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ZALIG KERSTFEEST EN
EEN ZALIG NIEUWJAÀR

Een oude Brabantse wens voor U allen van

- Bestuur Heemkundekring Paulus van Daesdonck
- Bestuur Stichting Paulus' Museum
- Redactie Brieven van Paulus
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lreemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI(

Nieuw-Ginneken

15 trJintermaand 2000

Beste Heemvrienden,

Het eerste jaar van het derde millenniurn loopt ten einde-
Voor Paulus was het een jaar waarin het zs-iarig bestaan
uitbundig gevierd is.
Op de drufÉezochte jaarvergadering hebben we daar met enige
wàemoed nog even op teruggeblikt en vervolgens heblen we na

het worstenbrood §eluisterd naar de wederwaardigheden van

de Brabantse pastoors in de 15e en 1'6e eeuw'
Geboeid hebben we geluisterd naar de interessante inleiding
van prof.dr. Arnoud-Jan Bijsterveld over Öit onderwerp'

In het museum is op dit moment een tentoonstelling te zien
over 60 jaar Ulvenhoutse Voetbal Vereniging. Een- tentoon-
stelling die de moeite waard is vooral voor Ulvenhoutse
voetbalians, omdat vele bekende voetballers uit het Ulven-
houtse Op oude foto's te zien zijn. Bovendien kunnen we de

verhalen lezen over "d.e Kampioenen" uit de glorietijd.

0p maandag 15 januari ontvangen vre Cor Swanenberg en Jo van

Hàeswijk in de fazanterie. Zíi brengen ons op deze avond:
,'Humor Op z'n Brabants"reen mix van cOnferences en liedjes.
Cor Swanenberg is afkomstÍg uit Rosmalen en is drie jaar
geleden al eeís onze gast geweest. Hii is toen bijzonder in
óe smaak gevallen. Vandaar dat we hem weer voor een avond

uitgenodigd hebben. Cor is de verteller en Jo van Heeswijk
is àe accórdeonist; een natuurtalent op zijn "monica" ' Hij
is ook de componist van de liedjes die Cor en Jo samen

brengen. Samen hebben ze ook aI 3 cd's geproduceerd en Cor

heeft a} 30 boeken op zijn naam staan.
ior en Jo op maandag 15 januari in de Fazanterie. Àanvang

20.15 uur.

Redactie: Craenlaer 18

4851 TK Ulvenhout

DERDE MÏLLENNII,II{

"ThrÍeben bun lFuulug,

Tweemaandef i j ks periodiek
van de heenhundehrlng
"Paulug van Daegdonck"

26e j aarsans nr I32
rssN-0166-0{38

vh Nieuw-Ginneken 15 donkere maand 2000

Op het einde van 1999 woedde fel de discuesle wanneer ei-
genlijk de nieuwe eeuyí en daarmee het nieuwe mlllennium zou
beginnen. Toch maar 2000 aIs nieuwe start genomen ?

2000 Is natuurlijk wel 'n magisch jaar.
Historicus Bas Aarts onderbouwt in deze Brieven van Paulus
zijn stelling wetenschappelijk dat we pas op 31 december
a.s. de tweedè eeuw afsluiten.

Monumenten nemen in deze Brieven van Paulus een belangrijke
plaats in. Àtt Jansen behandelt de renteniershuizen in de
Dorpstraat van Ulvenhouti Karel teenders fietst door Monu-
mentaal Groen en de kerken van de Laurentiusparochie werden
van nieuwe monumentenborcljes voorzien.
Adriaan van Beek vervolgt in zijn rubriek "Bee1den in de
Buurt" de geschietlenis van onze kleine ;nonumenten en de
provincie presenteert zijn Cultuur Historische Waarden-
kaart, een CD-rom met veel grote en kleine nonumenten.

Deze keer veel monumentaals in de Brieven van PauluS.
Dat hopen we voort te zetten ook in het

DERDE MILTENNIUM
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Zorg dat U op tijd aanwezig
eens druk kunnen worden.

Namens het bestuur van paulus
wensen, zoals Brabanders dat
nog doen:

" Zalig Kerstfeest en een

bent, want het zou wel weer

Zalig Nieuwjaar"

SPETEN

Ds. Àndriessen uit Middelburg hield in L7l9 een preek tegen
het verfoeirijke en schendig bedrijf van het kaartspelen.
De preek is verder ijselijk lang en oervervelend, maar een
stukje er uit is best aardig.
Het luidt:

"Dit kaartspel is het bedrijf van de Jonkers en Jutters, in
haar gesette en afgesonderde societeyten, op gesette tijden
en plaatsen, die daartoe haar bekleede Lanterluytafeltjes
en andere gereetschappen hebben. Daar de Juffers opgetooit
ais wereidsche Poppen net opgecierde hoofden, ontbloote
halsen, ruggen en boesens sig vinden laten, en de Jonkers
sien hetgeen het hart verijdelt. Daar siet nen de koetsen
in een meerder getal ais voor de kerkdeuren. Daar hoort de
voorbijgaande nérn het knorren, kijven en vloeken van de
koetsieren en lijfknechten wegens het noeten toeven, ter-
wiil zij en de paarden noeten dragen de ongenakken van de
lugt, regen, koude en sneeuw,,.

Gelezen in "Het Pottodtolala, ll-z
Bron: De Oudo Tltct 1E?4,

wi1 ik U het allerbeste toe-
vroeger deden en sommigen nu

VERSTAG VAN DE
VAN DE
HEEMKUNDEKRING
door Jan van Dorst

0p maandag 13 november
25e jaarvergadering. De
Jan van der Westerlaken
opende.
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25e JAARVERGADERING

PAUTUS VAN DAESDONCK,

2000 hield Paulus van Daesdonck ziln
zaal was druk bezet toen voorzitter
om precies 20.L5 uur de vergadering

1. In zijn openingswoord bedankt voorzitter Jan van der
Idesterlaken degenen, die "iets meegebracht hebben voor Pau-
lus". Meegebracht waren: een soldeerbout, boeken over het
koninklijk huis, oude diploma's en een handleiding ter be-
paling van het gewicht van hoornvee.
De gulle gevers waren: K. van Ginneken, Fran van HooÍjdonk
en Toon van Gestel.
De voorzitter gebruikt voor het eerst de voorzittershamer,
dÍe hij ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag gekregen
heeft van zijn medebestuursleden.
Hij heet speciaal welkom prof.Dr.Arnoud-Jan Bijsterveld en
Marietje en Theo uit Oirschot.
De voorzitter memoreerde als hoogtepunt van het afgelopen
jaar het 25 jarig bestaan van de kring.
2. De notulen van de vorige jaarvergadering op 15 november

1999, urelke afgedrukt waren in de Brieven nr.1,27, worden
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd
3. De secretaris leest het jaarverslag van het vereni-

gingsjaar 1999-2000 voor, waarin aIIe activiteiten van de
vereníging in het afgelopen jaar worden gememoreerd. Ook
het museum en de Brieven van Paulus komen uitvoerig ter
sprake.
4. De penningmeester doet verslag van zijn gevoerde finan-

ciëIe beleid in het afgelopen jaar.
Op verzoek van één van de aanwezigen zal het financiële
verslag volgend jaar ruin voor de aanvang van de vergade-
ring ter inzage liggen.
5. Fran van Hooijdonk doet namens de kascommissie verslag

van haar bevindingen. Hij verzoekt de vergadering om de
penningmeester te dechargeren.
6. Chr.Wirken het tweede lid van de kascommissie is aan de

beurt van aftreden. De voorzitter bedankt de heer Wirken
voor de genomen moeite. Als nieuw lid wordt de heer Kees
Neefs uit:Galder in de kascommÍssie benoemd.

Jan van der Westerlaken,
v'oorzitter.



ï

62

7 - De penningmeester vertelt, dat de begroting voor hetkomende jaar weer een totaal van f ra.óoor- za1 bedragen.ondanks de BTlrl-verhoging zar de contributie niet verhoogdworden. De penningmeester zal volgend jaar met een voorsterkomen om de contributie te stelrei op is gu.o.
8. Krachtens artikel 17 van het Èuishoudelijk Regrementtreden vorgens rooster af: de heren c.J.M. r,ói:tà;, J.A.van Dorst, A.p.Ií. Goos en A.H.M. Verschuren.

Daar de aftredende bestuursreden zich herkiesbaar haddengesteld en er _geen tegenkandidaten *aren binnengekomen,werd'en de kandidaten bij accramatie herkozen.
De voorzitter bracht een speciaal woord van dank aan KeesLeijten, die-ar 2s jaar in het bestuur zit en voor het vele
ïefkr_ dat hij doet voor de Brieven van paulus.
ook dankte hij Jan van Dorst, die al weer rz jaar in hetbestuur zit en ar die tijd het secretariaat bemant.9- De volgende activiteiten zijn gepland voor het komendeverenigingsj aar.

op 3 september is in het muse*m de tentoonstelling 50jaar EIIBO-Ulvenhout geopend.
0p 18 september verzorgde pater Luc een rezing overpater pio.
In oktober kwamen de Brieven 131 uit.
vandaag 13 november jaarvergadering en na de pauze derezing van prof .Arnoud-,ran Éiisterveld over pà"toor.in Brabant.
Op 15 decenber komen de Brieven 132 uit.
op 15 januari een Brabantse avond met cor swanenbergen Jo van Heeswijk in de Fazanterie.
Op 15 februari verschijnen de Brieven 133.
op 4 maart wordt een nieuwe tentoonstelling geopendover: Garderrstrijbeek, Grazen en llleerseraieér.
op 19 maart een lezing waarvan de spreker nog niet100? vast staat
In april verschijnen de Brieven 134.
rn mei zar er een excursie georganiseerd worden b.v.naar Luchtenburg.

10. Tijdens de rondvraag wordt er gevraagd, of er misschienentree geheven zou moeten worden i; het museum. voorzitterantwoordt dat dit vraagstuk ook aI menig keer irr. Ét be_stuur aan de- orde is geweest. Groepen betalen wer en deoverige bezoekers doen meestal een uiiarage in de bus.Het museum is ook een ontmoetingsptaa[s en aan kun jÀ ».t",geen entree heffen. ook wordt er voorgesteld een dame inhet bestuur te benoemen
11. De voorzitter sruit om 21.10 uur het officiëre gedeerteen biedt de aanwezigen een worstenbroodje aan.

6l

PASTOORS IN BRABANT

INTERESSANTE LEZING DE
NA JAARVERGADERING

door Anneke Oomes-van den Berg

Heemkundekring Paulus van Daesdonck is een van de weinige
verenigingen die tijdens de jaarvergadering altijd een
groot publiek mag begroeten. Het zal duidelijk zijn dat de
belangstellenden niet alleen voor de jaarvergadering konen
maar ook voor het traditionele worstenbrood en voor d,e Ie-
zing na de pauze.
Zoals altijd was het bestuur er lreer in geslaagd om een in-
teressante spreker uit te nodigen. Professor dr Arnoud Jan
Bijsterveld is hoogleraar aan de Katholieke Universiteit
Brabant. Hij bekleedt daar de leerstoel Cultuur in Brabant.
Deze omvat de geschiedenis en de volhscultuur in Brabant.
Ruim zeven jaar geleden is prof.Bijsterveld gepromoveerd op
een proefschrift over de 200 parochies en hun pastoors in
Brabant tijdens een deel van de Middeleeuwen.
Geestelijken hebben reeds lang de naan corrupte drinke-
broers te zijn die zich van het celibaat niets aantrekken.
Bijsterveld wilde uitzoeken of dit slechts clichés zijn of
dat het beeld op feiten berust. Hij onderzocht daarvoor de
periode vtrn 1400 tot 1570. Dit omdat er over die periode
veel archiefmateriaal bewaard is gebleven. Niet alleen de
naJren van zo'n 3000 pastoors kon hij terugvinden, maar hij
kon de meeste van deze pastoors goed volgen op hun reis
door kerkelijk Brabant en daarbuiten. Uit de boeteregis-
ters, die bewaard zijn gebleven uit die tijd, kon hij te-
vens gegevens halen over eventuele misstappen die zij had-
den begaan. Uiteraard kon professor Bijsterveld niet alle
3000 pastoors aan ons voorleggen maar hij had uit dat be-
stand drie pastoors gekozen die representatief zijn voor de
meeste pastoors in die tijd.
TÀÀRI{EX.IEilD PASTOOR

Het priesterschap in die tijd kan niet vergeleken worden
met het priesterschap in deze eeuw. In tweederde van de
gevallen werd de parochie niet geleid door de benoemde
pastoor maar had deze zijn parochie in pacht gegeven aan
een waarnemend pastoor.
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Hoewel een officieel pastoor tot aan zijn dood verbonden
bleef aan een parochie, bleef een waarnemend pastoor vaak
maar 3, 5 of 7 jaar, om daarna te vertrekken naar een nabij
gelegen parochie. Meestal lag het werkgebied niet verder
dan tien kilometer van zijn geboorteplaats. Daardoor werden
deze waarnemende pastoors meestal sterk verankerd in de sa-
menleving en werd er door de parochianen veel toegestaan.
AIs de pastoor zijn plicht ten opzichte van de parochianen
maar deed dan vond men het goed dat de pastoor er een rela-
tie op na hield.
Uit berekeningen is gebleken dat zo'n 60t van de pastoors
zich niet aan het celibaat hield. Veel pastoors hadden kin-
deren rÍaarvan de afkomst niet geheim was. De hele parochie
wist hoe het zat en het was ook geen schande. In Oirschot
had bijvoorbeeld 80t van de pastoors (tijdens de onderzoch-
te periode) kinderen. Uiteraard kon de katholieke kerk dit
niet toestaan en als men er achter kwan dan kon de pastoor
een boete verwachten. Deze overtredingen en de bijbehorende
boetes werd,en genoteerd in de boeteregisters. Zo werd ook
de naam van pastoor Frank Thuyns genoteerd en die van'pas-
toor Jan van den Broek. Frank Thuyns had het in de ogen van
de katholieke kerk wel erg begaaid door officieel te rouwen
bij de dood van zijn vriendin. Toen dat de kerkelijke lei-
ders ter ore kwam kreeg hij een boete van 4 rijnsguldens.

DOI.I}IE DORPSPASÏOOR
Frank Thuyns moet hebben geweten dat hij dit risico liep.
Hij was geen achterlijke dorpspastoor maar de pastoor van
Helmond en dat was toentertljd een heuse stad. Hij eías nor-
bertijn en daarvan is bekend dat ze meestal uit betere fa-
milies kwamen.Dit betekent meteen dat hij een goede school-
opleiding had genoten. Hoewel er geen seminaries waren in
die dagen, had Frank Thuyns wel de Latijnse school doorlo-
pen en had hij aan de universiteit gestudeerd.
In de tijd dat Thuyns pastoor was, zaten trouwens veel pas-
toors op de universiteit. Van de officiële pastoors door-
liep zo'n 40t de universiteit, van de ríaarnemers 5t. Het
grote aantal pastoors op de universiteit verklaart ook met-
een waarom er zoveel waarnemers waren. Als je ging studeren
kon je je parochie natuurlijk niet aan haar lot overlaten.
Daarom werd altijd een waarnemer aangesteld.

