Ginneken en Bave1 liep.
Uit de serie 'attestaties en procuraties' in het Bredase
stadsarchief, die duizenden akten bevat van allerlei gebeurtenissen uit het dagelijks leven van Breda en omgeving,
is nog een behoorlijk aantal akten te vinden die ook op
Maastrichtsebaan betrekking heeft. We laten de inhoud van
die akten hieronder in het kort volgen.

Het verloop van de route was gewoonlijk Breda-Bavel-AlphenPoppeI-Lage Mierde-Lommel-Peer-Meeuwen-Maastricht, hoewel
er ook aller1eÍ afwijkingen mogelijk waren, aI naar gelang
de toestand van de wegen (modderl ), soldatenbendes, goederen die ergens gehaald of gebracht moesten worden etc.
De meeste gegevens in de attestaties zijn te danken aan
problemen, b.v. door soldaten die geld of goederen afpersten, paspoorten die niet door de vrachtvoerders getoond
konden worden, het niet voldoen van tollen etc.
We1ke goederen werd.en vervoerd ? Uit de akten komen we te
weten dat er onder andere suiker, kaas, huiden, zout, potëISr potlood, doeken, ijzerwaren, traan, hennep, katoen,
zwavel en stokvis vervoerd werden.
Het verkeer tussen Bred.a en Maastricht/Luik moet vrij intensief geweest zijn.

laten enkele akten (chronologisch) wat uitgebreider
revue passeren:

organisator, die z(ch op allerlei wijzen bezig
houdt met vele verenigíngen in Ulvenhout en Breda.

We

HARRIE KNIBBETER

0p Kerstavond 24 december 1594 was Claes Àd.riaenssen van de
Leege Mierde een gemerkte ton op gaan halen bij Jacques
Verplancken in Breda om die naar Maastricht te brengen. De
ton bevatte kaas en suiker. Hij vertrok op tweede kerstdag
en kwan 's avonds te Lage Mierde bij de herberg van Lambrecht Bastiaenssen aan. Daar kwam een groep Spaanse soldaten, a1le gewapend met 'roers' behalve één die een stok bij
zich had. Hoewel de voerman een paspoort had voor zijn goederen, sloegen de soldaten de bodem uit de ton. Ze zeiden
dat ze met een paspoort niets te maken hadden.

Een bevlogen

Harrie

is in ulvenhout op vele fronten actief.

de

1594

0p de eerste

plaats in alles wat de kerk aanbelangt, maar ook ars
stuurslid van de Zonnebloem.
T{IM SIEGMUND

be-

is de uitgever van het Ginnekens Nieuwsblad, dat hij
geheel verzorgt, is secretaris van de dorpsraad Ginneken en
mede de grondlegger van het Ginnekens Carnaval.
t,Iim

vier actieve Paulus-leden van harte gefelÍciteerd.
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Op de terug:weg van Maastricht hoorde Claes

dat de kaas

Tussen Peer en Meeuwen kwam op 30 april een groep soldaten
Nijmegen bij hen: ze spanden twee paarden uit en even
Iater kwamen er nog 3 andere ruiters die hen nog 3 paarden
afnamen. De voerlui volgden de soldaten gedurende twee of
drie dagen en wisten tenslotte tegen betaling van een 'dob-

uit

en

de suikerbroden naar Turnhout gebracht waren. Een getuige,
Hans Verdonck, was op dinsdag 27 december gevangen genomen
bij Postel en opgesloten in een hoeve genaamd Spreeuwen.
Daar zaten 9 soldaten, die voldeden aan het signalement.
Eén ervan heette Heyn Janssen uit Bercheyck en een andere,
een WaaI, luisterde naar de naam Jonas. Zíj aten van de
Hollandse kaas met rode korsten. ook herbergier Lambrecht
Bastiaenssen wist zich het gebeurde nog te herinneren. Er
kwamen volgens hem die avond 10 of 1-Z karren uit Breda bij
hem aan. Hij herinnerde zÍch dat de soldaten de bodem uit
de ton sloegen (R817,f7-Bv). Blijkbaar vertrok nen tegen de
avond

al uit

belen ducaet' per paard twee dieren terug te krijgen. Van
de andere drie paarden konden ze er maar één terugkrijgen.
Een knecht van de soldaten zei dat ze de paarden we1 terug
zouden krijgen als hij wat te drinken kreeg. Maar dat bleek

niet

1,621 verklaart Joncker Eustacio surmons, convooimeester
van de Licenten, dat willem wouters met zijn knechten uit
Hilvarenbeek met zijn karren elke L4 dagen of 3 weken naar
Luik rijdt. Uit het land van Luik brengen ze allerlei koopmanschappen mee zoals 'aIu1m, coperroot, iser, poeyer, salpeeter, isere cogels, isere stucken geschuts en meer andere
ammonutie van oorloge'. 0p de terugweg nemen ze vcln Breda
mee: 'wee asschen, traen, herinck, vis'. Hij heeft vaak horen zeggen dat de kooplieden valse vrachtbrieven schrijven
alsof hun vracht bestemd is voor Den Bosch of Àntwerpen om
zo de soldaten om de tuin te leiden. Uitvoer naar door de
Spanjaarden bezet gebied was verboden. (R823,f73). Salpeter
en poeder werden gebruikt voor de fabricage van kruit Koperroot is vitriool (zwavelzuur). tlerd dit gebruikt voor
het ontsmetten van graan? Wee-as is. as van wede, een verfstofplant, die een blauwe kleur opkivert. A1uin is een dubbelzout van kalium en aluminiumsulfaat. Werd dit gebruikt
bij het volIen van wol?

1595

den. Kort na zonsondergang kwamen daar 11 soldaten uit
Turnhout, die 15 of 16 stukken kaas meenamen en die in een
schuur brachten. Twee dagen later werd de kaas door hen opgehaald. De drie voerlieden kenden de soldaten wel, daar
zij aI vaker moeilijkheden met hen hadden gehad. (R817,
fLs,1"5v).

1595

1s96

en Breda, geladen met kazen, huiden en traan. Bestemming
Luik. Het licent was betaald en de paspoorten voor de goederen waren in orde. De twee voerlui kwamen te Peer bij elkaar.

(R818,f24).

t621

Eenzelfde soort tafereel speelde zich op 22 februarí 1595
af. Drie voerlieden uit Lage-Mierde hadden bij Jacgues
Verplancken 3 korven met kaas geladen. 7,íj vertrokken 's
avonds uit Breda en kwamen de 24e in Lage Mierde aan, waar
ze bij een herberg van iemand die 'Schaep' heette aanleg-

Van een ander probleem met rondstruinende soldaten horen we
in 1596. De voerlieden Jacob Henrick Kints, wonend tot
Peer, 42 jaar en C1aes Adriaensen van Mierde, 26 j. waren
op 25 april vertrokken uit respectievelijk Geertruidenberg

te zijn

rn

Breda.

Twee militairen verklaren ïn hetzelfde jaar 1595 dat de
baan van Breda naar Maastricht over Alphen loopt en zo verder naar Poppel, maar dat Chaam zo ver van die baan ligt
dat plunderende soldaten in diq laatste plaats veel minder
schade doen dan in Alphen: 'ende dat door Chaem als aen
eenen vuythoeck liggende geen bane noch passage en is ende
oversulcx daer seer selden ruyters oft knechten syn logerende' (R817,f82).

waar

_

L622

Angnete van Sevel, een vrouw die op 7 maart t622 vanuit
Aken in Breda kwam wonen, wou vier balen 'cottoen' van Bred.a naar 'Ludick' vervoeren. Zíj vroeg licent voor die balen
(samen 1000 pond zwaar) aan. Zíj kreeg twee paspoorten, eIk
goed voor 500 pond katoen. Volgens d.e licentwachter van de
Ginnekenseindse poort waren er op 7 maart echter 4 balen,
samen met een gewicht van 2000 pond langs die poort gevoerd. (R823,f98v).
1622

Adam Laureyssen, wonend te Poppel, was voerman van
Breda op Luik. Hij had een kar met 'kennip' (hennep) verloren aan een groep soldaten.

