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wanneer u onze folder leest omschrijven we heemkunde op
drie manieren. De mooiste en misschien weI de juiste omschrijving is "De studie van de microkosmos op een multidisciplinaire wijze". Moeilijke woorden die het begrip toch
aardig in beeld brengen.
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7979 schreef de bekende filosoof Dr cornelis verhoeven
dit tijdschrift een artikel over HEEMKUNDE, dat we, nu

onlangs overleed, tro9 graag eens herhalen.
deze Brieven een uitnodiging voor de jaarvergadering,
deze keer in Bavel.
Ad Jansen heeft een interessant verhaal over de monumentale
graven van de familie De Bruijn in Bavel. ook Laurentius in
Ulvenhout en Ginneken krijgen van hem aandacht.
Adriaan van Beek beschrijft deze maal als monument "Anna
ten Drieën", een beeldhouwwerk dat onlangs tegen de Rosmolenschool werd geplaatst.
onze redacteur Anneke oomes heeft weer een harf jaar gebeurtenissen voor U genoteerd.
veel andere interessante zaken kunt u 1ezen in dit tijdschrift over de Nieuw-Ginnekense
HEEMKUNDE
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op maandag 10 september om 20.L5 uur houdt paurus
jaarvergadering, ditmaal in Het Klooster in Bavel.
heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCI(
Nieuw-Ginneken

Hooimaand 2001

26e

Na de Pauze zal Piet Nuijten uit Ulvenhout ons het een en
ander komen vertellen over de geschiedenis van wat vroeger
Wichelroede-lopen werd genoemd.
Daarna vertelt hij ons iets over de moderne vorm hiervan
n.l. de Radiësthesie.
Piet zar ons verteLlen over aardstraren en wateraders. Maar
ook over de negatieve werking van de elektro-magnetische
velden die veroorzaakt wordt door ar onze erektrische apparatuur.Het leefkrimaat van de mensen is de 1aatste honderd
jaar in onze huÍzen sterk veranderd.

AIs u toch vragen had over deze materie kunt u die op deze

Beste Heemvrienden,
Nu het nog volop aan het zomeren is, wordt erbij paulus al
volop nagedacht over de herfst- en winteractiviteiten,
De voorgenomen excursie naar de steenbakkerij en bierbrouwerij in Boom gaat wegens gebrek aan berangstelling ntet
door.
Er blijven voor september toch nog voldoende activitelten
over.

op zaterdag 8 september is het in heel Nederrand Open Monumentendag. Het museum van Paulus is dan open van 14.00 tot
17.00 uur. Het thema is wonen en daar heeft Paulus in zijn
museum ook het een en ander over in huis. Vandaar.

0p zond,ag 9 september wordt in het Pau1us' Museum de tentoonstelling over Paard en Heem geopend. In onze regio
heeft het paard altijd een belangrijke ro1 gespeeld. Als
werkpaard op de boerderij of bij het vervoer, maar ook als
luxe paard bij o.a. de roemruchte rijverenigingen en de
springruiters.
Dit alles is op de tentoonstelling te bekijken.

In afwijking van de gebruikelijke openstelling is deze
opening niet op de 1e zondag van de maand , maar op de
tweede, omdat de Brabantse Aanspanning dan zijn grote rondrit maakt en ook zijn medewerklng aan de openlng verricht.
A11e Paardenliefhebbers kunnen op deze zondagmlddag
hartje nog eens ophalen.

zijn

hun

avond

kwijt.

Aan degenen die de vakantie nog te goed hebben nens ik een
goede vakantie toe en de anderen een zorurig verblijf in
eigen land.

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

Jan van der t{esterlaken

voorzitter.

30 JAAR KARRENMUSEUM
EEN DORP IN BEhIEGING

Het bekende Karrenmuseum in Essen bestaat dit jaar 30 jaar.
conservator Lode Jordaens schreef een boek daarover , a"t
op zaterdag 25 augustus verschijnt. rn deze catalogus behandelt Lode niet alleen de karren en koetsen maai zoekt
achter deze voertuigen naar de mens, die er mee leefde en
werkte. De verteller Lode Jordaens kennende zal- dat een
boeiend boek zijn.
op zondag 26 augustus is er een Ambachtendag van 13.00 u18.00 uur. "Een dorp in beweging".
Er is veel te doen in juli, augustus en september.

lr
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AGENDA 2OO1
juli

sept.

(115)

26e

15

gesloten tot 31 augustus
Brieven van Paulus 135

31

einde 26e verenigingsjaar

1

aug.

249

aanvang van

6

Museum

I

0p maandag L0 september 2001 houdt onze heemkundekring zijn
zes-en-twintigste algemene ledenvergadering in't Klooster
te Bavel.
Aanvang 20.15 uur

museum

1

het 27e Verenigingsjaar

bestaat 15 jaar

!