T{EDERIÀITDSE PÀSTOOB IlI RO{EINSE TOP
De twee eerder genoemde pastoors waren over het algemeen
wel aanwezig in hun parochie. Professor Bijsterveld heeft
echter ook uitgebreid verslag gedaan van Willem van Encken-
voirt.
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Deze pastoor was officieel verbonden aan vele parochies
maar heeft zich daar in de meeste gevallen nooit laten
zien. Hij heeft gedurende lange tijd in het buitenland ge-
woond. Van 1510 tot aan zijn dood in 1534 bevond hij zich
in de Romeinse top. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld
bij de verkiezing van de Nederlandse paus Adrianus VI. Van
Enckenvoirt werd niet beloond met geld maar met ambten. Hij
verzanelde wel honderd anbten waaruit hij zijn inkomen ver-
gaarde. Zijn groeiende macht gebruikte hij om het zijn fa-
milie zo gemakkelijk mogelijk te maken. Heden zou men hem
van vriendjespolitiek beschuldigen maar destijds was het
heel normaal dat je je macht gebruikte om familieleden en
vrienden op de juiste plek te krijgen, Zo 'kozen' twee van
zijn neefjes voor het geestelijke leven op vijf- en zesja-
rige leeftijd. 0p deze wijze verzekerde Van Enckenvoirt hen
een inkomen.

VÀ}I ffiOR}I VIA GITZE T{ÀÀR GINI{EKEII
Professor Bijsterveld heeft op verzoek van Paulus ooh nog
even zijn licht laten schijnen over de parochies bij Pau1us
in de buurt. Oorspronkelijk stamden deze parochies allemaal
af van de parochie van Gilze, die $reer onder de abdij van
Thorn viel. Deze oerparochie bestond a] in de tiende eeuïr,
terwijl Bavel bijvoorbeeld pas veel later een zelfstandige
parochíe werd (niet voor 1587). Iloewel er op een gegeven
moment een kapel in Bave1 was en de hulppastoor er doorde-
weekse diensten kon houden, noest men voor officiëIe zon-
dagsdiensten en sacramenten zoals doop en trouwen naar Gil-
ze. Het afsplitsen van kerken werd door de abdij van Thorn
lang tegengehouden omdat men dan natuurlijk inkomsten moest
derven. Parochies die onder de norbertijnen vielen werden
veel eerder afgesplitst om aan de wensen van de parochianen
tegemoet te komen omdat het bij hen de inkomsten niet zo'n
belangrijke rol speelden.
Ginneken, de moederparochie van Ulvenhout, werd in 1316 af-
gescheiden van Gilze, maar er moest nog wel betaald worden
aan Gilze. Doordat alle afgescheiden parochies dit moesten
doen,werd Gilze een van de rijkste parochies in het bisdom.

De parochie van het Ginneken werd in de onderzochte periode
officieel geleid door negen pastoors, die allemaal belang-
rijk waren in het bisdom Luik en voor de abdij van Thorn.
Hieruit kan meteen worden geconcludeerd dat zii dus niet
de werkelijke herders waren. Zij waren niet Ín de parochie
aanwezig.'r In de genoemde tijd werd de parochie door 12 ver-
vangers geleid die allemaaI uit de omgeving kwamen.
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Hieruit kan men afleiden dat de verharen zoals we die ge-
hoord hebben over Frank Thuyns en Jan van den Broek ook
hier gebeurd moeten zijn. ook in onze omgeving zullen rela-
ties oogluikend zijn toegestaan en zulren er kinderen heb-
ben rondgelopen net vaders die zich officieel aan het ceri-
baat hadden noeten houden. rn de boeteregisters kunnen we
hiervan de bewijzen terugvinden.

AGENDA 2000-2001 (112)
dec. 3 Nieuwe Tentoonstelling uLrw-40 zestig jaar"

15 Brieven van Pau1us 732
31 einde van de twintigste eeuw
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25E' JMRVERSLAG
VAN DE
HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK
L september L999 3L augustus 2000

door Jan van Dorst, secretaris.

0e 5 september is het museum voor het eerst weer open in
het nÍeuwe verenigingsjaar dat op 1 september 2000 begonnen
is.

Karel Leenders heeft ons op 6 september duidelijk gemaakt
hoe de historische geografie van Bavel er uit ziet. Waar
lagen de oudste bouwlanden, waar de heidevelden en waar
lagen de oudste woonkernen

Ter gelegenheid van Open Monumentendag op 11. september had-
den de heemkundekringen uit de gemeente Breda een fiets-
tocht in en om Breda samengesteld.

0p 18 september hebben we samen met Kare1 teenders een
excursie door Bavel gemaakt om te gaan bekijken, waar in
Bavel de hoogten en laagten te vinden zijn.
De aanwezigen genoten van zowel de uitleg van Karel als van
een prachtige zonnige zaterdagmiddag op de fiets door de
Bavelse dreven.

Op 3 oktober opende Sjaak van der Veeken, voorzitter van de
stichting "Bavel 700u, de tentoonstelling, welke Paulus had
ingericht ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van
Bavel. Het bestuur van Paulus heeft veel complimenten over
de tentoonstelling in ontvangst mogen nemen.

De I'Brieven van Paulus" nr. 126 kwam op L5 oktober uit.
Hierin publiceerde Ad Jansen een zeer uitgebreid artikel
over de kerk van Bavel tussen 1648 en 1688.

Op zondag 7 november hras in het museum de tentoonstelling
Bavel-700 weer te bezichtigen. Het was weer gezellig druk
in het museum.

De 24e jaarvergadering werd gehouden op L5 november.
Jan Vissers trad af als lid van de kascommissie. Hij wordt
opgevolgd door Fran van Hooijdonk.

2001_

jan. 1
7

15

feb. 4
L4
15

mel

begin van de 2Le eeuw
museum open
Cor Swanenberg Jo van Heeswijk in;
ttHumor op ztn Brabants"
Fazanterie 20.L5 uur

museum open
Einde tentoonstelling "truV-40 zestig jaar"
Brieven van Paulus 133

maart 4 Opening tentoonstelling
"- Van Meerseldreef tot Daesdonck -
Galder, Meersel-Dreef en Strijbeek belicht rr

19 lezing

apri I 1 museum open
3 Paulus 26 jaar

15 Bríeven van Paulus 134
22 nationaal nuseumweekend; Museum open

6 museum open
t2 excursie

juni 3 museum open

juli 1 museum gesloten tot 31 augustus

( Wi j z igingen voorbehouden )
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Aftredende bestuursleden waren Jan van der [Iesterraken, Ad
Luijten en Ad verkooijen. zíj hadden zich weer herkiesbaar
gesteld en werden bij acclamatie herkozen.
Na de pauze vertoonde Charles tuijten, amateur-cineast en
oud-arnbtenaar van de gemeente Nieuw-Ginneken, zijn film
"Ars het koren rijp is", met in de hoofdror ons bestuurslid
Jan Graumrans.

Op 5 december was in het museum voor de laatste keer de
tentoonstelling Baver 700 te zien. De belangstelling bleef
groot.

De "Brieven van Pau1us" nr. 'J,27 kwam op 15 december uit.
Hierin treffen we een uitgebreid artikel van Karer Leenders
aan over historische geografie van Bavel.

Drs. rneke strouken, directeur v.rn het Nederrands centrum
voor volkscultuur opende op 9 januari 2000 de tentoonster-
Iing: "Over eten gesproken". Het belangrijke landelijke
centrum had een groot aandeel in de realisatie van deze
boeiende tentoonstelling.
op deze dag werd de nieuwe vitrine, welke ons geschonken is
door de c.c.u (culinaire crub urvenhout), in gebruik geno-
men. De leden van deze crub waren in kokskledij aanwezig.
Onze vereniging is zeer blij met deze vitrine.

De vinkerse zangeres Lya de Haas trad op L7 januari voor de
tweede keer op voor onze lgden. De kreine zaar van de Fa-
zanterie was tot de nok toe gevuld met belangstelrenden.

Het museum was op 6 februari weer open en de tentoonster-
ling "Over eten gesproken" was weer te bezichtigen.

De "Brieven van Paulus" nummer 128 verscheen op 15 februa-
ri. Hierin vond.en we o.a. een uitgebreid artikel van Ad
Jansen over "De baan varn Ginneken naar Maastricht" en van
Frans Roervink over: "Ginnekense Zouaven ten strijde voor
de Paus".

Arie van Harten, gedeputeerde voor curtuur in de provincie
Noord-Brabant, opende op 2 aprir met het hijsen van de vlag
van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken, de tentoonster-
Iing "Paulus 25".
zijn wens is: " Dat ons museum gekoesterd moet worden ars
een pareltje". Hij kreeg als eerste een exemplaar van de
herdruk van : "[íandelen op Luchtenbur(I"

6g

0p maandag 3 april werd het 25 jarig jubileum van de heem-
kundekring Paulus van Daesdonck gevierd. Ruim 150 aanwezi-
gen waren naar de Fazanterie gekomen om dit mee te vieren.
De voorzitter blikte terug op 25 jaar heemkundekring Paulus
van Daesdonck.
De voorzitter van Brabants Heem , Nieuw-Ginnekens oud-bur-
gemeester Mart van der Ven, hield een feestelijke toespraak
en reikte 6 zilveren Brabants-Heem-spelden uit. De gedeco-
reerden rÍaren Jan van Dorst, Jan Grauwmans, tJim LangenrAd
Luijten, Dick Meeren en Ad Verkooijen,
Kees Leijten kreeg een eervolle vermelding daar hij bij
zijn vertrek als voorzitter van Brabants Heem aI de bronzen
legpenning mocht ontvangen.
Jan van der Westerlaken kreeg de Brabantse-Heemmedaille.
Op deze avond werd ook "Brieven van Paulust' nummer 129
gepresenteerd. Hierin staan o.a. artikelen van drie oud-
burgemeesters van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken en
uitgebreide artikelen over een kwart eeuw Paulus van Daes-
donck. Na het officiëIe gedeelte trad het Nisselroois mu-
ziekske op.
tíij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde feestavond.

Op 7 april bracht een aantal gasten uit Vélines, die in het
kader van de jumelage in Ulvenhout verbleven, een geslaagd
bezoek aarn ons museum.
16 april Open Museumdag. Mensen kwamen van heinde en verre
naar het museum.

Op 7 mei en voor het laatst op 4 juni was in het museum de
tentoonstelling "Pau1us 25" weer te zien

De "Brieven van Paulus" nunmer 130 verscheen op 15 juli.
Hierin werd o.a. uitgebreid verslag gedaan van de feeste-
lijkheden rond.om het 25-jarig bestaan van Paulus.
Van 9-12 augustus waren de 52e Brabants-Heemdagen in AIp-
hen. Ook hier gaf Paulus acte de présence.

Op 31 augustus eindigde ons 25e verenigingsjaar.

GEEF MET SINTERKTAAS
EEN tIDD{A]TTSCHAP
OP PAUTUS VAN DAESDONCK KADO !
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Foto 7: Op de kaart van J.'Lips uit 1.6L9 ziet nen onder (dat
is ten noorden van) de'driehoek' van Grinhuysen langs de weg
van Giruteken naar ulvenhout het perceel genaand het Noten-
veld, waarop in het begin van de twintigste eeuw een aantal
woningen werden gebouwd (foto A.II.Jansen).

LIMERICK
Een beeldschoon jong meisje uit Bavel
Had een zwempak met een blote navel.
Haar oudere zuster
Zeí: Hier heb je mijn duster,
Zo kom je bij mij niet aan tafel.
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FRAAIE RENTENIERSHUIZEN AÀN DE
DORPSTRAÀT TE UTVENHOUT

door Àd Jansm

Inleiding
Bij binnenkomen van urvenhout vanuit Ginneken vindt men aan
de westzijde van de Dorpstraat een aantal kteine vrijstaande
dorpswoningen. Deze van het begin van de twintigste eeuw da-
terende huizen bepalen in belangrijke mate het dorpsgezicht.
Terecht heeft de monumentencommissie van de vroegere gemeente
Nieuw-Ginneken aan enkele van deze leuke panden een kwarifi-
catie toegekend. Dorpstraat 6 is een geneentelijk nonunent,
terwijl de huisnummers 4, 8, 10 en 12 aIs beeidondersteunend
zíjn aangemerkt. rn 1999 hebben de eigenaren van de panden
Dorpstraat 6, 72 en L6 hun gevels in oude luister laten her-
stellen, een initiatief dat atle lof verdiend. Reden genoeg
om de geschiedenis van deze huizen eens nader te bekijken.

Op terrein van Grinhuysen
rn de historie van ulvenhout stuit men steeds weer op het
slotje Grimhuysen, dat eens achter de huidige Laurentiuskerk
1ag. rn een aantal artikeren is de geschiedenis van dit r.Se
eeuwse leengoed aI uitvoerig aan de orde geweest. De grond
aan de westzijde van de Dorpstraat tussen de straat Markdat
en de Mgr.van Dijkstraat hoorde oorspronkerijk tot deze bui-
tenplaats. Het percegl tussen Markdar en Laurentiusstraat
heette het ffotenveld I. Het was 320 roeden groot (ca 0r8 hec-
tare). Jan de [{ijse (L636-L725) was eind L7e eeuw zower reen-
man van Grimhuysen (1,679) als eigenaar van de pekhoeve. Dit
bezit vererfd.e in 1,744 aan mr.Johan cheeuws, getrouwd met
Elisa Theresia de wijse. rn 7766 kwam het aan hun dochter An-
na Petronelra, gehuwd met Johan G.calckberner. rn 1804 kocht
Abraham Adriaan Merep (1748-1832) het gehele compre4 uit een
openbare verkoping '. Na twee eerdere huwerijken J schonk
zijn derde vrouw Petronella Huijgens (1256-1844) hem ver-
scheidene kinderen, waaronder Antonia Meeren (1291-1867), in
1815 gehuwd mët christiaan van Dijk (179s-1859); Adriaan en
Anthonie Meeren, beide ongehuwd; en petronerra Meeren (1801-
1883), in 1831 gehuwd met Franciscus van Dijk (1ZgZ-1873). De
twee broers van Dijk kwamen van Notsel, waar zij geboren wer-
den op de oude boerderij strijbeekseweg 12 als kinderen van
Adriaan van Dijk (1,742-1806) en Joanna oomen (1260-1802), zo-
aIs weergegeven in schena 1 {

li
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Foto 2: Dorpstraat 4,
Op de achterqrond de

anno 1900, in de oorspronkelijke vorn.
Prinsenhoeve ( foto J. Grauwmans, L986 ) .
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De dochter Petronella met haar man Frans van Dijk kwamen na
de dood van de ouders in het bezit van de Pekhoeve met alle
bijbehorende grond. Daarna zou dit goed nog $,ot 1969 eigendom
van hun nakomelingen blijven (zie schena) '
De fanilie Van Dijk
De familie Van Dijk was nagenoeg de enige grondeigenaar a.rn
de westzijde van de Dorpstraat. In de negentiende eeuw werden
er geleidelijk aan verscheidene bouwperceeltjes verkocht. Dat
was met name het geval voor de bouw van de latere Mariaschool
(1846) en omstreeks 1870 voor de te stichten gemeentelijke
schoot voor jongens, de latere Laurentiusschool. Vier kinde-
ren van Frans van Dijk en Petronella Meeren waren ongehuwde
landbouwers, met name: Antonius ( 1836-1908), Christiaan (1837
-1873), Petronella (1841-1910) en Cornelia (1839-1882). De

twee in 1.885 nog overgebleven vrijgezellen Àntonius en Petro-
nelIa, bouwden in dat jaar voor zich zelf een renteniershuis
(DorpstraEt nr.50) op de zuidhoek van de huidige Pastoor Ver-
muntstraat. Ook de percelen langs de Dorpstraat ten zuiden
van hun nieuwe huis werd,en in de volgende jaren door hen aan
derden verkocht voor de bouw van een woning.
Alleen de oudste zoon uit het gezin van Frans van Dijk en Pe-
tronella Meeren zorgde voor nageslacht. Adrianus Antonius
(1835-1911) huwde met Catharina Oomen (1-834-1889) en woonde
daarna onder Teteringen. Het gezin had verscheidene kinderen,
tlie tater het bezit in Ulvenhout erfden. Hun zoon Franciscus
Christianus van Dijk (L872-7935) was bierbrouwer te Teterin-
gen en had opnieuw een aantal kinderen. Zo waren na 19LL de
kinderen en later de kindskinderen van Adrianus Àntonius van
Dijk en Catharina Oomen erfgenamen van de Pekhoeve en de bij-
behorende grond in Ulvenhout (zie schema 2).