Quirijn
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kooplieden Anthonij Loomans en Ghorys van den
verklaren dat hlachmans in juni en juli 1629 L2 quartelen (*) en 6 smal tonnen traen uit Holland heeft aangevoerd met de intentie om deze naar het Land van Luik te
zenden. l,laar de traan ligt nog in Breda omdat de nodige
bescherming onderweg te beperkt is (R824,f264v) -

Die hennep zou door Jheronimus van Sonhoven verder naar
Rotterdam vervoerd worden . (L622, R823, f115v, 116) . Hennep
diende vooral voor de lijnbanen: er werd. touw van gedraaid.
In de Baronie werd het ook - op kleine schaal - geteeld.

Twee Bredase

Lemmer

L622

Cornelis Peters, voerman uit 0Osterhout, zou v6or Louys
Saulman uit Luik 4 of 5 tonnen 'solffers'(zwavel) halen.
Dat had hij aI wel vaker gedaan (en voor eigen risico: de
zwavel was erg brandgevaarlijk). Van Breda zou de voerman
o.a. 4 tonnen abberdaan van schipper Jan Cornelissen meenemen naar Luik. Volgens de 'chercher' van de licenten, Anthoni Campaigne, zou de wagen met 4 tonnen abberdaan op
vrijdagavond door de Gasthuiseindse-poort weggereden zijn.
De voerman had een brief van Licent daarvoor bij zich (RBz3,f.L72)

.

1632

Dezelfde Jacob Wachtmans, oud-burger van Breda en nu wonend
te Oosterhout, verklaart dat hij in 1632 3 "kipkens'r(kinnekens?) stokvis had laten opladen door voerman Steven Kanssen om naar Luik te brengen. De stokvis had wel 11 maanden
in zijn pakhuis te Breda gelegen, omdat de weg niet veilig
was. (R825,fI1.6v,161).
r.655

In 1655 verklaren enkele ervaren voerlui dat licent-brieven
en paspoorten voor het gebied van de Staten-Generaal steeds
in Lommel gehaald werden; dit was de uiter§te post van het
Hollandse gebied. Het paerds-'geleygeld of Prinsentol van
0ranje werd te MoI, Balen, Dessel en Meerhout aan de grenzen van het oude Markgraafschap van Antwerpen in de 16e
eeuví nog geheven:, maar in 1604 zou die tol afgeschaft
zijn. Màar in 1655 functioneerde Lommel blijkbaar nog wel

Labberdaan is een naam ontleend aan de Franse
(het
is een gezouten kabeljauw). Licent is het
stad Labourd

Abberdaan

of

verlof voor het drijven van zekere handel of, in de Republiek der Verenigde Nederlanden het verlof om met de onderdanen van een vijandelijk land (lees de Zuidelijke Nederlanden) handel te drijven, tegen betaling van een zeker
recht.

als aangifte-plaats.

L6Z4

0p 11 april.1624 wordt dosr de pachter van de Bredase waag,
t{i.}íj.f fàm vànden Kerckhove, een verklaring afgelegd. door
diverse kooplieden: Niclaes Peeters, 44 j.; Jacop Jacop
Sprong, 30 j.; Roger Meyers , 24 j.; Jacop Ànthonis Wachtmans àe Jonge, 25 j. en Cqrnelis Cornelis Roelants, 25 jr.
Zíj betogen dat er de Iaàtste tijd binnen Breda vrijwel
g"ótt hanàe1 meer is gevíeest doordat soldaten van het BosÀche garnizoen de wegen onveilig maken. Voor ijzerwaren
moeten de voerlieden borgen stellen dat zri deze eerst in
Den Bosch te koop aanbieden en dat ze het niet naar de steden onder de Hollandse vlag brengen. De koopmanschappen die
vrijwel niet meer vervoerd worden bestaan uit yserwerck,
copàrloot, alu1m, kennip, kaes, ruet(kaarsenvet), vlas,
wolle' en andere. De pachter van de waag leed door deze
verminderde handel uiteraard ook nadeel. (R824,f114, 14v) .
t629
Oorlogsomstandigheden noopten Jacob Wachmans, koopman te
Oosterhout in t629 zijn gepland transport van traan naar
Luik uit te stellen, omdat er te weinig beschermÍng van

militairen

was.

reàen de voerlieden over Chaam, Soms over Alphen, al
naar de wegen geschikt waren. Maar zij haalden nooit licentbrieven of paspoorten te Chaam (hetgeen nu blijkbaar
wel geëist werd).
Oe gétuigëtr, allen voerlied,en, waren: ,JaIr !íittenS, Henrick
;acóbs en Wi1lem Wouters, uit Hoge-Mierde en Hulsel, die aI
L5 jaar op Luik reden; en Jan van Immerseel, voerman uit
Turnhout, die aI 5 jaar op Luik reed. De verklaring werd
afgelegd op verzoek van drie andere voerlui namelijk Peeter
peeteré, Gbris Mertens uit Baar1e en Marten lanssen uit
Soms

Turnhout. (R826, f88

II
It

16s9

)

vijftal voerlieden verklaart op 4 augustus 1659 dat
,lacob iensen nooit geweigerd heeft voor Pieter van Schagen,
commies voor de admiraliteit te Rotterdam om karren te
'visiteren' (onderzoeken) . De betrokken getuigen waren aIle
vijf voerman van Breda op Maastricht, Luik of andere plaatsen in Brabant. Het betrof: Cornelis Peters van Tilborch,
38 j.; Jan Anthonissen van weilt, 42 J.' t'lels Cornelissen
van Vessem, 27 j.; Anssem lanssen van Vessem, 27 j en Frans
Ianssen, uit Breda, 47 j. (R828,f56v).
E"r,
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1661

166s

De knecht van de pachter van de waag verklaart op 4 april
166L dat hij onder diverse pachters gediend heeft en dat
hij vaak tonnen net potas uit het Land van Luik gewogen
heeft en wel speciaal voor voerman Geerit de Wijse, die nu
overleden is. De verklaring werd afgelegd op verzoek van
Dionys Wouter Mutsaerts, pachter van de waag over de periode 1 april 1660-31 maart 1661. Wat het doel van de verklaring was, is niet duidelijk.
Probeerde men de waag te ontduiken?(R828,207v,208). Potas
is kaliumcarbonaat, een grondstof voor zeep.

voerlieden verklaren op 4 september 1665 dat zí) met
Joost Geeritse Cuypers, voerman uit Oosterhout met zijn
drieën L4 dagen geleden naar Luik zijn gereden. Kuipers
onderhandelde daar met enkele kooplui over de prijs van
potlood. Een koopman liet hem daar enekel stalen zien van
potlood dat voor 55 gld/1000 pond te koop was. Maar Kuipers
bleef tussen loven en bieden. 0p 2 september kwamen ze rond
11 of LZ uur 's avonds te Alphen aan. De volgende morgen
reed Kuipers naar Oosterhout terug. De getuigen waren Huybrecht ïvens, voerman uit Tilburg en Mathys Middegals van
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diende om Oosterhoutse potten te glazuren.
bestond een bloeiende pottenbakkersindustrie.

Sti j 1, voerman

Willem Janssen van Hamondt, voerman, 36 jaar verklaart in
t662 dat hij op 25 oktober 1661 geladen met allerlei koopmanschappen bij het gehucht Droesdyck (Druitsdijk, onder
Àlphen) werd aangehouden door commies Jacob de Sterck van
het fort Gennep met 2 soldaten van het garnizoen uit Den
Bosch. De kar werd opgebracht naar Hilvarenbeek en daar
namen ze 2 stukken servet , elk van ongeveer 23 elIen,
handtdoecken en ammelaecken, (tafellaken) samen 32 of 33
ellen, uit de kar. Deze waren door hem niet verlicent. Hij
moest 7 pattacons betalen aan de ruiter die in de wandeling
genaamd werd 'Aert met het stijf been' (RB2B,fZB6).
1663

uit Hilvarenbeekl verklaart
dat hij a1 wel 50 jaar op de baan zit, eerst a1s
knecht, daarna als mrr_ voerman, zowel naar Antwerpen, Ceu-

Jan Servaes l,lathyssen, voerman

in

1.663

1en, Ludick, Aken, Maestticht, Verviers en anderg_ plaqtsen.