Opening nieuwe tentoonstelling
"Paard en Heem" mmv Het Àangesparulen paard
10 Jaarvergadering in Het Klooster te Bavel
aanvang 20.15 uur
Na de jaarvergadering za1 Piet Nuijten een lezing
houden over de líichelroede van vroeger en de Radiësthesie van nu.
Meer over wateraders en stralingzoeken

nov.
dec.
Het

7 museum open
L5 Brieven van Paulus

4 museum
5 lezing

open

2 mrseum

open

136

15 Brieven van Paulps 137

museum

is

geopend:

elke eerste zondag van de maand. van 14.00u.-17.00 u.
elke woensdag van L4.00u. L6.00u.
in de maanden juli en augustus is het museum gesloten
( Vi J z igingen voorbehouden )

LET OP:
-

2
3

4

voorzitter en mededelingen
Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 13-11-2000
gepubliceerd in B.v.P.t32 pag.61 en 62
Jaarverslag door de secretaris
Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen in het afgelopen verenigingsjaar door de penningWelkomstwoord door de

meester

5 Verslag van de kascommÍssie ( de heren Fran van Hooijdonk en Kees Neefs)
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het verenigingsjaar 2001-2002. Fran van Hooijdonk treedt af.
7 vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar 2001-2002.
B rngevolge artikel 1.7 van het Huishoudelijk Regrement
treden volgens rooster af de heren J.A.M.Grauwmans ,
w.A.Langen en H.J.M.Meeren.zij stelren zich herkiesbaar.
rngevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk regrenent dienen de nanen van andere kandidaten ninstens S
dagen vóór de vergadering aan het secretariaat bekend
te worden genaakt onder overlegging van een voordracht
net L0 handtekeningen en een bereidverklaring van de
kandidaatrdat deze een eventuele benoening zal aanvaarden.

9 Bespreking van het programma voor het a.s. verenigings-

j aar
L0 Rondvraag
11 sruiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.

Pauze

DE JAARVERGADERING

].e ZONDAG SEPTEMBER

AGENDÀ
1

Open Monumentendag met thema "Wonen"
museum open

9

okt.

IS IN

BAVET

MUSETJT,I GESTOTEN

OPENING TENTOONSTETLING

JAARVERGADERING

2e ZONDAG

(t

21.00

-

21.30 uur

) Koffie

met worstenbrood

Na de pauze zal Piet Nuijten, geboren in Geersbroek in de
Botterblom, een rezing houden over het opsporen van wateraders in verleden en heden.
Reeds in de oudheid wist men middels de wichelroede te
beparen waar een put geslagen kon en moest worden. Men doet
het nu nog. Er is in feite niet veel veranderd. piet Nuijten kan U er boeiend heel veel over vertellen.
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PAROCHIECENTRUTI BAVEL .
door Jan van Dorst.

rn de vorige Brieven van paulus heeft Ad Jansen de historie
víeergegeven van de panden Kloosterstraat 1 en 3 in Bavel.
Het parochiebestuur heeft na het overlijden van pastoor
Riemslag in t997 een aantar opties tegen het licht gehouden.
- De pastorie verkopen of verhuren, ofwer in eigen gebruik
houden en gedeeltelijk verhuren.
De pandjes Kloosterstraat verkop€D, verhuren of in eigen

gebruik

nemen.

uiteinderÍjk is besloten, om de pastorie te verkopen en de
twee pandjes in de Kloosterstraat te verbouwen iot paro-

chiecentrum.
Daar het een gemeentelijk monument betrof is in samenspraak
met de gemeente het pand aan de buitenzijde teruggebiacht
in de oorspronkelijke staat en binnen gemoàerniseeià.

0p 13 mei 2001 was het zover.

Na een Íeesterijke viering in de parochiekerk, voorgegaan
door Deken J.van Meer met assistentie van de pastores van
uden, Heye en van Dijk is het centrum ingezegend. De vicevoorzitter de heer Bakermans heeft een herinnéringssteen in
de gever gemetseld met daarop de tekst: parochie 2oor.
Achter de steen is een koker geborgen met daarin een perkamentrol met {aarop de geschiedenis van de totstandloming
van het parochiecentrum. rn de koker worden ook enige NeI
derlandse munten bewaard, waarvan wij vanwege de komst van
de Euro afscheid nemen.
vele parochianen hebben die dag van de gelegenheid gebruik
gemaakt om het centrum te bezichtigen. }íe heLben ueel positieve reacties gehoord.

t{ii geloven, dat deze restauratie, na de restauratie van de
kerk, de voormarige pastorie en het behoud van 't Klooster, weer een verfraaiing is in de kom van Bavel.
lrlij hopen, dat dit centrum "een kroppend hart" voor de
parochie in Bavel mag worden.
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DE GRAVEN VAN
DE FA}TILIE DE BRUIJN TE BAVEL
door Ad Jansen