Het Notenveld verkaveld tot bouwgrond
Àan het einde van de negentiende eeuw was ook het boven be-
schreven NotenveJd eigendom van de ongehuwde rentenier Anto-
nius (+1908) en zijn eveneens ongetrouwde zuster Petronella
(+1910).
De verkaveling begon hier in 1900 met de bouw van Dorpstraat
4t hoek Markdal, door Catharina Theunissen, van beroep mut-
sehwaster (zie foto 2). Het pand werd bewoond door haar ou-
ders Nicolaas Theunissen (1834-19A7), vroeger houtzager van
beroep, èo Petronella van Riel (1832-1930), met de kinderen
Catharina (*1868) en Adriana (*1872) en de kleinzoon Cornelis
(* 1891). Deze familie bleef tot omstreeks 1980 eigenaar van
het pand.

Foto 3: Dorpstraat 6 (rechts) is een
Dorpstraat I een beeidondersteunend
199e ) .

geneentel ij k monument,
pand (foto A.W.Jansen,



Foto 4:
1999 ) .

Huize Weitevreden, bouwjaar L906 (foto A.W.Jansen,

Foto 5: Van rechts af: Dorpstraat 12, in L999 prachtig
gerenoveerd, nr. 1.4 en de narkante woning Dorpstraat L6
hleltevreden is' beeLdondersteunend ( foto A.ttl. Jansen, 1999 ) .
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Dorpstraat nr.6 werd in 1904 gebouwd door de uit Oosterhout
afkomstige rentenier Thomas Jacobs (zie foto 3). Na diens
dood in 1905 was het van zijn weduwe Antonia Akkermans (1856-
19L7). Hun erfgenamen verkochten het huis in 1917 aan de
landbouwer l,larinus Oomen (1843-1922), gehuwd met Catharina
van Rosmalen (1844-1920). In 1952 werd het huis eigendom van
Antonius Cornelis Vergouwen.
In 1905 kocht de uit Chaam afkomstige landbouwer Hubert
Pieter Tervooren (1845-1913) een stukje grond waarop hij de
markante rentenierswoning Dorpstraat 8 bouwde. Het huis heeft
een mansarde kap, gedekt met kruispannen, waarbij echter de
topgevel horizontaal is afgevlakt beneden de nok van het dak
(foto 3 en 4). Na de dood van de eerste eigenaar vertrok zijn
vrouw Clara Johanna Nijsen naar Rotterdam. In 192L werd de
Ginnekense wijnhandelaar J.W.M.Thompson eigenaar. Bij een
openbare verkoping in 1927 kwam het in handen van de landbou-
wer Johannes Jansen. In L942 kocht Cornelis Nicolaas van den
Broek het huis. Hij was landbouwer en expediteur van beroep.
Na zijn overlijden woonde zijn weduwe er tot in de jaren
zeventig van de twintigste eeuw.

Het huis met de naam Weltevreden (Dorpstraat 10) is opgetrok-
ken in een bouwstijl die doet denken aan de "chaletstijtr die
aan het begin van de twintigste eeuw we1 neer voorkwam, maar
voor Ulvenhout uitzonderlijk kan worden genoemd (foto 4). De
woning werd in 1906 gebouwd door een Tilburgse winkelier
Charlgs Marsé-Smits, waarvan verder geen gegevens gevonden
zijn In 1918 werd het huis overgeschreven op naam van
I{ilhelmina van OIst (*1870) afkomstig uit Dordrecht, die er
een jaar later een serre aan bouwd.e. In 1921 werd Jan Jozef
Oxenaar eigenaar, geboren in 1881 in Salatiga, Indonesië. Hij
woonde er met zijn vrouw Corrij Louise Elisabet Bennetz tot
omstreeks 1936. Het gezin had drie zonen. Daarna kwan het
pand in handen van Cornelis Hendrik Voeten. Deze familie
heeft omstreeks 1960 in de tuin nog een tweede woning opge-
trokken (nr.10a) en bewoont deze twee huizen tot heden nog
steeds.

Evenals het boven beschreven huis Dorpstraat 8 heeft ook
Dorpstraat nr. 1,2 een mansarde kap. In tegenstelling tot de
bovenbeschreven huizen 4, 6 en 8, die gedekt zijn met kruis-
pannen, is Dorpstraat 12 echter gedekt met muldenpannen. Door
de erker aan de straat en de voordeur aan de zijkant heeft
het wat meer de allure van een villaatje dan de andere rente-
niershuizen in dit deel van de Dorpstraat.
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Het huis werd in 1999 door de nieuwe eigenaren prachtig ge-
restaureerd en gerenoveerd. Het werd gebouwd in 1916 door de
uit Chaam afkomstige Leonardus Lambertus tips (*1871). De
bouwheer was toen onder-kapelmeester van het beroemde muziek-
korps van het Zesde, het vanouds in Breda gelegerde Zesde
Regiment Infanterie. De bouwgrond was na de dood van de vrij-
gezelle renteniers Van Dijk afkomstig van een van de kinderen
van Adrianus Antonius van Dijk, met name van Carolus Johannes
Marie van Dijk, r.k. priester te Etten.
Toen de musicus in 1927 naar Breda was verhuisd, woonde tot
omstreeks 1950 de landbouwer Joseph Petrus Oomen op Dorp-
straat nr. L2. Daarna werd het huis eigendom van de tuinder
Idilhelmus Johannes van RieI (1910-1999), getrouwd met Johanna
tudovica Peeters (1912-1995). Hij was ond,er meer secretaris
van de Tuinbouwvereniging St.Laurentius. Hij bewoonde het
pand tot L998.

Foto 6: Dorpstraat 16, in L920 gebouwd door M.C.van Baal
(foto A.N.Jansen, 1999).
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De voorgevel van de belendende woning Dorpstraat L4 is in de
jongste tijd vernieuwd. Door de verandering van de gevel en
het dak heeft het huis het oorspronkelijk karakter gedeelte-
lijk verloren. Het pand werd in 1916 gebouwd door Àdriana
Verbunt (*1843), weduwe van de pachter van de Prinsenhoeve
Johannes van Riel (1840-1916). De grond was afkomstig van de
kind.eren van Adrianus Antonius van Dijk. Later was de zoon
Johannes Matheus van Riel (*1877-1,966) eigenaar en tenslotte
diens zoon, de tuinder t{ilhelmus Johannes van Riel, Dorp-
straat 12. Nu woont er A.C.W.van Riel.

Het volgende pand, Dorpstraat 16, werd gebouwd op een perceel
grond, dat door de erfgenamen Van Dijk al verkocht was aan
Wilhelmina van Olst, die het weer overdroeg aan Leonardus
Lambertus Lips. Deze laatste verkocht in L92A van dit perceel
een stukje grond aan de postbode Marinus Cornelis van Baal,
die trei huis Dorpstraat 16 bouwde (foto 6). In tegenstelling
tot het buurhuis nr 14 is dit pand nog in originele staat,
met een overstekende kap met muldenpannen gedekt en een keu-
rig gerenoveerde gevel r. Van 1,929 tot 1933 was het eigendom
van de brievenbesteller J.F.Kanters. In dat laatste jaar
kocht de Bavelse landbouwer Petrus Cornelis Bogaerts het uit
een openbare verkoping. Het pand is nog steeds eigendom van
'deze familie en word.t nu bewoond door J.L.J.Bogaerts.

Àantekeningen
Gebruikte afkortingen:
R.A.N.B. Rijksarchief Noord-Brabant,'s-Hertogenbosch
N. D. Archief Nassause Domeinraad
G.A.B. Gemeentearchief Breda

1. R.A.N.B., N.D., afd.IV, nr.896: cijnsboeken van Ginneken en Bavel,
topografische legger der cijnsen Le helft 18e-begin 19e eeuw, f.169v.

2. G.A.B., R Ginneken 138, ongef., 27-6' t2-7 en 20-9-L804.
3. Tn L776 met Petronella Christiaan van Deijk, + 1785; in l-786 met Maria

Oomen, +l-789. ZLe schema 1.
Dit gezin telde acht kinderen, waaronder Antonius (1791-L848), hulp-
bisschop van het |,p»ostolisch Vicariaat Breda 1847-1-848 . Zíe schema 1.
E.A.Brekelmans e.a.: De Pekhoeve; Nieuw-Ginneken, L973. Aangekocht door
de gemeente Nw-Ginneken op 29 april 1969 voor f 252.500,-.
Bouwvergunning 13-2-L904i door Kadaster ingemeten in 190?: kadastrale
hulpkaart Ginneken sectie D nr.218, mei 190?.
De winkel in verfwaren, Dorpstraat 32 had eenzelfde overstekende kap.
Het was oorspronkelijk een gesloten woning.

4.

5.

6.

7.
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KOOKBOEK CULTUURHISTORIE
EEN UNIEKE INFORMATIEBRON

Cultuurgedeputeerde Arie van Harten heeft begin oktober
het "Kookboek Cultuurhistorien gepresenteerd. Het Kookboek
biedt een aantal uitgewerkte ideeën, die een beeld schetsen
hoe bijvoorbeeld geneentebesturen cultuurhistorische ele-
menten kunnen opnemen in het ruimtelijk beleid.

Met de presentatie van het Kookboek Cultuurhistorie wordt
het gebruik van de Cultuurhistorische t{aarclenkaart van Bra-
bant vergemakkelijkt. Het boek is tevens een vertaling van
de kennis en de theorie naar de praktijk. Het is voor het
eerst in Nederland dat een inventarisatie van cultuurhisto-
rische waarden wordt geconbineerd met een dergelijke hand-
leiding. De handléiding is een vingeroefening in creatief
omgaan met cultuurhistorie, waarbij is uitgegaan van de
bestaande situatie in de ruimtelijke ordening, de dreigende
problematiek van de verstening van het landschap en de
nivellering van de regionale en lokale diversiteit. De
waardenkaart is bedoeld a1s aanzet voor het hergebruik van
de fysieke overblijfselen van het Brabant van gisteren voor
het Brabant van morgen en overnorgen.
De Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant is ook
verschenen op cd-rom en is te bekijken via de provinciale
internetsite rtÍwuÍ.brabant.nl. Bezoekers aan de site kunnen
de postcode intoetsen en suffen vervolgens automatisch naar
cultuurhistorie in hun buurt. Brabant is de eerste provin-
cie die dergelijke informatie voor ieder bereikbaar maakt.
Voor informatie: H.Wentink 073-6808017; Hwentink@brabant.nl

of: R.Peeters 073-6808019

U kunt het "kookboek" met twee CD-rom-schijven bestellen
bij Servicecentrun Provincie Noord-Brabant 073-681 .25.25.
voor de prijs van f 15r- franco thuis.

Indien U fouten of weglatingen ontdekt, dan kunt U dat
schriftelijk doorgeven aan de heer llentink of Peeters.
?,ij brengen de aanvullingen en correcties aan voor een
actuele versie die eind 2001 verschijnt.

Wist U overigens dat alle rijks- en gemeentelijke monumen-
ten van onze voormalige gemeente Nieuw-Ginneken met foto en
beschrijving op de CD-rom staan ?

* Bewerkt artikel. uit Provicie-Nieuwsbrief 77 dd 73-70-2000

ROOIAKKER

EEN HISTORISCIIE NAÀI{
VAN EEN PLEIN IN UTVENIIOUT

door Àd Jansen

Inleiding
Achter de Dorpstraat ligt tussen de Bladerstraat en de Grim-
huijsenstraat een plein, dat bij de aanleg in 1956 de naam

Rooiakker heeft gekregen. Het gemeentebestuur van Nieuw-Gin-
neken, in die tijd nog niet bijgestaan door een straatnamen-
commissie, heeft bij het vaststellen van deze naam een zeer
goede keuze gedaan. Men heeft het plein genoemd naar de ak-
ker, waarop dit werd aangelegd, namelijk De Rooienakker. AI
of niet bewust houdt deze straatnaam ook nog de herinnering
levend aan een van de oudste boerderijen van Ulvenhout, waar-
van het boerenhuis gestaan heeft aan de Dorpstraat, waar nu
de GrimhuÍjsenstraat begint. De straat zelf bestond toen nog
niet. Bij de boerderij hoorde namelijk ook een perceeltje ten
noorden van de huidige straat, waarop vermoedelijk een schuur
stond. De huidige ingang van de straat zou dan aanvankelijk
niet meer dan een doorgang tussen de schuur en het woonhuis
zijn geweest. Het huidige tracé van de straat bestond in fei-
te slechts uit een perceelscheiding tussen de achter de hoeve
gelegen velden.