Hij had nooit geleide betaald dan voor koopmansgoederen.
Van zijn vader die ook van jongs af voerman was geweest had
hij vaak gehoord dat het geleidegeld betaald werd 'voor het
Convoij dat sij vrije over den wegh gebracht wierden van
sekere personen daer toe geordineert die haeneveeren ge-

naemt wierden'.
Mogelijk werden ze zo genoemd omdat ze een haneveer op hun
hoed droegen. (R829 ,f22,22v) .
1663

Jan Verkooyen, voerman, had in 1663 droge huiden geladen
voor koopman Lambert Winckelmans om naar Luik te brengen.
De huiden waren gemerkt met het teken IX. De verklaring

werd afgegeven om te beklemtonen dat er
heerste (contaieuse sieckte) (R829 ,f77v).

Twee

in

Breda geen pest

1

uit

A1phen.9RB29 ,f123,'J..23v)

. Het potlood
In 0osterhout

669

militairen komt tot uiting in
de volgende akte van conmissie voor Mouris Hendriks'laet
passeren en repasseren thonder( ! ) deser met nanen Mouris
Hendrickse, sergeant van de heer Maior Commandant Bolsel
met syn soldaten in dienst van het Lant en aldaer op te
passen op het frauderen van komvoyen( ! ) en licenten soo te
water als te lande, soo als karren, schepen, schuyten,
beesten, peerden off kopmanschappen( ! ) het sij in Suythol1ant, hijerije, Baronie oft op eenige plaetsen off dorpe
aengaende dese landen'. Hij had verlof om overtreders op te
brengen voor de termijn van 14 dagen. Akte van 14 aulustus
7669. ( R830, fI58v) .
De opsporingsbevoegdheid van

1669

Bij Joost Janssen Mijs, herbergier op de Eikberg(3) kwamen
op 13 augustus 1669 'S avonds 'tusschen lichten en donckeren' LZ karren uit Breda, waarv.ul er 4 bestemming Luik
hadden en de andere Hilvarenbeek en Mierde (meest geladen
met bier en haver). Tussen 9 en 10 uur kwan een sergeant
met 'J'.7 0f 18 soldaten uit Geertruidenb€f9, die bier wilden.
Mijs antwoordde: 'ja aIs jullie gelt hebben'. De soldaten
wilden de karren visiteren. Mijs: 'toon jullie commissie'.
Dat weigerden ze. Mijs: 'dan sult ghij de karren niet visiteren', want in het donker konden de soldaten wel ongemerkt
iets uit de karren ontvreemden. Toch onderzochten ze die
avond twee karren. Toen Mijs het over het tonen van de
commissie had zei één van de soldaten 'hept ghij het hartrcomt voor de deur, men sa1 U oock doen gelyck wij die opte
Oosterhoutse heyde gedaen hebben', waarrnee hij bedoelde de
persoon die enige tijd geleden daar door soldaten dood
geschoten was.

'274

Eén van de voerlieden miste volgens de dochter van Mijs
(Elisabeth, 27 jaar) een paaltje, maar dat werd later in
zijn kar teruggelegd. Peter Janssen , knecht van de herbergier, had de gehele nacht, terwij 1 de soldaten in de
herberg bleven, de wacht gehouden bij de karren.
(R830, f160,161

).

r_686

vier voerlieden verklaren in 1686 dat Jacob Jansse uit
Hu1sel een pakhuis bezit waarin hij goederen komend van
Luik, Aken of Maastricht (via Lommel) overpakt in mand.en,
vaten of tonnen om ze verder te transporteren naar HoIIand
of elders. De getuigen waren Dirck Swarts, 35 ). r GeerÍt
Adriaenssen, 75 j., Jan Raeymaeckers , 44 of 45 j en Jan
Hermans, 50 j. (R831,f49)
tr Quartel is oorspronkelijk
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DE HEUVEL EN DE HEUVELSTRAAT

IN HET OUDE ULVENHOUT
door Ad Jansen
Inleiding
In schepenakten betreffende Ulvenhout van de L6e,

17e en 18e
eeuw komt men regelmatig boerderijen tegen die aan, op, ontrent of zelfs achter de HeuveJ 1agen. De eerste gedachte is,
dat het hier om een bepaalde weg of andere locatie uit vroe-

gere tijden gaat. Dat zou het einde van de Dorpstraat en/of
het eerste deel van de Pennendijk kunnen zijn geweest. Uit de
akten blijkt echter, dat 'Heuvel' hier een ruimere betekenis
moet hebben gehad.

I ton, )ater vat, speciaal voor traan.

in andere plaatsen
Heuvel is een toponym, dat in tal van Brabantse plaatsen
voorkomt. In de meeste gevallen gaat ïr"t om het centrale
plein in een dorp of zelfs in een stad '. In Tilburg is het
een groot driehoekig plein, het centrale plnt van deze stad,
naar eens de brink van het dorp Tilburg ". De Heuveistraat
loopt vanaf rbuiten' in de richting van dit pIein. In Oosterhout is het eveneens een plein in de stad, maar het centrale punt van het huidige stadscentrum is de Markt. In Den
Hout vindt men een situatie, zoals die vroeger ook in andere
plaatsen moet hebben bestaan: een grote driehoekige 'brirk',
r^raar de wegen samen kwamen en de boerderijen rondom heen Iagen.rHet niddenveld is vanouds eigendom van de omwonende boeren '
In Princenhage was líeuvel de naam v€rn een zeer klein gehucht
van slechts enkele boerderijen, waarvan er nu nog één is
overgebleven aan het einde van de nieuwe, brede Heuvelbrink.
De naam van het gehucht is in de stadswijk Heuvelkwartier en
in de straatnamen l{euvelstraat en l{euvelbrink bewaard gebleDe Heuvel

L) Verhoeffr J.M.:De oude Nederl.andse maten en qewichten, Amaterdan(1983)
p.110

2) Knaepent R: Kenpische heidedorpen tussen Donmel en Netenraent (1994)
p.77

3) Zie ook BvP. 722p067 en BvP

1.28p733

ven.
De vraag rijst,
hoogte van het

of het toponym iets te maken heeft met de
terrein. Het antwoord lijkt eenvoudÍg te geven: in het verleden vestigden boeren zich bij voorkeur op

Pad over de voornaliqe Bavelse Hei, restant Maastrichtsebaan, richting zuid
(foto Ad ll.Jansen)

r

hogere, droge plaatsen. Concentraties van boerderijen zal men
dan ook vaak aantreffen op een 'kopjer of op een wat vlakker
terrein, dat net iets hoger lÍgt dan de omgeving.,'Heuvel'
heeft dan dezelfde betekenis a1s 'berg' of 'donko t
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in Ulvenhout
Zoa1s reeds elders in dit blad vermeld 5 ontstond er in de
vijftiende en zestiende eeuw een kleine nederzetting van
boerderijen aan het einde van de huidige Dorpstraat.
Hier splitste de weg naar Baarle zich af van de weg van Breda
naar Hoogstraten. Een blik op de topografische kaart laat
zien, dat er op deze plaats een kleine hoogte ligt. De hoogtelijn van +5 meter boven A.P. loopt vanaf het begin van de
huidige Ànnevillelaan net ten westen van de Dorpstraat en de
Molenstraat, buigt ten noorden van de molen af in oostelijke
richting tot ook de Pennendijk ís gekruist om dan met enkele
Iussen in noordelijke richting terug te keren naar het begin

De Heuve1

fu_.,

r!1!

,

I
N

+ 5nl

van d,e Annevillelaan (zie kaart).
steeds breed-uÍtlopende splitsing van wegen met een
klein aantal boerderijen daar omheen lijkt enigszins op de
Heuvel in Den Hout, maar dan zOnder middenveld. Men zou dus
kunnen stellen dat ook in Ulvenhout bij de wegsplitsing sprake is geweest van een aanzet tot centrurnvorming. Dit punt zou

I

Deze nog

I

t
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GEMEIJI{TE
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dan ook terecht de Heuvel kunnen zijn genoemd. Toch moet hier
een aantal kanttekeningen bij worden gemaakt.