Eet toponiem nRooienakkern of "De Roode".
De naam Rooienakker, kadastrale,sectie D 737, wordt vermeld
in een notariëIe akte van 1856 '. Aan het einde van de ne-
gentiende eeuw werd door Johannes Oomen en Adriana Meeren een
boerderij verkocht, gelegen aan het huidige Dorpsplein. Dan

blijken ook enkele andere percelen grond, achter de bovenge-
noemde akker in de nabijheid van het bos gele9etr, gamelijk
sectie D 716 en D753, dè naam De Roode te dragen o. Samen

vormden deze percelen het grootste gedeelte van de grond ten
noorden van de Grimhuijsenstraat. Op het kadastraal minuut-
plan van omstreeks 1830 (zie afb.L) ziet men een ten noorden
van de huidige Grimhuijsenstraat gelegen wigvormige strook
akkers, beginnende aan de Dorpstraat en vandaar strekkende in
oostelijke richting tot aan het Ulvenhoutsebos. Dit complex
gronden van ongeveer vier hectare behoorde vanouds groten-
deels tot een omstreeks 1800 verdwenen hofstede aan de Dorp-
straat, die aan het begin van de huidige Grimhuijsenstraat
Iag.
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Afb.1: De Dorpstraat op het kadastrale ninuutpTan van on-
streeks 18i0. Rechts onder de vroegere Roii Geeritsstede (F)
aan het begin vérn de huidige Grinhuijsenstraat en de voor-
nalige Hoeve van Grinhuysen (E) aan het begin van de Annevil-
leiaan.
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De deskundige bij uitstek Christ Buiks verklaart het topo-
niem "rooi" als volgti gelegen bij het rooirhetgeen "zand",
eigenlijk wit zand (geelrood) betekent . Ook elders komen
toponiemen met "rooi" voor. In Bavel lag aan de Dorstseweg
een boerderij genaamd De Rooibraak. Buikq denkt, dat "rooi"
te maken heeft met het ontginnen van bos r. Beide verklarin-
gen zouden hier van toepassing kunnen zijn.

De boerderij aan het begin van de Grinhuijsenstraat
Deze hoeve aan de Dorpstraat is een van de drie zeer oude
boerderijen aan de oostzijde van deze straat, waarvan de ge-
schiedenis bekend is vanaf ongeveer L500 (zie afb.2). Men kan
echter gevoeglijk aannemen, dat ze ook voordien reeds beston-
den.
Deze boerderijen aan de oostzijde van d,e weg van Breda naar
het zuiden dateren uit de ontginningsfase, die omstreeks L400
moet zijn begonnen, toen de weg reeds het huidige tracé volg-
de. In diezelfde tijd ontstond ter hoogte van de huidige Lau-
rentiuskerk het leengoed Grinhuysenl waarvoor een deel van de
grote akker van de hoeve van Ulvenhout (=Prinsenhoeve) werd
afgesplitst.
pe drie boerderijen in dit deel van de Dorpstraat lagen res-
pectievelijk recht tegenover de Laurentiuskerk, aan het begin
van de Grimhuijsepstraat en op de hoek van de Dorpstraat en
de Annevillelaan '. Dat de geschiedenis toch niet verder te-
rug te vinden Ís dan vanaf 1500 wordt veroorzaakt door het
verloren gaan van het schepenprotocol uit de jaren tussen
1.328 en 1498.
De geschiedenis van d.e hofstede aan het begin van de Grim-
huijsenstraat kan wellicht nog een andere verklaring geven
voor de naam van de achter de hoeve gelegen percelen.

De oudste vermelding van deze hoeve dateert van 1508 5. De
toenmalige eigenaar Peter Jan Aert Helms leent dan geld op
onderpand van een huis, schuur, hof en erfenis, gelegen tul-
venhout neven Jan erven van der Leck alias Grinhuysen gp dene
en'Gijsbregt Willen Capkens erven op dandere zijde 0. Toen
Peter Helms omstreeks 1537 was overleden kwam de hoeve in
handen van de dochter Anne, die een en and.er in L550 verkocht
aan Cornelis Mathijs sone van Berghen: de huijsinge, schuere,
koije, hovinqe en erffenjsse net heure toebehoorte ende net-
ten driesse en weijJant, houdende ontrent drijehalf buijnder.
De boerderij grensde oostwaarts aan het bos, zuidwaarts aan
Frans van Grimhuysen, westwaarts aan de straat en noortwaarts
aan de erfgenamen van Ghijsbrecht Capkens. Er hoorde npg een
broekrecht bij in het Geersbroeksebroek, groot 2l br



B4

Daarna volgden de eigenaren van deze stede elkaar in snel
tempo op. Na de dood van van Berghen verkochten zijn wed,uwe
en kinderen de boerderij met 3l bunder grond en nog eens z,
bunder int Gheertbroeck aan Adriaen Peeter Henricx wagemae-
cker sone. Enkele jaren later overleed diens vrouw Marie A-
driaensdochter, waarna haar echtgenoot en de voogden over de
kinderen de hoeve in 1569 verkochtgn aan Cornelis Peeterszone
van Gorp voor 350 Karolus gutdens ö. Een jaar daarna verkocht
Van Gorp een en ander alweer aan de Bredanaar Cornelis Peeter
Hagaerts, die in deze handelde namens zijn vrouw Margriet Jan
Frans dochter. rn 1605 zijn het de familieleden van deze
vrouw, die de hoeve verkopen aan Dijrck IlIilborts sone van der
Laer enn zijn echtgenote Maeijken Jacob Floris dochter (van
Spondt)Y.
In 1623 verkocht deze laatste) als weduwe van Dirck trlilborts
van der Laer het comqlex met nog steeds dezelfde grond aan
Geerden Jan Lenaerts 'u.
De hoeve grensde noordwaarts aan de broer van de koper, A-
driaen Jan Lenaerts, oostwaarts aan het bos, zuidwaarts aan
de voormalige Hoeve van Grinhuysent eigendom van Adriaen Jan
Gyben, en in westelijke richting aan de (Dorp)straat.

Foto 1: Rooiakker, een nooi plein in ULvenhout
( Foto A.hl. Jansen, 1998 ) .
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De Rooijen Geerits steede
Na het overrijden van Geerd,en Jan Lenaerts in 165g, vererfd.e
zijn bezit aan zijn zoon Jàn, die militair was, en aan zijn
dochter Maeijken. Deze laatste moet in dezerfde tijd zijn
heengegaan, rÍaarna haar erfgename haar aandeel overdroeg aan
Jan. Toen ook deze omstreeks 1660 was overreden, verkochten
diens kinderen de hoeve voor de helft aan sr. Hendrik t{illem
Anssems en de andere herft aan Ànthonis Meiren. rn l6?t werd
fleze laatste uiteindetijk eigenaar van het gehele complex
". Deze laatste overdracht vermeldt voor het eerst de naam
van de boerderij, die voordien vermoedelijk niet gebruikt
werd: De Roii Geersstede. Deze benaming roept direct associa-
ties op met de boven besproken toponiemen waarin "rooit' voor-
komt. vermoedelijk moet men echter de naam van de hoeve ver-
binden met die van de enkere jaren daarvoor overleden eige-
naar: Geerden Jan Lenaerts. opmerkelijk is dan ook de vermel-
ding in de cijnsboeken van Ginneken. rn 1634 wordt alleen de
boerderij beschreven. Geraerd Jan Lenaerts bezit dan: twee
ende een half bulmder erffs tot tjlvenhoudt nette huys ende
hoff, oost s heeren bosch, zuid Adriaen Jan Gijsbregts kinde-
ren, west s heeren straat en noord Adr.Jan Lenaerts; nog L4
roede straten en uitvang gelegen voor de stede daar de schuur
eendeeis op staat, eigen erf oost en voorts s heere straat en
nog B roeden straat en groese voor zijn stede, de stede oost,
,'"s heere straat west, ingenonen in i.6L3 door Dierck llilborts
". Toen in 1699 het cijnsboek werd vernieuwd., wordt ook de
naam van de hoeve vermeld: vanouts genaent de roode geerits
steede. t{as Gerard Jan Lenaerts misschien ropdharig? 0f zou
men toch aan "gerode grond" moeten denken? lJ. rn een acte
van 1767 wordt de naam voor de laatste maal vermeld. Zoals in
de inleiding aI verteld is, werden enkere perceren echter totin de twintigste eeuw aangeduid met de naam De Rooijenakker
of De Roode.

De ondergang van de hoeve
omstreeks L720 was de hier besproken boerderij in handen van
Jacob vincken: een huijs en hoff waer van Halbeeck in woont,
40 roeden, oost carei vincken, west de steenweg, zujd Jan
Grauen nonine uxoris en noord Adriaan Goris Leenders t[. van
Halbeeck bewoonde het huis tot,pngeveer 1255, samen met zijn
vrouw, maar zond,er personeel I). Daaruit valt op te maken,
dat het woonhuis apart verhuurd was. De grond zou dan aan an-
dere boeren verpacht kunnen zijn geweest.
sr.Jacob vinken was ontvanger van Teteringen, waar hij ook
woonde en verschillende huizen in eigendom had.
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Hij was gehuwd met Catrina Wouter Meiren en had drie kinde-
ren: Cornelis, later pastoor te Lille; lJouter, koopman in Ia-
ken te Breda en Martina. Na zijn overlijden deelden in 1735
deze drie nakomelingen de vele bezittingen te Teteringen,
Breda, Ginneken, Ulvenhout, Meerle, Terheijden en Etten.
De zoon Wouter erfde onder meer een huis in de Kerstraat
(Karrestraat) te Breda, genaamd l/et Wapen van Ansterdan en
enkele eigendommen in Ginneken. Martina Vincken (1689-1748)
kreeg naast een huis en grond in Teteringen, de bezittingen
van haar vader te Ulvenhout. Behalve een gedeelte van de Hoe-
ve van Steelant aan de Pennendijk, omvatte dit ook de boerde-
rij aan het begin van de Grimhuijsenstraat: een huiis, kooij,
hoff, dries en saeijlant daer aengehoorende, van'oudts gent.
Den Rooijen Geeritsteede, int qeheel drie en een half quatt
bunder. Oostwaarts grensd.e dit aan de erfgenamen van Jan
l{ils, zuidwaarts eveneens en aan de erfgenanen van Jan Peter
StoOps, westwaarts aan Sheeren straat en noordwaarts aan
Cornelis.,van Hooijdonk, de erfgenamen van Jan Wils en nog
anderen lo.

Volgens de cijnsboeken waren haar broers later de eigenaren
varl dit huis, waarvan tenslotte hlouter Vincken nog alleen
over bleef.
In 1767 werd alleen het woonhuis door diens zoon Carel Vin-
cken, die dit door successie had verkregen, verkocht aan Ge-
rard van den Meijgdenberg. Het betrof een huis met kooi, hof
en erf, samen groot 4 tot 5 roeden. De prijs was vrij laag:
slechts 450 guldens. De eigenaar moest voog de achtergelegen
percelen recht van overgang verschaffen ''. Na de dood van
Carel blijken deze percelen, evenals de Hoeve van Steelant,
eigendom te zijn van de Bredase houthandelaar Cornelis Adri-
aan Wiercx.

Van den Meigdenberg was getrouwd met Anna Donkers (1736-1830)
Hij is ip 1785 overleden. Het gezin telde twee kinderen en
had een knecht in dienst. Anna hertrouwde een jaar later met
Nicotaas Ansems (+1809), die rentneester van beroep vías. De

dochter uit haar eerste huwelijk, Cornelia van den Meijgden-
berg trouwde later met de buurman Laurentius de Kort, die in
1802 het huis Dorpstraat 79 bouwde, Anna Donkers overleefde
ook haar tweede man en woonde in 1829 bij haar dochter in.
Haar huis werd in 1830 verkocht aan Adrianus Claassen (1179-
1844), timmerman, afkomstig uit Baarle, die in datzelfde jaar
huwde met Catharina van der Aa. Bij een deling in 1855 ging
het woonhuis (nu Dorpstraat 75/77) naar de dochter Cornelia
Claassen, getrouwd met Johannes Kuppens.
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Foto 2: De Dorpstraat onstreeks 1920. Voorbij het hoge huis
links (nr.69) en het hoekpand van de Grinhuysenstraat (nu
schoenwinkeT, nr.73), de snalLe ingang van deze straat. Op de
andere hoek oude woningen, later vervangen door nieuwbouw
(nr.75-77). Hier stond eens de beschÍeven boerderij (Ansicht,
uitgave L' Avenir, Ginneken).

Foto 3: De huidiqe situatie aan de Dorpstraat, bij de ingang
van de Grinhuysenstraat (Foto A.U.Jansen, 2000).
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Het terrein ten noorden daarvan, waar nu de woningen Dorp-
straat 69 t/n 73 staan, gÍng naar de beide zonen Josephus en
Adrianus Claassen. Adrianus Claassen senior was in de voor-
malige boerderij een café begonnen, dat tot 1908 is blijven
bestaan. Daartoe werd omstreeks 1840 het oude boerenhuis ge-
deeltelijk afgebroken en met de gevel pal aan de Dorpstraat
herbouwd rö. Het café werd, van L830 tot 1844 uitgebaat door
Adrianus Claassen, vervolgens door zijn weduwe tot 1855,
daarna door de schoonzoon Johan Kuppens tot 1891 en tenslotte
tot 1908 door Frans Roelandt lY.

In de twintigste eeuw werden de laatste sporen van de oude
hoeve uitgewist. In 1893 vond een gedeeltelijke herbouw
plaats. In t9L2 werd de metselaar Petrus Heijblom de eige-
naar, die er twee woningen van maakte (zie ansicht, foto 2).
Huis nr. 75 werd in 191.8 eigendom van de landbouwer Michiel
Heijblom, nr. 77 van Jacobus Martens. Deze laatste verwierf
kort daarna ook het eerste pand, waarna aannemer Martens er
nieuwe woningen voor in de plaats zette.
In de jongste tijd werd. het huis nr. 75 aangekocht door de
gemeente Nieuw-Ginneken, waarna dit werd afgebroken ter ver-
breding van de Grimhuijsenstraat. Pas in de twintigste eeuw
ontstond op de plaats van de huidige straat een weg tussen de
velden. Eerst na de Tweed,e Wereldoorlog werd, d.eze van een be-
strating voorzien.

Àantekeningen
Gebruikte afkortingen :
R.A.N.B. : nijksarchief in Noor-Brabant, rs-Hertogenbosch
G.A. B.
R
N

: Gemeentearchief Breda
: Oud-rechterlijk archief, aanwezig bij G.À.B.
= Notarieel archief tot L842, aanwezig bij G.A.B.

1. N 165, nr.2864, 1856.
2. A.Ií.Jansen: "Een eeuwenoude boerderij en herberg aan de Dorpstraat te

Ulvenhout", in Brieven van PauTus, nr.100, L994, p. 229-239.
3. Chr.Buiks: Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, dI.5

Ulvenhout Fr.91, idem dI.3 Bavel p.80.
4. Zíe voor de eerste en de derde de artikelen j-n de Srjeven van PauJus,

nrs. tO2 en 1,28 .