De boerderÍjen aan de Heuvel
6. H"t gaat dan
De oudst-bekende vermelding dateert van 1514
over de boerderij, die tot omstreeks 1970 achter het Mariakapelletje dwars op de splitsing Molenstraat/ Pennendijk stond
(zie foto 1 en 2). Cornelie van Dongen koopt dani een huiis
en schure.... tuLvenhout aen de hoevel. De hoeve grensde zowel aan de noord.-, oost- als westzijde aan sieerenstrate. Dat
zijn nu respectievelijk de Dorpstraat, Pennendijk en Molen-

straat.

duidelijke vermelding betreft de herberg De Roscan
(nu Dorpstraat 119). In 1565 deelden de kinderen Jacobs, nazaten van de d.rossaard van Breda, de erfgoederen van hun moeder Mechteld Godschalcx van der Hoelt, die in tweede echt met
de drossaard gehuwd was geweest.Peterken Jacobs, echtgenote
van Ànthonis Joost Meeren kreeg, Samen met enkele anderen,

Een andere

De l{euvei op de topografische kaart van omstreeks 1935.
De gestippelde lijnen zijn de hoogtelijnen van +5n en +6n
boven A.P. Rechts de vernoedelijke ligging van de vroegere
genene gronden. De huidige straatnamen staan Ëussen haakjes.
De cijfers geven de oude hoeven aan: 1.= herberg De Croont DU
de Pekhoeve; 2= herberg, brouwerij en boerderij De Roscaml 3=
boerderij op de kop van de Molenstraat (Van Boxel); {= de
Cleijne l{oeve van Steelandt (?); 5= de Grote Hoeve van Steelandt, nu l{oogsteen; 6= Hoeve Pennendijck (tek.A.lt.Jansen).

toegewezen: de stede, herberge, huiisinge, staTlinge,
schuere, kooije, hof en erve....tuLvenhout aen de heuvel,
grenzend westwaarts aan sherenstraat (Dorpstraat),
noordwaarts onder meer aan de Steettstraat (Annevillelaan) en
zuidwaarts aan de rUTsÉrate (deel van de Pennendijk) ' De aan
de overzijde van de Dorpstraat gelegen Pekhoeve was in de
zestiende eeuw eveneens een herberg onder de naam De Crone,
grenzend oostwaarts aan sherenstraat (Dorpstpaat), maar
zonder vermelding van de ligging aan de Heuvel '.
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Behalve de aanduiding van een bepaald punt zou Heuvel ook de
van het gehucht kunnen zíjn geweest. Ook een combinatie
is mogelijk. In de akten staat dan ook uitdrukkelijk vermeld,
dat de boerderij op de kop van de Molenstraat in 1616 opten
heuvel ín plaats van aen den heuvel' lag.

naam

1: De hoeve van de fanilie Van Boxel, op de splitsing
van de Molenstraat en de Pennendijk. I{et wonhuis werd vLak
vooÍ 19iA herbouwd; de aangebouwde stal en de achterliggende
schuren werden vernieuwd in L892. Het net niet zichtbare
Mariakapelletje dateert van 1938 (coL1. Jan van Boxel,
Ulvenhout).
Foto

De Pennendijk
Ook aan de Pennendijk stonden reeds in de zestiende eeuw verscheidene boerderijen. In 1556 verdeelde Cathelijn Jan Dyrven
dochter, wed.uwe van Joqst Cornelis Meeren sone, haar bezit
tussen haar twee zonen lu. Anthonis werd, gedeetd opte groote
stede, tulvenhout ontrent den heuvel, groot 10 à 11 bunder
(ca L4 hectare), grenzend. noord, en oost aan sheren vroente,
zuid aan Cornelis Godschalcx zoons van der Hoelt, west aan
zijn broer Hubrecht daer de voetpat nae Baerle waert tusschen
beiide loopt (= de Nieuwe Beekhoek en het hoge pad bij de
hoeve Hoogsteen, zie kaart). De zoon Hubrecht kreeg de cleijne stede, groot 5 bunder (ca 6,5 hectare), tulvenhout achter
den heuvel. De boerd.erij grensd.e oostwaarts aan zijn broer
Anthonis, met daar tussen weer het voetpad naar BaarIe, zuidwaarts aan de waterloop (Chaamsebeek), westwaarts aan sheerenstrate (hier de Molenstraat) en noordwaarts aan Cornelis
Godschalcx van der Hoe1t. De grote hoeve is waarschijnlijk de
voorganger van de Hoeve Hoogsteen, de kleine hoeve lag toen
tussen de Molenstraat en het hoge pad bij Hoogsteen. Deze
twee hoeven va1len buiten de boven omschreven hoogte van + 5
meter en liggen dan ook niet 'aan' of topt maar 'ontrent' of
' achtef de Heuvel.
In 1580 kocht jonker Philips van Steelandt deze twee boerderijen, met nog een derde gelegen in den binnendijck (Pennendijk). Er hoorde totaal 25 bunder grond bii. Zrjn erfgenamen
verkochten deze bezittingen weer in L652 ".

in andere plaatsen vras er ook hier een Heuvelstraat,
vermoedelijk het eerste deel van de Pennendijk werd
aangegeven, dat is dus de weg van rbuiten het dorp' naar de
Heuvel. In 1556 wordt een akker vermeld gelegen in de heuvelsche strate. In 1,562 is er sprake van een boerderijtje,
Evenals

waarmee

groot 2 lopensaat ( 2x t/6 bunder, ongeveer 2x21,50 m2), westwaarts aan de Heuvelstrate, oostwaarts aan.de ^Rj;rstrate (weIlicht het tweede deel van de Pennendijk) Lt.

Foto 2: de achterzijde van de boerderij van de fanilie Van
BoxeJ, links en rechts de schuren, gebouwd in 1.892 ( col1 . Jan
van Boxel, Ulvenhout)

t

Geneíjnte de Heuvel
Tussen de Anneville1aan en de Chaamsebeek lagen omstreeks
1600 verscheiflene percelen die gezamenlijk eigendom waren van
de gegoeden '", dat zijn meestal de omliggende boeren.
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rn andere plaatsen was dat bij voorbeerd het geval met het
grote middenveld van de Heuvel. In 1615 werden de gemeenschappelijke gronden in ulvenhout verkocht. Het betrof de
geneijnte van Heuvel, Rieckenschot, Pennendijck en andere
". Ook deze gemeenschappelijke gronden lagen atle op een
wat hoger peil dan de omliggende percelen, namelijk binnen
een hoogtelijn van + 5 meter (zie kaart). De geneijnte HeuveL
kwam in handen van een Bredase brouwer. Dit stuk grond
grensde noordwaarts aan de Steertstraat en westwaarts aan de
grond van De Roscan. vermoedelijk is dit perceel hetzelfde
ars het Manensvelt of Manisfelt, tussen de huidige straten
Roskam en Craenlaer. De naam Heuve1 zou dan ook van de
gemeijnte op de wegverbreding

bij

het huidige Mariakapelletje

of zelfs op de gehele buurtschap kunnen zijn overgegaan. Het
omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk.

erf tde Heuvelt'
rn de loop van de zeventiende eeuw blijkt de naam Heuvel zich
verplaatst te hebben van het einde van de Dorpstraat naar een
hoeve en een erf aan de Pennendijk, in de bocht bij de hoeve
Hoogsteen. De naan werd toen voor het laatste gedeelte van de
Dorpstraat niet meer gebruikt en komt ook niet meer voor als
naam voor de vroegere gemeijnte. De Pekhoeve, de Roskam en de
boerderij aan de kop van de Molenstraat lagen na 1700 aan het
einde van de Steenweg.
In 1628 werd er een huis vermeld, groot U bund.er, grenzend
noordwaarts aan de straat (Pennendijk) en verder aan de Hoeve
van Steelandt. Er hoorde een perceeltje erf bij van 50 roeden, genaenpt den heuvel, gelegen tegenover dat huÍs, oostwaarts aan de straat. In 1662 en 1692 lag er zelfs een hoeve
op den heuvel, oost en noord de banen, z. en w. de hoeve van
Steelandt. In L667,perd een boerderij zelf omschreven a1s:
genaend den heuveJ rl.
Hoeve en