R 417, f.86, 15-3-1508, met dank aan de heer A.van Dun.
Men kan uit deze omschrijving niet zonder meer afleiden aan welke
zijde de grond lag van Jan van de Leck en die van Gijsbregs lfi1lem
Capkens.De zoon van deze Capkens ontving op 11 febr.1518 in leen: 22
Ipz. met een huis daarop, tegenover Grimhuijsen, dus aan de noord-
zijde van de in dit artikel beschreven stede. Deze grond behoorde
oorspronkelijk ook tot het l-een Grj-mhuysen. Aangenomen moet worden
dat dit deel door de fani-Iie Van de Leck-Van Grimhuysen omstreeks
1500 werd verkocht aan Gysbrecht Capkens. Ilieruit volgt dan, dat .in
1508 het beziL van Jan van Grimhuysen ten zuiden van de hier be-
schreven hoeve fag. Dit moet dan de z.g. Hoeve van Grimhuysen zj-jn
geweest.

5.
6.
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7. R.680, f.33v-34r, 5-8-1550. Frans van Grimhuysen was sedert 1536 e5_ge-
naar van de hoeve aan het begin van de huidige Annevillelaan.

8. R 683, f.46r-v, 16-1-1565; R 684, f.2lv-22v, L0-5-L569.
9. R 684, f.63v-64r, 2L-3-157O; R 687, f.22r-23r, 8-7-L605. Hagaerts

bezat verscheidene huizen in de Veemarktstraat te Breda (inf..r.v.
Hooijdonk, Breda).

10. R 690, f .LO2v, 30-l--1623.
L1.R 692, f.39r-v, 6-4-1632; R 695, f.79v,5-l_2-1"658, R 695, f.L22v,22-

10-1660, R 695, f.L26r, 23-11-1660; R 695, f.t32r, 4-2-166L, R 695,
f.148r, 24-5-L66L; R 696, f.239r-v, L7-3-L67L.

12.R.A.N.B., Rentmeester Pr.Frederik der Nederlanden, L634-1828;
Cijnsboek van Ginneken, nr.118, f.137v. In 1613 was door de Heer van
Breda aan de eigenaar totaal 22 roeden (ongeveer 70 are) grond in
cijns uitgegeven van de vroeger zeer brede (Dorp)straat, waar de
schuur ten dele op gebouwd was. Deze schuur is in de Ioop van de
zeventiende eeuw afgebroken. .Ian Adriaan Gijsbregts was eigenaar van
de hoeve op de hoek van de Annevillelaan, Adriaen Jan Lenaerts, een
broer van Geerden J.Lenaerts, van het huis en de (leengrond) recht
tegenover de kerk.

13.Chr.Buiks meent, dat 'rood' hier op de persoon moet slaan. Elders
komt deze naam ook voor, met name in het cijnsboek van Gilze, p 108,
f.3v,f. 456: 'beemde achter Holten bij Schelkes Heijninge: Rooij
Gheerts heininge, wilen was Kijnder Geerts Roden". Inf.Chr.Buiks.

L4.R.À.N.8., Cijnsboeken van Ginneken van de Nassause Domeinraad, afd.IV
nr.896, topografische legger der cijnsen, Le helft 18e tot begin 19e
eeuhr, f .L12r. Jan Grauen was getrouwd met Petronella ,ranssen Stoops,
die sedert 1.736 eigenaresse r.ras van de hoeve op de hoek van de huidige
Annevillelaan, zíe Brieven van Paulus, nr.L21, l-999.

15.G.A.B., Archief Ginneken, nr.182-183, Gemaallijsten van Ginneken en
Bavel, beginnende in 1739.

16.R 588, f..25Lr-26Lv, 3-10-1735. Jan I{iIs, apotheker te Breda, }ras
eigenaar van een hoeve, gelegen op het huidige Dorpspleini Jan Peter
Stoops van de zuidwaarts gelegen hoeve aan het begin van de
Annevillelaan. Zíe: Brieven van PauJ,us, nr. 102 en nr.L27.

1?.R Ginneken 131, openbare verkopingen, 2O-6-L767.
lS.Kadastrale hulpkaart, Ginneken sectie D nr.18, Z6-6-Lg40.
19.G.A.B., Archief Ginneken nrs. 1552 en 1553, patentregisters 1815-1837,

1859-1877; idem, nrs. L868, 1869 en 1870, drankvergunningen, lopende
van 1882 tot L92L.
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NIEUhIS UIT HET MUSEUM 38
door Kees Leijten

60 JAÀR U.V.V.'40
Op 20 september 1940, midden in de tweede wereldoorlog,
werd in Ulvenhout de voetbalctub U.V.V. opgericht, die
later als U.V.V'40 door het leven zou gaan.
Frans Oomen beschreef de historie van het voetbal in U1ven-
hout reeds in de Brieven van Paulus 32-34(L), waarin U kunt
lezen dat de in 1907 opgerichte "Zwartjes" officieel IJ\IV-
EMM heette ! EMM betekent "Eendracht Maakt Macht".
Dus in 2007 een eeuw voetbal in Ulvenhout !

Hebt U nog oude foto's van de Zwartjes voor Paulus ? Of an-
dere interessante foto's over de voetbalhistorie in Ulven-
hout ?

Vanaf 3 december besteedt Paulus aandacht aan deze oude
voetbalclub met vele foto's en ander archiefmateriaal.
Dank zij de medewerking van Herman Bogers, Bert Frijters en
Gerrit van Hooijdonk konden nog vele namen op oude foto's
achterhaald worden, maar niet alle namen. We hopen dat de
vele bezoekers acrn deze tentoonstelling ons verder kunnen
helpen.
Oude foto's zijn echter nog steeds welkom.
(1) zie Brieven van PauLus 32p763; 33p237; 34p37)

BIDPRENTJES GEZOCHT
De laatste twee eeuwen is bij
bare in de katholieke wereld
dachtenisplaatj e gedrukt.
Aanvankelijk met veel Christelijke spreuken en psalmen,
maar vooral in de laatste halve eeuw met veel informatie
over de overledene.
Bidprentjes of gedachtenisplaatjes zijn daarom belangrijke
historische en genealogische bronnen.
Ook onze heemkundekring heeft reeds vele plaatjes, maar

' bliift driftig doorverzamelen.
Indien U deze week of in de toekomst bidprentjes opruimt
denk dan aan ons museum, waar ze volgaarne in ontvangst
worden genomen. Van Jos van der Aà, l{im Langen en Christ
Wirken ontvingen we onlangs een flinke stapel prentjes.
Oude en nieuwe, enkel of dubbel. Alles is welkom.
Ook dubbele exemplaren zijn geen bezwaar. We kunnen ze weer
ruilen. Denkt U aan Paulus ?

het overlijden van een dier-
steeds een bidprentje of ge-

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 1"2L
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 59
December - Wintermaand- Windelmaand
AIs Thomas door de bomen raast tZL/1,2)
Dan is ieder van de appeloogst verbaasd

Januari - Louwmaand - Vorstmaand
Sebastiaan en was geen
Maar is wel een grote

kniezer (20/1)
vriezer

E,
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VAN MEERSET-DREEF TOT DAESDONCK;
GALDER, MEERSET-DREEF
BELICHT

EN STRIJBEEK

Na de grote tentoonstelling over Bavel-700 en de twee ten-
toonstellingen over het verenigingsleven in Ulvenhout wiI
Paulus in 2001 aandacht besteden aan Galder en Strijbeek.
En natuurlijk ook aan "De Dreef".
Foto's, verenigingsleven, gebeurteniSsen en alles wat tot
de historie van de grensstreek behoort willen we U graag
tonen. Ook voor deze tentoonstelling roepen wij graag nu aI
Uw rnedewerking in. Hebt U nog oude foto's over Galder; Gra-
zen ; Meersel-Dreef of Strijbeek dan willen we die graag
van U overnemen of even koPiëren

VAN DE BURGEMEESTER
Van de voormalige voorlichter van de gemeente Nieuw-Ginne-
ken, Joep van Dun, ontvingen we voor het archief van Paulus
een groot aantal voorwoordjes ten behoeve van progralnma-
boekjes en brochures, toespraken van de burgemeester bij
aller1ei gebeurtenissen, zoals het openen van activiteiten,
jubilea of afscheid van raad.sleden of het uitreiken van
koninkli j ke onderscheidingen
Paulus bouwt aan een steeds rijker archief.
(helaas zonder voldoende archiefruimte)

VEEFONDS
Onlangs kreeg Pau}us door bemiddeling van Ad Rops het ar-
chief van het "Veefonds" uit Ulvenhout.
Het Veefonds was een onderlinge verzekeringsmaatschappij.
Op 4 april 1991 l^Ierd besloten de vereniging op te heffen.
In de laatste notulen lezen we : "Na vijf jaar gaat het
archief naar Paulus van Daesdonck".
En zo gebeurde het ook na negen jaar.
Een goed voorbeeld dat navolging verdient wanneer een Nieuw
Ginnekense Vereniging of Stichting ophoudt te bestaan-

2001. JAAR VAN DE VRIJWI TLIGER
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ÀAt{t'f INSTEN
Veel is er de afgelopen tijd weer binnengekomen voor de
collectie van ons museum.
Interessante zaken leggen we altijd vast op foto. Graag
Iaten we U ook genieten van enkele foto's.
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Paul Schneider (1) en
Theo Snithuis plaatsen
het nieuwe beeld van
Ilubertus
(foto Theo Litjens)

Raan in de zuidgevel
van de kapeJ.
(foto Kees Leijten)

BEELDEN IN DE BUURT 3
door Adriaan van Beek.

Onder de titel 'Bee1den in de Buurt' brengen we u een over-
zicht van beelden en andere sierende elementen uit het
werkgebied van Paulus. Hierbij aandacht voor de maker en
voor (cultuurhistorische) achtergronden. In deze aflevering
van de 'Brieven van Paulus' deel 3 van deze serie. Uw op-
merkingen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

HUBERTUS

De uit Zuid-Frankrijk afkomstige Hubertus wordt begin 700
tot bisschop gewijd. In 721 verplaatste hij de zijn bis-
schopszetel van Maastricht naar Luik. De Norbertijnen zorg-
den ervoor, vanaf de 12e eeuw, dat HtÈertus een populaire
heilige werd in onze streken. 7'íi propageerden ook de ver-
ering van heiligen als Catharina, Johannes de Doper en
Cornelius.

Als in het begin van de 16e eeuw een kapel in Strijbeek ge-
bouwd wordt is toewijding aan de heilige Hubertus dan ook
heel begrijpelijk. Hij was de eerste bisschop van het bis-
dom Luik, waar Strijbeek ook onder viel en inmiddels ook
patroon van de jacht. Ook de toewijding aan Cornelius is
niet zo vreemd. Deze bisschop werd in 25L in Rome gewijd en
heeft als enige onder de pausen een plaats gekregen in de
volksdevotie. Hij vÍas patroon van het hoornvee vanwege het
verband tussen zijn naalr en het Latijnse Cornus : hoorn.
De kapel kende goede en slechte tijden. Na de inwijdíng,
1518/1520, werd er elke vrijdag een Heilige Mis gelezen en
in 1556 werd er een speciaal gegoten Cornelius-klokje in de
toren gehangen. De tachtigjarige oorlog met zijn ver-
schrikkingen ging niet ongemerkt voorbij, maar in 1625, trd
de inname van Breda door de Spanjaarden, bloeide de katho-
lieke eredienst als nooit tevoren. In 1648 gingen alle ka-
tholieke kerkgebouwen over in protestantse handen. Na een
korte periode als schuilkerk te hebben gefungeerd voor de
gelovigen uit Ginneken stond het gebouwtje meer dan 100
jaar leeg. In 1798 kwam de kapel weer in katholieke han-
denrmaar het kwam nlet meer tot regelmatige erediensten.
Na ruim 350 jaar waren de onderhoudskosten zo hoog geworden
dat besloten werd tot sloop.

t
.-aprr--
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Het nieuwe Huhertusbeeld
dat door Theo Snithuis heel

nauwqezet werd gerestaureerd
en door hen werd voorzien van

een oriqineel reegewei.
(foto Theo Litjens)

De huidige Strijbeekse kapel, kleiner dan de voorganger,
dateert uit t872 en is góouwd met behulp van materialer
die van de gesloopte 'oude' kapel kwanen. Na de herbouw
zorgde de Ulvenhoutse parochie ervoor dat er binnen een
beeld van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis geplaatst
werd. De zijgevels kregen glas-in-lood ramen met voorstel-
Iingen van Maria met het Christuskind en van Hubertus. In
een nis in de voorgevel, boven de entree, kwam een beeld
van Hubertus.
In 1.979 is ter gelegenheid van 75 jaar parochiekerk in
Ulvenhout de restauratie van het gebouwtje ter hand geno-
men. 0p initiatief van het kerkbestuur werd de furdering
tegen vocht behandeld, het metselwerk opnieuw ingevoegd en
het klokkenstoeltje gerepareerd en van een nieuwe windwij-
zer voorzien. De Hubertus uit 1872 was toen al verdwenen en
ín de nis boven de ingang werd. een nieuw, veelkleurig,
gipsen Hubertusbeeld geplaatst, opgespoord door de heren
Klinkhamer en Verkooijen. Ter bescherming tegen diefstal en
vandalisme, is de nis met het beeld met een doorzichtige
kunststof plaat afgesloten.
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0p de naamdag van Sint Hubertus, 3 novernber, werd het beeld
na een Mis in Oud Strijbeek met na afloop de traditionele
'hupkes', door pastor Van Pinxteren ingezegend.

Hubertus Ís afgebeeld als patroonheilige van de jagers,
gekleed in een 'traditioneel' jachtkostuum, met een jacht-
hoorn in zijn hand. Voor hern staat een hert met een cruci-
fix tussen het gewei. Volgens een middeleeuwse legende was
Hubertus als jongeman verzot op wereldse genoegens. Toen
hij op Goede Vrijdag op jacht was, kwam hij oog in oog te
staan met dit hert. Dit visioen bewerkstelligde zijn beke-
ring tot het christendom.

Hubertusbeeld
achter glas

in een nis van
de kapel

& ffi
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INFORMATÏEBORDJES OP KERKEN

Maandag 27 november onthulde pastor Harrie van Dijk in GaI-
der een informatiebord over dat monument. De "Stichting
Restauratie Kerkgebouwen Ga1der-Strijbeek-Ulvenhout" heeft
op de kerkgebouríen van de Laurentiusparochie informatiebor-
jes aangebracht die de bezoeker en de toerist informeren
over de historie van de drie monumenten.

St.-Jacobskapel (1 468)

1648-1795 Toegewezen aan de Hervormden.
1 8OO-1 881 School en schoolmeesterswoning.
Restauraties in 1884, 1934, 1979 en 1996.
ln toren tuidklok (1553): i

"Jhesus ben ick van Peter van den Ghein
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geghoten".

@
dI soo.'ne^stryd.*.r**

St.-Laurentiuskerk (1 9O4) ; neogotiek
Architect C. van Hoof te Tilburg.
De kerk kwam in de plaats van de
schuurkerk (1792).

ln de kerk een orgel van
van Pethegem te Gent (1803).L.B.

@
CI

St.-Hubertuskapel gebouwd in 1872

uit restanten en op fundamenten van

oudere kapel uit 1518.

Restauratie in 1979 en 1996. i

Sticttirg R-ruó. xJf o.ào,fr

OM DER CONYNEN WILLE
door dr K.A.H.W. Leenders.

Inleiding
De "Fietsroute door Monumentaal Groen Breda" voert vooral
door het buitengebied van Breda. De binnenstad kun je beter
te voet verkennen. De fietsroute verkent een buitengebied
uraarvoor de gemeente Breda onlangs een schets op tafel ge-
Iegd heeft onder de titel "Landgoed Breda". Dat wil zeggen
dat het stadsbestuur het buitengebied lijkt te willen be-
schouwen als één groot landgoed, waarin de stedelijke kern
met binnenstad en buitenwijken de plaats inneemt die bij
een landgoed van normale omvang door het landhuis of kas-
teel ingenomen wordt.

Voor het becommentariëren en nader invullen van die schets
werd ik ook uitgenodigd en wel om een bijdrage vanuit his-
torÍsch geografische hoek te léveren. Helaas heb ik daar
door ziekte niet veel meer van kunnen waarmaken dan aanwe-
zigheid op een eerste bijeenkomst en het leveren van een
historische verhandeling over het "tandgoederenlandschap
rond Breda". Deze verhand,eling is intussen verschenen in
het Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Breda en is zo voor iedereen beschikbaar.(1)

De "Fietsroute door Monumentaal Groen Breda" voert dus door
dat landgoederenlandschap rond Breda. Daar wemelt het van
voormalige en nog bestaande landgoederen. Van sommige kan
alleen de ingewijde nog resten aanwij zent andere staan voor
iedereen herkenbaar te pronken en van heel wat zijn a1leen
min of meer verminkte resten overgebleven. Ik hoop dat het
plan "Landgoed Breda" mogelijkheden zal aandragen on ver-
dere vermínking tegen te gaan en de aanwezige verminkingen
zo ver mogelijk ongedaan te maken.

Het aardige van het landgoederenlandschap rond Breda is dat
zowel van de gebouwen als van de parken en landschappen uit
aIIe stijlperioden vanaf 1600 wel wat bewaard bleef. Wel
behoeven die resten vaak een opknapbeurt. Het moet mogelijk
zijn om op een rondgang langs een reeks landgoederen zowel
verschillende stijlen van tuin-, park- en landschapsbouw,
als van landhuisbouw en van de ontwikkeling van boerderij
naar landhuis te laten zien.a,vrdS"
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Net zoars een rondgang langs de kerken en kapetlen van
Meer, Meerle, l{eersel, Minderhout, Hoogstraten en wortel de
here raat-middereeuwse ontwikkering van de kerkenbouw laat
zien, zo zou op een rondgang om Breda de ontwikkeling van
het landgoed getoond kunnen worden.

Het landgoederenlandschap rond Breda is zeker niet uniek.
rn de Noord-Nederrandse literatuur paraderen vergelijkbare
randschappen langs de vecht, op de utrechtse Heuvelrug en
aan de binnenduinrand van Holland. rn Breda zijn we echter
meer gewend aan vergelijkingen met Àntwerpen. Rond Bredais, net als rond Antwerpen, sprake van een op de stad geo-
riènteerd en intern sterk samenhangend landgoederenland-
schap. rn de ontwikketing daarvan herkennen we ruwlueg de-
zerfde fasen als bij Antwerpen. t{el moeten in de periode
1650-1800 de rÍjke Antwerpse burgers d.ie een randgoed ver-
werven, bij Breda vervangen worden door militairen die
landgoedeigenaar word,en. ook Ís de schaar van het Bredase
landgoederenrandschap wat kreiner dan bij Àntwerpen: het
bestreken gebied is kleiner, de aantalren zijn kleiner en
de omvang van de afzonderlijke goederen is kleiner

van het Bredase randgoederenlandschap Ís vordoende bewaard
om die structuur met zorg in de pranning voor de toekomst
op te nemen. zerfs zou het landgoederenlandschap aIs basis-
thematiek genomen kunnen worden voor de uitbouw van de stad
en de modernÍsering van de landelijke omgeving. op die ma-
nier blijft haast vanzelf het ruimtelijke contact met de
stad in stand, terwijl er even vanzerfsprekend de oude
Iandgoederen opgenomen kunnen worden in de nieuwe structu-
ren. Door die landgoederen (of hun resten) te rehabiliteren
worden historisch verantwoorde groene rustpunten gecreëerd.
overigens zou een dergelijk planningsconcèpt, aangevuld met
dat van de "Nieuwe landgoederen", goed aansluiten bij de
vier eeuwen oude trad.itie om steeds hreer zichtrijnen op de
Grote Toren en andere markante hoge gebouwen aan te leggen.
rn wezen loopt de traditie van landgoedaanleg toch al door,
via de Blauwe Kamer van 1921 en de Klokkenberg van 1950.

DE SPINOLASCEANS
Genoeg over het landgoederenlandschap als geheel. 0p spe-
ciaal verzoek van de organisatoren wil ik uw aandacht rich-
ten op drie elementen uit dat landschap: de Spinolaschans,
het [iesbos en de kerken van Bavel. De "Fietsroute door Mo-
numentaal Groen Breda" voert U pal langs de Spinolaschans,
dwars door het Liesbos en op het eind ook dwars door Bavel.

101

In de hoek tussen de rivier de Mark en het Markkanaal dat
naar Oosterhout loopt, Iigt een bosachtig gebied : de Spi-
nolaschans. De "Fietsroute door Monumentaal Groen Breda"
Ioopt er aan de zuidoostkant langs. Dat stukje van de route
loopt over de middeleeuwse weg die van Breda naar het noor-
den liep. De kaarsrechte Terheijclenseweg dateert pas van
1820. Het Markkanaal is nog een eeuw jonger. Voor een goed
begrip vErn het verleden in deze hoek moeten we die twee
nieuwe elementen dus even wegdenken.

De beste leidraden voor verkenning van deze hoek worden ge-
leverd door de rivier De Mark, de middeleeuwse weg van Bre-
da naar het noorden en de Vuchtpolder. We zitten hier juist
in het gebied waar De Mark de Brabantse zandgronden defini-
tief achter zich laat. Van hier af stroomt de Mark verder
door een polderlandschap richting Dintelsas. De "Iaatste"
zandgronden bestaan hier uit zandruggen en zandkoppen te
midden van kleigronden. Aan de oostkant van de l,lark lagen
de koppen van de Belcrumberg (nu de wiik Belcrum); de Eme-
lenberg (waar nu de Makro is) en de Hartelberg (nu Spinola-
schans). De middeleeuwse weg sprong vanaf Breda van de ene
berg naar de andere om zoveel mógelijk de lage natte gron-
den te ontwijken. Verder noordwaarts vond deze weg vaste
bodem op een zandrug die vanaf Ter Àalst westwaarts loopt:
daar heet het nu: 't Zand.

Ten oosten van deze rij zandkoppen en van de middeleeuwse
weg strekte zich het gebied van de Vucht uit. Aan het be-
gin van de middeleeuwse ontginningen, mogelijk in de
twaalfde eeuw, moeten we ons de Vucht voorstellen als een
met veen gevulde kom. Vanuit het oosten waterden hogere
gronden op deze kom af. Tussen de Vucht en De Mark lag de
rij zandkoppen. De Vucht moet daar tussen door op de Mark
hebben uitgewaterd. AIIeen de Hartelse Vliet (nu ongeveer
Markkanaal) lijkt nog lange tijd zijn karakter bewaard te
hebben.

De Hartelberg was in de jaren 1340 door de abdij van Ton-
gerlo gekocht uit de wildernis van de heer van Breda. De

abdij stichtte toen in het noorden van de Vucht een grote
boerderij: de Abtshoef. De schapen van de pachter van de
Abtshoef werden op de Hartelbergen te grazen gezet. lzy

Aan de noordkant van de Hartelberg lag het gehucht Hartel.
Die plek is verdwenen onder de oude Terheijdensebrug en in
de zwaaikom bij de aansluiting van het Markkanaal op de
Mark.
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Dit gehucht de Hartel was niet zonder belang. Van 1328 tot
ca. 1410 zetelde er zelfs een scheperrbank. Die is nadien
naar, Terheijden verhuisd. Ook op 't Zand lag aI vroeg een
gehÍcht: Schimmaer.

De weg van Breda naar het noord.en over de koppen van BeI-
crum, Emelenberg en Hartel vergde de nodige zorg.
In 1357 werd door ene Jan Isac cs. een brug gebouwd over d.e
vaart die vanuit de Vucht naar de Mark leidde. tsl Deze brug
stond later bekend als de "Hoge Brug". Deze naam verwijst
naar de hoge boog van deze brug waar turfschuiten, en Ia-
ter hooischuiten, onder door moesten kunnen varen. De brug
verving de voort van Enelenbrug, die nog in 1340 vermeld
werd. (a) In de loop van de late veertiende eeuví drongen
stormvloeden geleitlelijk verder door Ín het uitgemoerde
landschap van noordwestelijk Noord-Brabant. Via de Mark
bereikte de wateropstuwing ook Breda. In 1400 werd betoogd
dat de weg van Hartel naar Breda door dergelijke omstandig-
heden vaak moeilijk begaanbaar was. 0p grond daarvan kregen
de inwoners van Harte1 en Schimmaer gedaan dat ze "ter hei-
de" een eÍgen kapel mochten bouwen. In de jaren 14L0-1414
verhuisde de Hartelse schepenbank naar de nieuwe nederzet-
tÍng bij die kerk: TerheÍjden. (5)

De Belcrumberg was dus de eerste hoge kop langs de Mark,
juist ten noorden van het kasteel van Breda. Verd.erop lagen
nog twee van dergelijke hoge zandplekken of donken: de Eme-
lenberg en de Hartelberg. Deze twee donken werd.en in de
vijftiende eeuw ingericht voor de konijnenjacht. Ze werden
sindsdien Kleine en Grote lrlarande genoemd. De benaming 'wa-
rande' wijst op een omsloten jachtgebied van de heer. Op de
Kleine Warande werd een huis opgericht, vermoed.elijk voor
de beheerder van het terrein. De Hartelbergen werden in het
midden van de vijftiende eeuw door de heer van Bred.a tegen
erfpacht overgenomen van de abdij Tongerlo. Dat terrein mat
ongeveer 13 hectare en ook daar werd een huisje op gebouw.
(6)

Blijkbaar waren deze waranden nÍet, of althans niet zo
hecht, omheind als de Belcrumbèrg, want de konijnen teis-
terden de ruime omgeving. Wegens d.e konijnenvraat bedong
de pachter van de Abtshoef vermindering van zijn pacht. In
1510 vermeldt het overzicht van de Tongerlose pachthoeve
dat er 4r5 hectare bouwland was dat niet gebruikt kon wor-
den "om der conlmen wilIe" Ook was er nog een perceel van 5
hectare dat de "Vosheide" genoemd werd. (?)
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Niet alleen de heer van Breda jaagde dus op de konijnen,
maar ook Reintje de Vos! De konijnenplaag zorgde er via de
pachter van de Abtshoef voor dat ook de abdij van Tongerlo
zelf schade leed. De gewone boeren konden tegen de konij-
nenplaag weinig uitrichten, maar de abt van Tongerlo kreeg
a1s machtig prelaat in Brabant wel een compensatie voor el-
kaar.
Die compensatie bestond eruit dat aan de abdij in 1558 een
groot hooiland langs de grens tussen Chaam en Baarle ter
beschikking werd gesteld.16l Tussen de Grote en Kleine Wa-
rande ligt de Strikberg. l,logelijk probeerden daar de boe-
ren enkele van die lastige konijnen ten eigen gerieve te
verschalken. (e)

In de 80-jarige oorlog werd Breda tweemaal belegerd. Steeds
werd de Vucht daarbij onder water gezet. Langs de centrale
Zwarte Dijk r,verd d.an een schansenrij aangelegd, terwijl de
Hartelbergen beide keren ten behoeve van een groot leger-
kamp omgespit werd,en. De benaming SpÍnolaschans herinnert
eraan dat het de Spaanse veldheer Spinola was die hier voor
het eerst een legerkamp liet inrichten. Het gehucht Harte1
is bij deze gelegenheid van de kaart gepoetst. Uit de reke-
nÍngen van de rentmeester van d.e heer van Breda blijkt bo-
vendien dat de soldaten alle konijnen opgepeuzeld hebben.
(10) Daarmee was het konijnenprobleem opgelost!

De nabijheid van de vesting Breda maakte dat ook later
steeds militaire werken rond, de Vucht in stand gehouden
werden. De Hartelbergen zijn door de militairen nooit meer
verlaten: steeds werd de schans weer gemoderniseerd. De

huidige schans is veel kleiner dan de kampementen uit de
Bredase belegeringen. Deze kleine omvang blijkt al op kaar-
ten van 1676. Sindsdien overheerst ook de benaming Grote
Schans.(11) Dan moet er ook een Kleine Schans zijn! Die
Kleine Schans ligt bij de molen van Terheijden. Beide
schansen hadden vooral tot taak de toegang over de Mark
naar Breda af te grendelen. Ter hoogte van beide schansen
maakte de rivier destijtls een scherpe S-bocht, zodat men

vanaf de schansen schepen heel lang onder schot kon houden.

De Spinolaschans heeft dus een driedelige geschiedenis: a1s
schapenheide, als jachtwarande en als militaire sterkte.

HET TIESBOS
Het Liesbos behoort tot de in Noord-Brabant en de Kempen
zeer zeldzame bossen die doorheen de middeleeuwen en de
eeuwen daarna altijd zijn blijven besta€u1.



104

Uit een heleboel plaatsnamen en veldnamen blijkt dat er Ín
deze streken nog in de vroege niddeleeutten veel meer bos
geweest is. In de loop van de middeleeuwen is bijna aI dat
bos door de ontginnende mens en zijn beesten opgeruimd.
Slechts hier en daar bleef een plukje bos bestaan.r Bij Breda zijn dat het Liesbos, het Ulvenhoutse bos en het
Chaambos.

Het Liesbos wordt doorsned,en door tal van beekjes. Ook in
het Ulvenhoutse bos en het Chaambos vinden we een aantal
beekjes. Dat lijkt wel tlryisch voor de oude bosgebieden die
steeds bleven bestaan. In de in de zestiende eeulv aange-
plante bossen van het Mastbos en het Sint Annabos komen he-
Iemaal geen beekjes voor. !{el liggen er langs de dreven ge-
graven sloten, maar van natuurlijke beekjes is daar geen
sprake.