+-.Y
",í

t

(tekening)
potloodtekening van onstreeks 1900 geeft een beeld van
het eerste deei van de Pennendijk in de richting van de Dorpstraat. Links het woongedeelte van de boerderij van de fanilie Van Boxel en de grote Vlaanse schuur. Het huis werd vLak
voor 1930 vernieuwd, de schuur dateert van L892. Rechts de
schuur van de herberg, brouwerij en boerderij De Roskam,
daarachter de nouterij en (niet zichtbaar) het woonhuis. De
gebouwen werden vernieuwd na een brand in L896. Op de achtergrond de toren van het in 1904 afgebroken kerkje van Ulvenhout ( tekening fanilie Koopnans-Van Hooijdonk, Ulvenhout) .
Deze
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bJellicht gaat het hier

om de hoeve aan het eerste deel van de
Pennendijk,op hoek van de huidige straat Vang (Pennendijk 2022). Vanaf de helft van de achttiende eeuw was deze hoeve
eigendom van Cornelis Hendrik Meeren en Pieternella van Dijk.
In 'J,797 deelden hun kinderen de bezittingen van de ouders. De
boerderij zelf had toen geen naam, maar er hoorden wel twee
percelen zaai- en weiland bij, samen 300 roeden, die den Heuvel heetten. Het goed ging naaq,de zoon Adrianus Cornelis
Meeren, gehuwd met Jacoba Oomen.to Na het overlijden van §e
ouders deelden hun nakomelingen in 1856 de nalatenschap tt.

L2.R 681,, f .178r-179v, L7-5-l-556 . R 682, f .2OBx-v, 2'7-4-1562. De Rijstraat
is een wagenwellí in tegenstelling tot een voetpad. Het betreft vermoedeIijk steeds het tweede deel van de Pennendijk, aangeduid als rijweg in
vergelijking
met het voeËpad naar Baar.Ie. De aanduiding Rijweg komt na
de zestiende eeuw al1een nog voor in de cijnsboeken. In de 1Be eeuw ligt
de f/oeve Pennendijck (ter hoogte nr.25) Len noorden van de líeuvefstraat;
R Ginneken 90, f.29v-3Lr, L3-11-l-736.
l-3.8r is hier sprake van een "gebuurheíke", een klein gebied, waarvan het
bestaansrecht als gemeijnte niet in een acte was vastgelegd. Zíe'.
p -8.
Leenders, Landinrichting,
L4.R 688, f.22!r-v,
15-5-161-5, betreffende Heuvel- Deze gemeente werd ook
weI ManensveLÈ genoemd: R 683, f.81v, L6-4-1565, betreffende De Roscam,
oostwaert aen zeker gemeijn welt genaemt dmansveTt, zuytwaert aen de
(:Pennendijk). Chr.Buiks, dI-5, p.89: Riekenschot: hoek hogere
Rijstrate
grond, uitspringend in moerassig terrein, gelegen bii de waterloop'
Buiks, dI.5, p.82: Pennendijk" afgeleid van "benne", mand of vlechtwerki
hier: weg versterkt met vl-echtwerkl-5.R 691, Í.LALr-v, 2-5-L628; R 695, f.179v-180r, 23-10-1662; R 696,
f.95v-96r, 6-L2-L661; R 699, f.27r-v, 224'-1692. De plaats van de hier
vermelde panden en percelen is niet precj-es vast te stellen, evenmin is
zeker dat het steeds dezelfde boerderij betreft.
16.R Ginneken 100, f.159v-165r, L4-L-1'19717.G.A.8., notarieel archief Ginneken na 1842, nr.10, acte 2358, 26-3-18561B.Bij familie Van Boxel, laatste eigenaar van de hoeve op de kop van de
Molenstraat, is de naam De Heuvel nog steeds bekend voor het punt, waar
hun boerderij gestaan heeft- Informatie dhr.J.van Boxel.

De hoeve lag toen volgens de kadastrale sectienummers
inderdaad op de boven omschreven plaats aan de Pennendijk.
Tegenover het huis stond aan de oostzijde van de straat een
is de laat'arbeiderswoningf, genaamd De Kleine Heuvel. ,Het
ste officiëIe vermelding van de naam Heuvei tÓ.
Besluit

is vermoedelijk ontleend aan percelen die wat
hoger lagen dan het omliggende terrein. Dat betreft zowel de
gemeenschappelijke gronden a1s de lichte hoogte aan het einde
van de Dorpstraat met de splitsÍng van wegen. Na 1400 ontstonden hier enkele boerderijen. Voor het toenemende wegverkeer was er in de zestiende eeuw in twee hiervan een herberg
gevestigd. De naam werd. later ook voor een ruimer gebied gebruikt. Dat blijkt wel uit de aanduiding,,.'Heuvel' voor een
erf en zelfs voor huizen aan de Pennendijk, die zelf ook wel
Heuvelstraat werd genoemd.
De naam Heuvel

Àantekeningen
1- chr-Buiks: veldnamen, d1.4 ulvenhout, p.53/54; Nw.Ginneken, 19g3.
2. A-van der Aa: Àardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dI.v,
p.563...565.
3. fnformatie,J.Broeders,
Oosterhout.
4- K.A.H.IrI .Leenders: Van Turnhouteryoorde tot Strienemonde, p.70 en 460.
5. A.ÍI..,ansen: "urvenhout tijdens het tweede millennj-um", in Brjeven van
Pau-l.us nr.L30, 2ooo; samenvatting van een lezing op 20 maart 2ooo6- G-A.B-, R 422, f.L2Lr, 31-5-1514- Het protocol van de schepenbank is
sl-echts bewaard vanaf 1500.
7- R 683, f.8or-81v, 16-4-1565. De naam van de herberg wordt pas in 1652
voor de eerste maa.l- vermeld: R 694, f .l-68. Niet te localiseren zijn
huisjes, li-ggend aan de heuvel, R676, f.50v, 2-5-1526; R 6g3, f.gv,
29-1-1563 8- R 679, f.L26, 1546. ,J.Adriaenssen van Hoodonc verkoopt de herberg De
Crone aan Joost Godschal-cx van der Hoelt. Eerdere vermeldj.ngen van een
herberg, maar zonder de naam. zí1n R 677, f.97v-99v, 3-5-1s34 en R 677.
f.159r-v, 2l--3-1536. Met dank aan A.van Dun, Ulvenhout.
9. R 689, f.33r-34v, L6-1-1616.
10.R 681, f.156v-1-59v, 16-3-1556.
11-R 685, f.68v-70r, 30-6-1580. De derde stede lag wellj-cht nabij pennendijk 25. voor de verkoop van steelandt: R 694, f.165v-1-67v, L5-4-1652Het betrof toen 2 boerderijen met 23 bunder-

tr

De Zwartjes in 1917.
De 2e van rechts op de eerste
Ginneken. Kent U er neer ?

n*
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rij -rs Jan van Opstal uit
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GRI}ffiUYSEN

IN HET JAÀRBOEK VAN DE ORANJEBOOM
een kritische noot
door Ad Jansen

GEACHTE REDACTIE
rn uw Brieven van Paulus nummer tzï staat op blz.154 een
foto over de mobilisatie. Mijn naarn is genoemd met aanduiding 3e van links. Dit is niet juist, ik sta tweede van
rechts correct in uniform van een dienstplichtig sergeant.
Naast mij staat Marie, arwaar wij ingekwartierd waren,
wonende in de oude sterstraat (thans Annevillelaan).
Mijns inziens is degene die voor mij gehurkt zit haar man.
De achternaam weet ik niet meer, ik meen Grauumrans. De overige personen zijn soldaten van het 30e Regiment, een Reserve-Regiment van het zesde te Breda. Tijdstip ongeveer
April 1939. Bij de brandtoren bij de Fazanterie moesten
loopgraven worden aangelegd, waar de betreffende mannen
moesten zorgen. Hun namen zijn mij helaas ontschoten. De
commandopost was bij de oude Fazanterie, bij de farnilie
.Martens
Toen het werk klaar hras, werd6n wij teruggetrokken naar de
inmiddels nieuwe commando-post in het patronaat op de viandenlaan te Ginneken. Er werden toen wachtploegen geformeerd
bij bruggen en bomen, öie met springsloffón óndermijnd
waren. Deze posten waren gevestigd bíj Bouvigne, Bieberglaan, ulvenhout bij de melkfabriek (nu slotlaàn), chaam en
de scheele Brug. rk werd geplaatst te urvenhout en ingekwartierd bij de famitie van der westerlaken van de MoIén,

Tijdstip ongeveer juli 1939.
rn de nacht van 9 op 10 Mei 1940 kwam de order - mÍj

U bekend.

onbe-

grijperijk - om de bruggen en bomen op te blazen en d,aarna
met alle ploegen op de fiets naar de Moerdijk op te trekken, arwaar de Duitse para's de brug reed.s in bezit hadden.
Dit is in het kort een weergave van de situatie van toen en
werd door de foto weer levendig.
rk maak van deze gelegenheid gebruik om u te feIÍciteren
met het zilveren feest van paulus en alle reden van de
Heemkundekring te complimenteren met de behaalde resultaten.