Het LÍesbos werd in 1268 voor het eerste vermeld aIs een
varl de hoekpunten van het rechtsgebied van Etten onder de
palen van de Hoeven.(12) De naam Liesbos wijst op natte
omstandigheden. (13) Het bos en de aangrenzende gehuchten
Lies en Bagven liggen op een vrij vlak sterk lemig water-
scheidingsgebied. In noordoostelijke richting verlaat bij
de Koevoort een beek richting Prinsenbeek het bos. In het
bos heeft deze beek, ondanks de later aangelegde perken-
structuur, toch nog een deels natuurlijke loop.

In 1308 werd een deel(ca.79 hectare) van het Liesbos door
de heer van Breda in erfpacht gegeven aan het toen net ge-
stichte kapittel van Breda. (14) Wat het kapittel daarnee
gedaan heeft Ís niet duidelijk. De voorwaarden lieten ont-
ginning toe, evenals de uitoefening van lage rechtsmacht
over de mensen d.ie er zich zoud,en vestigen en het aanstel-
len van een schutter die op het vee moest passen. Van het
bestaan van een dergelijke heerlijkheid blijkt later niets.
Het project lijkt mislukt en het hele bos behoort na 1502
aan de heer van Bredd. (rs) In 1415 blijkt dat er in het bos
weiderechten waren, onder meer van de hoeve Kreilaar die
pal naast het bos lag.trol

In l-619 werd begonnen met de modernisering van het Lies-
bos. Allereerst werd het bos aan de zuidoostzijde vergroot,
door een reeks boerenpercelen van Bagven en de tussenlig-
gende wegen bij het bos te voegen. (12) Weliswaar werd met
de verkopers een koopsom overeengekomen, maar nog in 1632
en zelfs 1651 yraren die bezig om dat geld daadwerkelijk
uitbetaald te kríjgen. (18)
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Het aldus vergrote bos werd geheel omgeven met een wal en
een gracht, met daarbuiten een brede met bomen te beplanten
weg. Mogelijk werd hetzelfde profiel aangehoud,en als bij de
rechthoek in het Mastbos
Door deze omgrachting werd de Leurse Baan aan de noordkant
van het bos waarschijnlijk een eindje noordwaarts verlegd.
Op veel plaatsen is deze wal en gracht nog goed herkenbaar.

Binnen het bos werden in eerste instantie twee elkaar lood-
recht kruisende d,reven aangelegd: de Nieuwe Dreef en de
Huisdreef. In het bos stond een jachtopzienershuis van de
heren van Breda: de "huijsinge van het Liesbos"
De nieuwe toegevoegde percelen werden bebost. In een later
fase, maar nog in de zeventiende eeu!'r, werden min of meer
evenwijdig aan de twee eerste dreven nog meer dreven aan-
gelegd, zodat het bos in een aantal vrijwel rechthoekige
perken verdeeld werd. Eén van de dreven werd op de toren
van Breda gericht.

In de zestiende en zeventiende eeuw blijkt het bos vooral
een jachtbos voor de heren van Breda geweest te zijn. De
opdracht van de boswachter Hans Wiggers luidde: "het wild
van rode beesten, herten, delmen, hasen, conijnen e.a. en
ook het bos weI te houden" Hij moest jagende honden "dood
hissen ende schieten". (1s1 Beweiding werd verboden en in
1565 uerd een uitvoerig boetetarief opgesteld: 1L stuivers
voor groot vee, 3 stuivers voor jong vee en L kwart stuiver
voor schapen of lammeren. hlie 's nachts betrapt werd, kreeg
een dubbele boete aan zijn broek. Het beschadigen van de
omringende wal of de afsluithekken werd beboet met 20 stui-
vers. (20) Het gebruik van het Liesbos als jachtbos leidde
in 1709 tot klachten. Wilde zwijnen, herten en ander wild
gedierte uit het bos teisterde de boerenomgeving. De omwo-
nenden vroegen dat de dienders op dat wild zouden schieten.
Bovendien informeerden ze bedeesd waar het geschoten wild
naar toegebracht moest worden. (21) In het bos zou aI in de
zeventiende eeuw een reigerkolonie gezeten hebben. Twee
perken in het bos zijn daarnaar genoemd: de Grote en K1eine
Reigerij. Men joeg met valken op de reigers.(zz)

Er zijn ook aanwijzingen voor op houtteelt gericht beheer.
In 1653 was er sprake van een houtvester en plantagemeester
en in L662 probeerde Jacob Beens de domeinen te paaien met
het idee om langs de Zanddreef, die toen juist aangelegd
werd, een vaart naar de Mark aan te leggen, waarlangs het
hout uit het bos gemakkelijk afgevoerd zou kunnen worden.

v
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Dat plan zou Beens' ontginningsproject op Overveld (
Bosdal, waar de fietsroute ook langs komt) overigens tevens
van een mooie mestaanvoerroute voorzien. Het plan is niet
gerealiseerd. (23)
Ten behoeve van een beter beheer van het Liesbos vervaar-
digde de toenmalige boswachter F.Coolen in 1782 een nieuwe
kaart van het bos.rzel Het bos heeft dan Ín grote trekken
al zijn huidige vorm. In het bos blijken weinig echt oude
bomen voor te komen: er wordt blijkbaar in een vast rota-
tieschema gekapt. In 1819 waren de oudste bomen 80 jaar
oud. HeeI wat perken waren beplant met hakhout.(zs) Ten
noorden van het boswachtershuis lag de kwekerij.

rn 1843 werd het boswachtershuis verbouwd tot jachthuis
voor prins Frederik. Er werd een verdieping opgezet, de
ramen werden gemoderniseerd en de gevels wit gepleisterd.
Tegenover het huis ligt het zogenaamde Engelse park. Dit
"d.agrecreatieterrein" is nu een groot grasveld met hoge
bomen, doorsneden met een slingervijver. Vroeger lagen er
ook slingerpaadjes met rustieke bruggetjes over de vijver.
De beplanting bestond deels uit struikgewas. Het Engelse
Park werd in de jaren 1845-1846 aangelegd. lzo) In die
zelfde tijd werd voor de boswachter een nieuwe woning ge-
bouwd: voor hem was op het grote huis immers geen plaats
meer. Bovendien werd. er een schuine dreef langs de boswach-
terswoning aangelegd.

Al eerder, denkelijlt in 1802, werd. daar vlakbij een sier-
structuur van beukenbomen aangelegd. Rond 1900 waren de bo-
men wel op hun mooist zichtbaar omdat ze hoog uittorenden
boven de lagere bomen eromheen. De indruhwekkende structuur
kreeg d.e naam De Tempel. Nu resten er nog delen van de gro-
te beuken: het is een bomenkerkhof geworden dat door dolen-
de geesten wel voor een Keltisch heiligdom versleten wordt.,
Ten westen van het Jachthuis lag rond 1900 een doolhof r+tadi
eerder de boomkwekerij geweest was. IIet bos was toen dus al
enigszins ingericht voor het opkomend dagtoerisme. (zz)

Het tiesbos is een van de zeldzame bossen die de bos-vijan-
dige Middeleeuwen overleefd hebben. Het bos werd vanaf 1619
vergroot. Het werd toen gebruikt als jachtbos en voor de
houtproductíe en kreeg vanaf ongeveer 1900 daarbij steeds
meer een recreatief gebruik.
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BAVEL
In Bavel voert de "FietsrOute doOr Monumentaal Groen Breda"
langs de drie plaatsen waar de Bavelse kerk gestaan heeft.
Bavel heeft in zijn geschiedenis namelijk last gehad van
een wandelende kerk. De eerste kapel of kerk stond sinds
ongeveer het jaar 1300 in het noorden, aan het Kerkeindr tru
de Dorstseweg.
0p de plek waar dit gebouw stond is nu een bosje, even ten
westen van de plek vraar de fietsroute de Dorstseweg over-
steekt. ,7Bl Het eerste kerkgebouw was in wezen slechts
een kapel van de parochie Gilze waar Bavel toen nog toe be-
hoorde. Voor dOpen, trouwen en begraven waren de inwoners
van Bavel aangewezen op de moederkerk in dat verre Gilze.
Voor het bijwonen van de lleilige Mis konden ze wel in hun
kapel terecht.

Omstreeks 1488 werd dan 1250 meter zuidelijker een nieuwe
kerk gebouwd. Klok en altaren uit de oude kerk werden er
heen gebracht. Dit wijst duid.elijk op de voortzetting van
een traditie. De kerk Yan Bavel kreeg in 1484 een doop-
font. 7s) Dit wijst erop dat de parochierechten van Bavel
in die dagen verder uitgebreid werden. Mogelijk mocht er
toen ook pas begraven worden en was de nieuwe status tevens
aanleiding om en nieuwe grotere kerk te gaan bouwen. Dat
zou verklaren waarom er op de oude plek aan de Dorstseweg
geen relict van een kerkhof achterbleef, aI was het maar

een naam als "Oud Kerkhof". Het gebouw dat daar stond was

dus ècht een kaPel!

In 1488 werd. niet alleen een nieuwe kerk gebouwd' men ver-
plaatste tegelijk het zwaartepunt van de kerkelijke activi-
leit. Dat roept allerlei vragen op. Waarom bouwde men de
kerk niet op dezelfde grond a1s de kapel? Dat zou heel ge-
bruikelijk geweest zijn. Neen, men koos voor een fOrse ver-
plaatsing: een kwartier gaans zuidwaarts. AIs we kijken
waar 200 jaar geleden de mensen woonden, zien we dat de

kerk zo wel een stuk centraler kwam te staan. AIs die cen-
traliteit inderdaad de keuze bepaalde, dan zou je mogen

vermoeden dat rond 1300, toen de kapel gesticht moet zijn,
de gehuchten Eikberg (op de fietsroute), Bolberg, tijndonk
en zeker de Lage Aard nog geen gewicht in de schaal legden.
De verplaatsing uit 1488 wijst er dus oP dat Bavel in
zuidooitelijke richting, langs de straat genaamd Kerkeind
en verder, uitgegroeid was. De oudste bewoning moeten we

blijkbaar in het noorden zoeken, bij en ten oosten van
IJpelaar.
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Zowel de rond 1300 gebouwde kapel als de kèrk van 1488 had-
den invloed op het wegenpatroon in Bavel. Gericht op beide
bedehuizen ontstond een ster van "kerkwegen". Sommige van
die wegen waren maar paden tussen de akkers of er overheen,
andere maakten deel uit van min of meer doorgaande wegen of
van de verbindingswegen binnen de gehuchten.
Vooral uit de oude benamingen blijkt dat men langs die we-
gen naar de kerk ging.

De nieuwe kerk kreeg in tegenstelling tot de oude kapel wel
een kerkhof en het is dat lommerrijke kerkhof dat er var)-
daag nog lÍgt, schuin tegenover de huidige kerk. De fiets-
route voert er pa1 langs. De kerk van 1488 was aanvankelijk
gewijd aan de lIeilige Brigida, maar in later tijd werd. die
toewijding verdrongen door die aan Onze tieve Vrouw Hemel-
vaart. In de kerk waren 3 en later 4 altaren.

Deze kerk bleef vier 
"Jur"r, 

in gebruik, maar in die lange
tijd zat er voor de katholieken een breuk. Van L672 tot
1809 moesten zij kerken in een kerkschuur op het Kerkeind,
niet ver de negentiende-eeuwse nolen van Bavel. In de jaren
1648-1800 werd in de Republiek der Verenigde Nederlanden,
waar Bavel en heel Staats-Brabant toe behoorden, de gods-
dienstvrijheid namelijk wat vreemd opgevat. Wie de "goe-
de" (lees:protestantse) religie aanhing werd niets in de
weg gelegd, maar voor and,eren werd het godsdienstig leven
moeilijk gemaakt. Zo werden de katholieken uit hun kerk ge-
zet ten voordele van de spaarzame protestanten van Bavel.
Die konden dat grote gebouw maar moeilijk goed onderhouden.

Na de omwenteling van rond 1800 hebben de Bavelse katholie-
ken kans gezien aIIe ambtelijke barrières te overwinnen en
rrhunrr kerk in 1809 weer terug te krijgen. Daarmee waren ze
er echter nog niet. Het verwaarloosde gebouw moest hergleld
en bruikbaar gemaakt worden. De bevolking groeide in b6 ne-
gentiende eeuw geleidelijk aan en de oude kerk werd te
klein. In 1888 werd daarom een nieuwe, de huidige, kerk ge-
bouwd op 1.20 meter van de kerk uit 1488. Het kerkhof van de
oude kerk bleef behouden, bij de nieuwe kerk kwam geen
kerkhof.

De oude klok, die eerst in de kapel gehangen had en d.aarna
in de toren van de kerk van L488, hangt nu in de toren van
L888. Hij overleefde de Duitse klokopeisingen van de Tweede
Wereldoorlog. Het is een van de oudste kerkklokken uit de
verre omgeving: een klok die de herinnering aan de drie
kerken van Bavel levend houdt.

ïog

SLOT
Ik hoop met deze uiteenzetting de "Fietsroute door Monumen-

taal Groen Breda" in een wat breder perspectief geplaatst
te hebben, en tegelijk drie markante cultuurhistorische
monumenten van grote waarde wat nader toegelicht te hebben.

Noten
1. Leenders, 1999
2. ÀRÀG,NDD 263, kaartje door C.Peeters, 1558
3. GÀ Breda, Havermans 514, 170
4. ÀÀT, kaart hoeve Teteringen, 1659
5. Leenders, L974, 25
6. ARÀG,NDD 263, kaartje door C.Peeters, 1558
7. ÀÀT, CuIt. 75 f 46
8. Wildernis in de Cambeeck tussen Vuylecoten en Chaan: ÀRÀGrNDD,inv.263
9. Buiks,1990,193-194 draagt nog een aantal ingewikkelde verklaringen

van deze naam aan, maar het strikken van konijnen is op deze plek toch
wel erg voor de hand liggend.

10. ÀRÀG,NDR 8415 ao 1634
11. Bijv.in 1.709: GÀ Breda, R 654 f 54r.
1.2. ONB, nr.1078: a sj-lva que vocatur Lische
13. Lies kan staan voor Gele Lis, Iris PseudacoÍus tr., een plant met lange

bladeren,welke in het water en aan waterkanten groeit. ook planten met
blad gelijkend op dat van de GeIe Lis werden lis, lies genoemd (Samyn,

1.888,73), zoals prei, Ielies etc. Verder Iiesgras en rietgras, twee
grote grassoorten die op moerassige plaatsen groeien.

14. ONB, nr 1494
15. Zie voor meer details: Buiks, 1999, 78
1.6. Buiks, 1999,78
17. Kaart van het Liesbos, 1619
18. ARAG,NDR 7954, f 380-392
1.9. ÀRÀG,NDR 7954, f. 446. Delmen zijn vermoedelijk damherten-
20. Buiks, 1999, 82
21. ÀRAG,NDR 7954, f 420.
22. Otten,1995a, 100.
23. ARAG,IIDR 7954, f 397-401: Beens protesteert eerst tegen de doortrekking

van de Zanddreef over zijn grondenrmaar komt even later met dit alter-
natieve plan.