Breda 10 maart 2000

K.M.van der Meijs

In het zojuist verschenen Jaarboek [II-1999, wordt een klein
artikel gewijd aan de opgraving van Grimhuysen in 1997. Het
is geschreven door Astrid van der Zande, toen studente aan

de Hogeschool Katholieke Leergangen. AIs stagiaire bij het
I.T.H.0 te Tilburg, dat in 1997 de opgraving van Grimhuysen
heeft verzorgd, heeft zij opdracht gekregen om het rapport
van archeoloog Th. De Jong te herschrijven. Ze heeft het
artikel aan De Oranieboofi aangeboden.
In de Brieven van Paulus nrs. L12, LL4, LL6, Lzt en L28 heb
ik uitvoerig verslag gedaan van de bevindingen van deze opgraving. Verder werden diepgaande studies gepubliceerd over
De Oude ltof aan de Mark, de lIeten van Grinltuysen en de Hoeve
van Grinhuysen aan de Annevillelaan. Het doel daarvan was om
aIle 'wiIde'verhalen over deze onderwerpen, die door voortdurend (foutief) overschrijven in het verleden in onloop waren gekomen, te vervangen door een betere geschiedschrijving
van Ulvenhout.
Het artikel in De Oranieboon bliikt helaas hieraan geen bijdrage te geven en Ís duidelijk te licht voor plaatsing in dit
hoogste regionaal forum voor historisch onderzoek. De auteur
geeit geeí enkele eigen inbreng of kritische beoordeling,
àaar treLft alleen uit het rapport en de betrokken artikelen
in de Brieven een aantal stukken bijna letterlijk overgenomen
Evenmin geeft zíi blijk voldoende kennis te hebben van de
historisèhe achtergrond van de geschiedenis van Breda. De
bovengenoemde artiielen in de Brieven hebben een opbouwend
karakter, maar daarvan kent zij slechts de nrs. lt? en 116.

In haar bijdrage staan dan ook een aantal duidelijke

onjuistheden.
Zo wordt het Oud ltof na L278 een centrum van de Bredase heerlijkheid (Ilvenhout genoemd. Het was voordien weI het centrum
van de Thornse bezittingen in het Markdal. Ulvenhout bestond
in 1278 uit niet veel meer dan deze boerderij, die in dat
jaar in handen kwam van de Heer van Breda. Ulvenhout was geen
heerlijkheid, met uitzondering van een korte periode tijdens
het wat verwarde bestuur van de families Van Gaveren-Van Liedekerke. Tussen 1303 en 131.3 tekende Philips van Liedekerke,
tweede zoon van de overleden heer van Breda Raso-II van Gaveren, enkele akten als doninus in Alphen et tllvenhout, die
overigens niet op Ulvenhout betrekking hadden.
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Toen zijn oudste broer Raso-III overleed, volgde Philips hem
op en komt een dergelijke vermelding niet meer voor. Het was
dus persé geen gewoonte van de Heer van Breda om urvenhout
aan een van zijn zonen in leen te geven, maar slechts een
overigens merkwaardig incident (zie ook elders in dit blad).
In nr. tzl van de Brieven had auteur Van der Zande kurmen Iezent dat Jan van Grimhuysen inderdaad een bastaard was van
Jan-II van Breda (=Jan III Van Polanen).
Jan van Grimhuysen werd. niet waarschijnlijk maar zond.er meer
omstreeks 1400 met een aantal goederen in ulvenhout beleend.
Het ging om een driehoekig stuk grond aan de westzijde van
de Dorpstraat van ongeveer 6 bunder, een aantal percelen aan
de overzijde van de straat en 6 bunder heide aan de Anneville1aan nabij het bos. Het bijzondere van dit leen is dat het
vrij laat is uitgegeven en dat er als onderdeel van de ,drÍehoek' op de plaats van de huidige kerk ook een overigens vrij
klein stuk van de grote akker van de hoeve van de heer werd
afgenomen. Grimhuysen is echter niet een afsplitsing van de
Oude Hof, maar een op zich zelf staand geheel.

Het

is

de vraag,

of het ontbreken van inzicht en eigen kriti-

sche beschouwing de;auteur kan worden aangerekend. Een en an-

der vraagt jaren dnderzoek in archieven en literatuur en
pastte uiteraard niet in het kader van haar stage-opdracht.
De vraag is echter wel, hraarom de redactie van De Oranjeboom,
die uiteraard wel op de hoogte is van de regionale geschiedschrijving, dit artikel in deze vorm heeft toegelaten.
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NIEUWS

UIT HET MUSEUM 36

door Kees Leijten

25 JAAR

PAUTUS

"25 JAAR PAUIUS" heette de tentoonstelling die op zondag 2
april geopend werd door gedeputeerde Van Harten.
0p maandag 3 april bestond onze heernkundekring 25 jaar. !íe
hielden een terugblik in ons museum dat diezelfde week, oP

6 april, precies 1.315 jaar bestond.
foto's over 25 jaar heemkunde in de voormalige gemeenten "Ginneken en Bavel" en t'Nieuw-Ginneken" , 25 jaar heemkunde in Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en

VeeI

Ulvenhout.
VeIe uitgaven over de historie van deze dorpen.
Interessante zaken die we in die afgelopen 25 iaar voor de
gemeenschap konden bewaren. Kortom 25 jaar heemkunde.
De tentoonstelling stond er tot 15 julÍ.

60 JAAR U.V.V.',40
0p 20 september 1940, middenin de tweede wereldoorlog, werd
in Ulvenhout de voetbalclub U.V.V. opgericht, die later a1s
U.V.V'40 door het leven zou gaan.
Frans Oomen beschreef de historie van het voetbal ín Ulvenhout reeds in de Brieven van Pau1us 32-34(U, waarin U kunt
lezen dat de in 1907 opgerichte "Zwartjes" off icieel t tIVEMM heette ! Dus in 2007 een eeuw voetbal in Ulvenhout !
Hebt U nog oude foto's van de Zwartjes voor Paulus ? Of
andere interessante foto's over de voetbalhistorie in
Ulvenhout ?
Vanaf 3 december besteedt Pau1us aandacht a.rn deze oude
voetbalclub met vele foto's en ander archiefmateriaal.
Help ons deze tentoonstelling te realiseren door het inbrengen van interessant materiaal.
(7) zie Brieven van Paulus 32p763; 33p237;

E.H.B.O.