24. Kaart van het Liesbos,l7B2.
25 . Buiks, 1999, 81 .

26. Otten, 1995, 103-104.
27. Otten, L995, 103-110.
28. Jansen,1999, 190-194.
29. Bijsterveld,1993, bijlage 3, 25a.

LITERÀTWR

- ONB: Oorkondenboek Noordbrabant.
- Bijsterveld, À.J.4. Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in

Noord-Brabant 1.400-1570. Amsterdam, 1993.
- Buiks, C.J.U. Noordbrabantse plaatsnamen 3. Teteringen.Z.pI.(Waalre)1990.
- Buiks, C.J.M. Drie oude bossen in de Baronie van Breda. Historisch geo-

grafisch tijdschrift 17 (1999) 77-85.

-,i



T

KAÀRTEN

- Kaart
kopie

- Kaart
kopie

110

- Jansen, À.1J. De parochie en kerk van Bavel 1250-1650. Brieven van Paulus
24 (1999) 187-208.

- Leenders, K.A.H.ld. Nieuw lÍcht op Terheijden's historie.Jaarboek de Oran-
jeboom 2't (1974) 1-31.

- Leenders, K.À.H.lI. Het landgoederenlandschap rond Breda. Jaarboek de
Oranjeboom 52 (1999) 1-63

- Otten, G. Prins Frederik en het Liesbos, 1840 -1881. Engelbrecht van
Nassau 14 (1995) 99-111.

- Samyn, J. Deken De Bo's kruidenwoordenboek. Gent, 1888. Herdruk Handzame
1970.

ÀRCHIEVEN

AÀT Àbdijarchief Tongerlo
ÀRÀG Àlgemeen Rijksarchief Den Haag
NDD Nassause Doneinraad(inv.Drossaers,1948)
NDR Nassause Domeinraad(inv.Van Hoof e.a. 1997)
GAB Gemeentearchief Breda

R Rechterlijk archief

111

EINDE VAN TWEEDE MILLENNIUM

2OOO HET LAATSTE JAAR VAN DE EEUW
door Bas Aarts

Rond de afgelopen nieuwjaarsviering werd er in de media
iets te veel verwezen naar 1999 als het 'Iaatste jaar' van
het huidige millennium.
Hoogste tijd voor enige correctie.
De christerijke jaartelling, die wij en de meeste randen
hanteren, werd ontworpen in de 6e eeuw na christus door de
abt Dionysius Exiguus.
Hij wenste daarbij uit te gaan van de geboorte van chris-
tus, op een onbekende dag in een slechts bij benadering
vast te stellen jaar. Terugtellend noemde hij het jaar,
vorgend op de door hen (foutief) berekende geboorte van
christus het jaar een na christus. Het jaar daaraan vooraf-
gaande (het zogenaamde geboortejaar) werd een jaar voor
christus. Het begrip 0 was in zijn (Romeinse) rekenwereld
nog onbekend.
Dus bestaat er ook geen historisch jaar nu1. Los van aIle
latere telproblemen, zoars de variabele jaaraanvang in de
liddeleeuwen (van kerstmis tot en met pasen) en schrikkel-
jaarcorrecties als de sprong van L0 dagen in de r.6e eeuw(G-
regoriaanse hervorming), werd het uitgangspunt voor de
christelijke jaartelling nooit bijgesteld.
Dat betekent dat voor onze historische datering een eeuw omis na 100 jaar en een millennium pas na 1000 jaar en niet
eerder. rn tegenstelling tot nu(?) was hier in 1899 geruk-
kig wel discussie over. Er hraren voor-en tegenstanders van
het al of niet laten beginnen van de 20ste eeuw in 1900. De
regering hier wenste er zich niet mee te bemoeien. Dit in
tegenstelling tot Duitsland, waar keizer wilhelm rr per-
soonlijk ingreep en decreteerde dat 1900 als het begin van
de nieuwe eeuw (en Duitslands eeuw) beschouwd diende te
worden.
De meeste Nederlanders pasten zich aan deze zienswijze aan
en doen dat kennelijk nog steeds. overigens is ook het
Royal Greenwich observatory uitkijkend op een 'millenni-
um-dome' die voor veel geld vóór 2000 af moest zíjn van
mening dat het nieuwe millennium pas op 1 januari 2001 zaL
beginnen.

van het Liesbos, 161.9 maker: Th.Rudd orig.
= GÀ Breda, TÀ 1963-251
van het Liesbos, 1782. maker: Fr. Coolen orig.
= GA Breda, TÀ inv. nr. 1983-251 (kaarten groot

= ÀRÀG, WH 167

= ARAG, VTH 1671
fornaat )

DORPSQUTZ BAVEL
door Kees leijten

vrij d,ag 27 oktober was net' bii Bruininks in Bavel een druk-
te van belang. Niet minder dan 32 verenigingen uit Bavel of
Nieuw-Ginneken (aIIe dorpen samen) streden er voor de mees-
terstitel op deze interessante, boeiende , leerzame, gezel-
lige en om herhaling vragende quiz. Paulus was van de par-
ti j en eindigde op een gedeelde 10e plaats. 

,. I
0p dinsdag 7 november vergaderden te Bavel delegaties van
de besturen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring "De
Oranjeboom" en de heemkundekringen Breda, 0p de Beek , Te-
terings Erfdeel en Paulus van Daesdonck.
De avond werd afgesloten met een geschiedkundige guiz voor
de vijf verenigingen en...... u raadt het aI Paulus werd
eerste met vlag en wimpel.

0p vrijdag 19 januari ontnoeten deze en andere verenigingen
elkaar weer op de Dorpsquiz van Ulvenhout.
Ook Paulus is dan weer van d.e partii.
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Special Information Leaflet No. 29: 'The New Millennium'

Answers to all your Questions about the Start of the New Millennium.

l. Summary
This leaflet covers the most frequently asked questions regarding the start of the new (Christian,
Gregorian) millennium and where to see the first sunrise. In summary; the year 2000 will be a leap-year,
the New Millennium and the New Century start at zero hours UTC (commonly known as GMT) on
January lst 2001 and on this basis, the first sunrise of the new millennium will be at places around the
world where the sun is rising at that moment.

2. Why the Year 2000 is a Leap-Year
Leap-years were introduced into the calendar by Julius Caesar to ensure that the months of the year stay
in step with the seasons. This is necessary because the Earth makes one rotation of the Sun in
365.24219, which is clearly not a whole number of days. Adding one extra day every 4 years would
exactly correct for a year of length 365.25 days but will over correct for a year of length 365.24219.To
make a more exact correctlon the Gregorian calendar, introduced in 1582, stated that a century year will
only be a leap-year if it is divisible without remainder by 400, which is the case for the year 2000. This
approximation corresponds to an average year length of 365.2425 days and will amount to a discrepancy
of only I day after 4000 years. The Gregorian calendar was adopted in Britain in the year I 752 when
September 2nd was followed by September l4th.

3. Why the 3rd Millennium and the 2lst Century start on I Jan 2001
A millennium is an interval of I 000 years and a century is an interval of 100 years. In the system of
counting years that we use there is no year zero and the sequence ofyears near the start runs as follows;

..., 3BC, 2BC, IBC, IAD, 2AD, ...

Because there is no year zero, an interval of I year has only elapsed since the start ofthe era, at the end
of the year named lAD. By a similar argument 100 years will only have elapsed at the end of the year
l00AD. It is therefore clear that 2000 years will only have elapsed at midnight on 3l December 2000.
So the 3rd Millennium and the 2lst Century will begin at the same moment, namely zero hours UTC
(commonly known as GMT) on January lst 200.1.

3.1 The Origin of the Christian Era.
Early in the 6th century AD, Dionysius Exiguus (Denys the Little), a monk and astronomer from Scythia
now SW Russia, compiled a table of dates for Easter in terms of the Diocletion calendar. He decided to
reset the system of counting years to honour the birth of Christ so that the year 248 Anno Diocletiani
became the year 532 Anni Domini Nostri Jesu Christi, known as 532 AD for shoí. Iryhls scheme he
believed that Christ was born on the 25th of December of the year preceding the stH of the year I AD.
Dionysius Exiguus made two mistakes. Firstly and quite understandably, he Ieft out the yeaÍ zero,
because the number zero had not yet been 'discovered' in the West. His second mistake was in thinking
that Christ was bom at the end of the year lBC. Modem research indicates that Christ was probably born
in 6BC and certainly by 4BC when Herod died.

The idea of naming years BC was introduced by Bede in the 8th century. Naming years in the Christian
Era came into common use in ecclesiastical circles in the Middle Ages but was not adopted for civil use
until later.

3.2 Other Calendars and Eras in use
Apaí from the Christian calendar, there are about 40 other calendars in use throughout the world.
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GREENWICH

ROYAL OBSE

Dear Mr Aarts

GREEN\ilICH

ThaÍtk you for your enquiry about the start of the new millenium.

The Royal Observatory at Greenwich is pleased to announce that we have
established a new public enquiry service. 

'We have inherited this role from the
Royal Greenwich Observatory in Carrrbridge, which closed at the end of October
1998. Responsibility is not acce,pted for any loss or darnage arising from the use
of data supplied or of any information contained in any coÍnmunication about the
data.

The current rnillerurium will end and the new millennium will begin at the stroke
of midnight between 31st December 2000 and lst January 2001. The year 2000
will be the final year of the ctuïent millennium. January lst 2001 is the first year
of the third millennium. I have enclosed our information sheet which discusses
this matter in more detail.

Yours sincerely,

( r.n,l.\ o*r\e^

Dr Robert Massey I
Astronomy Inform ati oYO ffic er
Royal Observatory
Direct Line: 0181 31,2 6553

018r 3126734
astroline@Írmm.ac.uk
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u.v.v. t40 60 JAAR OUD,
MITAR NOG SPRINGTEVEND

door Feestcommissie U.V.V. '40

Op 2A september jI. was het 60 jaar geleden dat de voetbal-
vereniging U.V.V'40 werd opgericht. Het initiatief daartoe
werd genomen door kapelaan Bauwmans, die op zondagen in het
patronaat aI diverse activiteiten voor de jeugd organiseer-
de.
Sindsdien is U.V.V.'40 niet meer uit het verenigingsleven
van Ulvenhout weg te denken.
En het gaat goed met het U.V.V.'40 van vandaag.
Maar het gaat te ver om te stellen dat nu alles rozengeur
en maneschijn is.
Er is zorg over het aantal seniorenelftallen en zijn ook de
sportieve prestaties de laatste jaren wat aan de magere
kant, waardoor U.V.V.'40 in de 6e klasse van de KNVB te-
recht is gekomen. Maar dit heeft de sfeer en de vitaliteit
van de club niet aangetast.
Zo heeft het bestuur een verjongingskuur ondergaan en tim-
mert nu flink aan de weg. De enthousiaste jeugdafdeling
organiseert tal van activiteiten zoals een kerst-zaalvoet-
baltoernooi, het Sinterklaasfeest, een voetbalinstuif, een
jeugdkamp etc.
Verder werkt een groot aantal van de senioren mee aan de

opzet van het grote 2-daagse miniveldtournooi dat landelij-
ke bekendheid heeft. .

En U.V.V.'40 beschikt op Jeugdland over een prachtige huis-
vesting: drie mooie velden (het hoofdvgld met verlichting
en overdekte tribune), een ruime kanLíne en bestuurskamer
en zes kleedkamers. In het jubileumjaar wordt ook gestart
met de bouw van vier nieuwe kleedkamers omdat "de kelder"
op last van de geneente Breda i.v.m. veiligheid is geslo-
ten.
Maar dat alles is in het verleden wel eens anders geweest.
In de jaren '40 en'50 werd in het huidige Markdal op een
gehuurd weiland gespeeld, dat hooguit 3 à 4 keer per jaar
gemaaid werd. De spelers moesten zich op het toneel van de
Harmonie omkleden. Daarna op de fiets naar het voetbalveld.
Na afloop stonden dan op het toneel een aantal teiltjes met
koud water klaar, waarin de spelers zích'zo goed en kwaad

a1s dat ging- konden wassen. VeeI van wat in die periode de
gewoonste zaak van de wereld was, zal- in deze tijd op de
voetballers ongeloofwaardig overkomen.
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Zo vertelde André Bink, ,Cre in die tijd het voetbalveld
verzorgde, dat hij op zaterdag met rood zand de lijnen van
het veld uitzette. Maar als het in de nacht van zaterdag op
zondag flink regende, waren die lijnen verdwenen en ging
hij op zondagmorgen na de eerste Heilige Mis al_s een speer
naar het veld om de lijnen opnieuw van rood zand te voor-
zien.
In dre tijd was de hoogte van de contributie veel lager dan
in deze ti jd, dat -spreekt vanzelf . De contributÍe bedroeg
toen een dubbeltje per week en die werd naandelijks door de
penningmeester opgehaald. Maar als eeo gpTin rneerdere voet-
ballers teLde, kon het gebeuren dat cte penningneester rerle-
re week langs kwam, orndat in die situatie het totale bedrag
toch wat aan de hcrge kant was.
Verder was het vanzelfsprekend dat yoor de mee-qte uitwed-
strijden de fiets gebruikt werd en naar ulrcoten, Molen-
-qchot, Rijsbergen op de fiet-s was de gewoonste z.aak van de
wereld.
Maar deze tijden liggen ver achter ons" De realitert ís dat
LI.v=v. '40 dit jaar 60 jaar bestaat en dat er tar yan jubi-
leumactrviteiten hebben plaatsgevonden:

,ïeugdkanp {27/22/23 apri} ); NK-q toprnooi beker-vrinnaars
jeugd (7 m.ei ); Miniveldtcrernooi {2/3/4/ junr ); Bredaas
Voetba.] Kampioenschap Senioren (tZ/13 augustus) ;
Wedstrijd U.V.V.'40- selectie-Feyenoord jeugd (9 aug.);
Fee-qtavcrnd/receptie; (2 -septedber )

De afsluiting daarvan vindt plaat-q op zondag 6 mer van het
volgend jaar. Dan wordt op Jeu.gdland een grote sport- pn
speldag georganiseerd waarvoor a1]e verenigingen en inwo*
ners worden uitgenodigd. Het hoogtepunt van die dag is de
wedstrijd tussen de elftallen van de eer-rw van u.v.v.'40 en
Bavel.
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LIDMÀATSCHÀP

Het verenigingsjaar van de heenkundekring loopt van 1 septenber tot 31 au-

gustus. Naist diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en ex-

Éursieg geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus'uit. Het lid-
maatscnap van de Kring geidt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 2000-2001 f 30,- per jaar'

UITSPRAAK 724
- Er zijn veel volksvertegenwoordigers,
- maar wei_nigen vertegenwoordigen het volk

Er zijn veel bestuurders
maar er zijn weinig mensen die besturen