UTVENHOUT JUBILEERT

34p37)

DÍt najaar zal ook de E.H.B.O. jubileren. De EHBO bestaat
dan 50 jaar. Paulus zal er in zijn museum een tentoonstelIing aan wijden vanaf 3 september. Hebt U nog oud materiaal
van de EHBO ? We denken aan foto's, brieven , circulaires,
boekjes of verband- en hulpnateriaal uit de begintijd ? lJe
horen dat dan graag van U. Help Paulus exposeren !
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ALTIANCE D 'A}ÍITIé 150 JAAR
De handboogvereniging Alliance d'Amitié bestaat op 1 juni
2001 anderharve eeurí. Een jubileum uraar ook paulus niet
voorbij kan gaan.
ook over deze vereniging hebben we in de Brieven van paurus
reeds gepubliceerd. Frans carton beschreef de historie.*
we zullen er in het komende jaar gegarandeerd meer over
horen. Hebt u nog foto's, krantenknipsels of andere herinneringen aan Alliance ? Pau1us hoort het graag van u.
* zie Brieven van Paulus 49p29 ; SOp99 ; 5lpl3í;

Bas de

wilde

vond

dit schild op een

antieknarkt in

Dordrecht !

52p205)

BIDPRENTJES GEZOCHT
De laatste twee eeuwen

is bij het overlijden van een dierde katholÍeke wereld steeds een bidprentje of gedachtenisplaatj e gedrukt.
Aanvankelijk met veer christerijke spreuken en psalmen,
maar vooral in de laatste halve eeuhr met veel informatie
over de overledene.
Bidprentjes of gedachtenisplaatjes zijn daarom belangrijke
bare

in

historische en genealogische bronnen.
ook onze heemkundekring heeft reeds vele praatjes,

maar

blij ft driftig doorverzamelen.
rndien u deze week of in de toekomst bidprentjes opruimt
denk dan aan ons museum, sraar ze volgaarne in ontvangst
worden genomen. \
Oude en nieuwe, enkel'pt Aulnef . Alles is welkom.
Ook dubbele zijn geen bezwaar. IlIe kunnen ze weer ruilen.
Denkt U aan Paulus

?

GALDER EN STRIJBEEK

TE KIJK
tentoonstelling over 700 Bavel en de twee tentoonstellingen over het verenigingsleven in ulvenhout wil

Na de grote

Paulus vanaf maart aandacht besteden aan Galder en

beek.

strij-

Foto's, verenigingsreven, gebeurtenissen en arres wat tot
de historie van Galder en strijbeek behoort wirlen we u
graag tonen. Ook voor deze tentoonstelling roepen wij graag
nu aI Uw medewerking in.
AÀNTÍíINSTEN

veel is er de afgelopen tijd weer binnengekomen voor de
collectie van ons museum.
hle mogen daarbij noemen het archief van de varkensfokvereniging "Streven naar Verbetering,' ; een kegelspel; een
zeer ouderwetse flitslamp; een originele meelzak ; een

uniek typemachine; een prachtig wespennest, maar ook
schild van Bavel Anno L920.

een

een oud kegelsPeJ
voor Paulus

In onze collectie bevindt
zich deze nilitaire "zak".
Waarvoor diende die ?

fraaie
antieke
tlpenachine

een groot
wespennest

Is

Wie

het voor paardenvoer

?

een brandenner
ons uit de brand

?

helpt

?

PAULUS OP TELETEXT

flitslanp,
slechts eennaal
te gebruiken

Veel informatie vinden we tegenwoordíg oP teletext.
Op de teletext van OmroeP Brabant zijn een aantal Pagina's
gewijd aan de Brabantse Musea. 0p pagina 415 vindt U ook
ons

IN

museum.

MEMORIAT.,I

In de afgelopen

maanden

ontvielen ons de volgende

Heksenakker 27
04-11-99 P.Corsmit
Pyramidedreef L2
Weijmer
Gerrit
25-02-00
4
J.van Zundert Aanstede
Mgr. teij tenstr22
25-03-00 Annie Kessel

Breda

Ulvenhout
Teteringen
Breda

HERUITGAVE
WANDELEN OP LUCHTENBURG
Bij de opening van de tentoonstelling u25 Jaar Paulus" op
,oidag 1 aprit is een heruitgave verschenen van "Wandelen
op f,uchtenbufg", een boekje in 1996 geschreven door Jac
Jàspers met een wandeling op Luchtenburg en veel informatie
over de historie van dit landgoed.
In het museum verkrijgbaar voor t 5r-

t?
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GENEALOGÏSCHE DAG 2OOO
in het Rijksarchief

te 's Hertogenbosch

Noord-Brabant

1.6 september 2000 vindt voor de vierde keer de
Genealogische Dag Brabant plaats van 10.00-16.30 uur in het
Rijksarchief iloord-Brabant te's Hertogenbosch.
De dag is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar gege-

op zaterdag

vens over voorouders var Brabantse afkomst. ook uiteenlopende genealogische bronnen en nieuwe genealogische ontwikkelingen staan deze dag centraal. Dit keer is gekozen voor
het thema: Genealogie en Rechtspraak. rn dat verband hebben
de organisatoren, Brabants Heem en het Rijksarchief, een
Iudieke prij svraag samengesteld.
Hierbij worden belangstellenden uitgenodigd om een kort
verhaal te schrijven over een originere archiefvondst over
rechtszaken in de familie waaronder burenruzies, ruzies bij
erfenissen of bijvoorbeeld ouderschapskwesties.
Het verhaal moet uiterlijk vóór 1.5 augustus 2000 Íngezonden
worden naar: RÍjksarchief in Noord-Brabant o.v.v. "prijsvraag Relhtszaak in de Familie", Zuid Willemsvaart 2, SZtt

COLLECTIE PAULUS

I

MUSETJ},I

118

In de afgelopen maanden kwamen weer vele kleine en grote
voorwerpen binnen voor onze collectie. We hebben a1les
ondergebracht in de volgende deelcollecties:
ARCHIEF

22 Bidprentjes; Het Heme1s Handwerkboek; 1100 Raadgevingen

I\nil' s-HeÈtogeröosch.

voor de huisvrouw; archief Varkensfokvereniging "Streven

Voor meer informatie kunt u zich wekelijks op maandag en
dinsdag wend.en tot l,Iargot America, medewerker Comnunicatie,
Rijksarchief, teI. 073-6818509. Op overige dagen Mariët

BAKKERI J

Kui j s-Bruggeman,

tel .

naar Verbetering"; enkele oude verzekeringspolissen.

073-681.8500

.

HEEMKUNDIG WEERBERICHT
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 57

Meelzak
B

1

19

I BLIOTHEEK

Drie jaargangen Natuur door Jac Thijsse (1904;1905;1911);
't Jonge Volkje deel 48 (Louwerse); zes ingebonden jaargangen Katholieke lllustratie (1951-1957) ; boekje Toeristenbond ÀN!'IB (1950); boekje Bavianenland; Gedenkboek 100 jaar
Zusters van Etten (1920); Gids Ulvenhouts Durpke (1948);
Gids voor Ulvenhout
CAFé

JUI i -Hoo imaand-Dondermaand

Sint Jacob klaar en rein (25/7)
Koud zal het met kerstmis zijn
Auqus tus -Warmt emaand- Onweersmaand

Sint Augustijn (28/8')
Zullen d'onweders verdwenen zijn.
Op

S

eptember-Herf stmaand- Frui tmaand

Sint Michiels regen (29/9)
Geeft zachte winter en veel

zegen

Grote foto in lÍjst van "Kaartclub Gezellig Onder Ons' vóór
café De Bieberg (t 1935)
CURIOSA

Glaasje voor olielamp; perforator; 32 Belgische fietsplaat-

jes; bloemenvaas DeIfts Blauw; Herinneringsplaquette Bave1
Anno 1920; 0liver tlryemachine; linnen kinderbedje.
DEVOTIONALIA

vier scapuliers;
J.M. J.

velum voor rouwmis; wiegenkruisje; speldje
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ELECTRA

t99
SPORT

ijzeren hoofdschakelaar; 2 taperecorders; photoflux flitslamp (ter grootte van normale lamp); trafófitting; ouderwetse 1*p; oude transformator.

Startblokken voor atletiek; 2 paar schaatsen; oud kegelspel.

FOTOARCHI EF

TIMMERMAN

2 Gereedschapsboeken; golfplaatspij kers

Lz foto's terugkomst jongens uÍt rndië; 2 foto's Kindsheid;
1 foto Ànneville; groot aantal foto's van activiteiten in
ons heem over diverse jaren; 6 foto's school Galder (1,9271935); 1 foto personeel Melkfabriek Bavel; 11 foto's voetbalvereniging Bavel; 4 foto's UW;

I'JERELDOORLOG

GENEESKUNDE

WINKEL

Ouderwetse

rolstoel met stoffen zitting.

KELDER

t{eckfles met kip (19a0);
KLEDING

Naaimandje; ouderwets raderwieltje; ouderwets ondergoed met
kant; diverse soorten ouderwetse onderkleding

KONINKLIJK HUIS
zeven boeken over Koninkrijk Huis; kreurplaat tlilhelmina
40.

LANDBOU}í

Muskusratklem;

,.

LOODGIETER

PÍjpenbuigij zer; 2 uitzettangen; buizentang; afvoerklem;

II
Uitnodiging Nationale Herdenking 4 mei 1999; pakje Amateursigaretten
Boodschappenboekje; vier stukken Sunlightzeep; tien kaartjes garen; koektrommet; twee pakken "Zelfwerkend Waschmidde1 V.V.V." (t 1930); sigarendoos; sigarettendoos; sigarenkistje; dozen wasmiddel; petroleumkan; pakje Scholten-aard-

appelsago; blikje chocoladehagel; diverse winkelverpakkingen en blikverpakkingen.

De Schenkers waren:
of de familie: J. v.d. Aa; J.Ariëns;J.Asselbergs; A.Aerts; J.v.d.Broek; tI. van de Broek; A.Dijkhuizen- Machielsen; A.van EijI; J.Geerts; K.Gelok; W.Goossen; A.Griekspoor; À.Heestermans; J.van Hooff;A.HuÍjbregts;
J.Jacobs; J. de Jager; H.Kleijn; J.Keij zer:, R.Knipscheer;
P. v. Kuijk; UI. Langen; J. van de Leur; A.H. van Loon;
Henk Martens-Sips; L. Nouwens; J. van $osterhout; G.Otten;
J.van de Poel-van Hofwegen; M.van Rijsbergen-Leijten;G.Rombouts; C.van Schendel ; P.Schneider; J. Smeekens; J. Snepvangers; J.van Steen; J.Verschuren; J.Vester; C.V1aminckx;
J.van der Irtesterlaken; J.Wezenpoel; B. de Wilde.

mevrouw, de heer

MATEN EN GEhJICHTEN
Twee baby-weegschalen.
SCHOENMAKER

paar ijzeren steunzolen; zolenpers.
SCHOOL

twee leesboekjes; werktekeningen ambachtsschool Breda
SERVIESGOED

metalen theestel
SPEELGOED

Toverlantaarn met proj ectieplaatj es

t

ZOUAAF ANTONIUS DE JONG
Uitgebreid ging Frans Roelvink ín B.v.P.12B in op de Zouaven uÍt de voormalige gemeente Ginneken en Bavel.
Een van hen was Antonius de Jong.
Van Sjef Backx uit Alphen ontvingen hre een uitgebreid artikel over deze historische figuur. Door ruimtegebrek kon het
artikel deze keer niet geplaatst worden. U leest er meer
over in een van de volgende afleveringen.
REDACTIE
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BIBTIOGRAFIE
BRIEVEN VAN PAUTUS JAARGANG

25-r

0L8 Adriaan van Beek
001 Het taatste Masker

bc-ec

130-256

dc-db

1,27

ak-cc

t29-1.91

aa-ae

ae-af
bd-ij

126-004
126-005
127-057
L27-062

ai-ht

130-295

038 Christ Buiks
069 De Maastrichtse Baan

ce-dd

t3A-277

085 Jan A. v.LIr Dorst
030 24e Jaarverslag (1998/1999)
031 24e Jaarvergadering

ag-ak

t27-065

af-ak

L27-067

ba-eg

1.26-041

fc-mc
ik-mc

127-058

door Kees Leijten

019

dr Yvonne

(Bld in Buurt

1)

Bos-Rops

001 De Middeleeuwen en de Euro

020 Anne T.J.Bax-Broeckaert
002 Herinneringen aan Pau1us
31

030 Bestuur
186 Agenda 106
187 24e Jaarvergadering Convocatie
188 Zalig Kerstfeest

5cm

aa-ae
aa-ae L28-t24
aa-ae 129-244
aa-ae 130-248

1.89 Agenda 107

190 Agenda 2000 (108)
191 Agenda 2000 (109)
192 Agenda 2000 (110)
193 In Memoriam
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FBOOMHOOGTE METEN
Hebt U we1 eens gehoord van een neuskruis z
Het is een apparaatje wèarmee je de hoogte van een boom,
een huis of kerktoren kunt meten.
rn geschriften uit 1672 wordt het kruis al nauwkeurig omschreven.
Het neuskruis bestaat uit twee bijna even grote latjes of
stokjes en ziet er uit als een hoofdletter T.
U houdt de poot van de T tegen Uw neus en loopt zover achteruit dat U de voet en de top van d,e boom precies over de
uiteinde van de T ziet.
Meet nu de afstand tussen Uw standplaats en de boom.
U weet nu met een speling van een halve meter de exacte
hoogte van de boom.

089 Erik Dolné
002 Zes kazuifels

in

museum Paulus

-]ol

v.D.

182 Hoofdredacteur (Kees Leijten)
107 Foto's
108 Magisch Jaar
109 Pau1us Jubileert
1L0 De Vlag in Top
111 Belangstelling

237 Ad trl. Jansen
026 Kerk van Bavel 1648-1888
027 Oude Hoeve aan de Armevillelaan
028 Baan van Ginneken naar Maastricht
029 Laatste Mijlpaal verdwenen
030 Ulvenhout tijdens tweede millennium

hm-mc
hm-mc

ec-mc

ba-eg
bc-ed
ba-kg

126-001

128-Lzt
129-181
130-245

126-At3
L27

-t03

bi-ca

128-133
128-155

bc-dk

1.30-259

t;r
102

105

031 Heuvel en Heuvelstraat in Ulvenhout bc-ek
032 Grimhuysen in jaarboek Oranjeboom bl-ma
279

dr Karel

A.H.h,.Leenders
015 Historische Geografie van Bavel

280 Kees Leijten
485 Nieuwe Expositie
486 Nieuws uit het Museum 32
487 Wanneer begint het nieuwe millennium
488 Nieuws uit het museum 33
489 Nieuwe Hoogleraar Brabants Heem
490 Thoornsche Marktprijs der Rogge 1999
491 Nieuws uit Mark en Ley
492 Nieuws uit het Museum 34
493 Studiedag Landverhuizers
494 Waarom Paulus van Daesdonck
495 25 Jaar lid Paulus van Daesdonck
496 De 30e Tentoonstelling
497 Tijdbalk 25 Jaar Geschiedenis
498 Nieuws uit het Museum 35

tintjesregen 2000
500 Nieuws uit het museum 36
501 Bibliografie jaargang 25 I
502 Bibliografie jaargang 25 II
499

ba-dc

1.27

ba-1f
1c- id

126-006
126-009
727-06L

Ic-1d
fq-ha

1.27-nA
L28-726
tzg-727
tZB-t27
t28-L52

dk-ik

bf-fn

es-hI
1c- ]d
ha-jn

-071.

128-1 60

aÍ-ak
hm-

If

129-201
129-207

729-23t

bd-dh

L29-233
129-242
130-270

ak-bm

Ic-Id
ai-ck
1c- 1d

730-29t

jh-jt
jh-jr

130-301

gi-ma

130-288

bd-dj
bs-fb

126-035
727 -069

dj-bd
ae-h.ur

728-177
L30-249

hm-ak

L30-251

356 Matty Onderdijk
00L Cu1tuur en Gastronomie onder één dak fw-If
002 Museum koesteren a1s pareltje
hm-Id

1,28-1,29

322 K.M.van der Meijs
Geachte Redactie/ reactie op een

foto

354 Ànneke Oomes-van den Berg
061 Kroniek uit 't Land van Paulus 19
062 Àls 't Koren rijp is
063 Vinkelse zangeres zingt eÍgen werk
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, te[toonstellingen en ex'Brieven van Paulus' uit. Het lidcursies geeft de kring het tijdschrift
maatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 1999-2000 f 30,- per jaar.