Inleiding

Het kerkhof aan de Kerkstraat te Baver is ar eeuwen oud. Het
is ontstaan rondom de verdwenen Brigidakerk, waarvan in twee
eerdere afleveringen van de Briqven van paulus de geschiedenis uitvoerig werd beschreven ('). De kerk werd gebouwd omstreeks 1488 en heeft vier eeuwen dienst gedaan. Het kerkhof
aan de Kerkstraat is niet de eerste begraafpraats van Bave1.
Ook bij de eerste Brigidakerk in de buurt van de Dorstseweg
moet eens een kerkhof hebben gelegen. Hiervan is maar een
enkere vermerding bekend, terwijl het niet mogelijk is om^de

plaats hiervan met enige zekerheid vast te stellen (l).
vermoedelijk werd er maar zerden in de kerk zerf begraven en
was het in Bavel ar aan het einde van de vijftiende eeuw gebruikelijk de \urgers op het kerkhof rond,om de kerk ter aarde
te bestellen (").

van de arleroudste graven

resteren srechts enkere grafstenen,
die nu opgesterd zijn tegen de buitenmuren van het dodenhuisje. De oudste graftombes die nu nog op het kerkhof aanwezig

zijn,

dateren van 1842 en 1854. Twaalf grafmonumenten, waarin
zestien personen begraven liggen, vormen samen het familiekerkhof van de familie De Bruijn en de aangetrouwde families
van Mierlo en rngen-Ilousa. Tien hiervan liggen in een schuine
hoek ten op zichte van de straat (zie afb.2 en foto 4). De
familie De Bruijn was tussen 1828 en 1914 eigenaar van het
buiten De KLeine Ypelaar, later ook De Nieuwe yperaar genoemd, gelegen aan de SeminarieeÍeg nr.26 te Bavel.
De Kleine Ypelaar

dit buiten werd in het begin gevornd door
een zeer oude hoeve, gelegen achter het huidige kloostergebouw van de Paters der H.H.Harten. Het uras vermoederijk de
hoeve die in de zeventiepde eeuw als De cleijne hoeve van
Ypelaar werd aangeduid (t). rn het begin van die eeuw kwam
deze in handen van derden. rn de eerste helft van de achttiende eeuw bouwde de famirie cluijters bij de boerderij een
herenhuis. Ín t797 werden het herenhuis en de boerderij afzonderlijk verkocht. rn die tijd moet ook de naam De Kleine
YpeTaar zijn ontstaan, aangezien de laatste eigenaar rsaac Le
court ook het kasteel, dus De Grote ypelaar in eigendom had.
In 1828 kocht de Rotterdamse geneesheer Johannes Hilhelmus de
Bruijn het herenhuis.
De oorsprong van

25'
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boerderij die par achter het herenhuis Iag kon hij in 1833
kopen van de toenmalige eigenaar cornelis vlamíncx. De oude
hoeve werd. afgebroken, waarna De Bruijn het herenhuis vernieuwde en uitbreidde met een vleugel, d.ie haaks op de achtergevel werd gebouwd. Het was een bijzonder bouwwerk in neoclassisistische stijl. De aanbouw bestond uit een 1anggerekte
achthoekige vleugel, met verdieping en zolder (foto 2 ). In
de omgeving van Breda is srechts een enkel and.er voorbeerd te
vinden van deze vrij unieke vormgeving. Het betreft het in
1843 gebouwde landhuis Mariëndar te Ginneken (Duivelsbrugraan 23, afgebroken in 1957). 0p de benedenverdieping !{as
daarin eveneens een octogonare zaar te vinden, waarvan echter aan de buitenzijde slechts een driekantige uitbouw te
zien was (5).
rn d.eze vorm is het landhuis van De Kleine ypelaar blijven
bestaan tot 1866. rn dat jaar bouwde de zoon van De Bruijn
een nieuw landhuis, dat nu nog steeds de kern van het kloostercomplex vormt.
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De fanilie De Bruijn
Dr.Johannes wirhermus de Bruijn werd op 26 november 1787 gedoopt te overlangel (Herpen). Na zijn doctoraal examen medicijnen vestigde hij zich in Rotterdam. rn 1820 trouwde hij
daar met Maria catharina Erisabeth van Rees, dochter van een
wijnkoper. rn 1,827 betrok hij een huis aan de prinsenkade
nr.10 te Breda. rn de zomer woonde hij echter op het door hem
in 1828 voor Í 9.000r- aangekochte buiten De Kleine ypelaar.
Nadat de boerderij was afgebroken en het herenhuis was uitgebouwd vestigde De Bruijn zich met zijn gezin permanent op
zijn buiten te Bavel. De afgebroken hoeve liet hij vervangen
d.oor een nieuwe, geregen a.rn de seminarieweg tegenover het
Koorpad. Hij breidde zijn bezit geleiderijk uit tot bijna 20

hectare.

rn 1829 telde het gezin drie kinderen (zie schema). Er waren
toen twee knechts en twee meiden in dienst, terwijl ook de
vad,er van mevrouw De Bruijn op het buiten woonde. op 28 september 1,842 overleed dr.De Bruijn op De Kleine ypelaar, dat
door hem zo fraai was vernieuwd en uitgebreid. Hij werd op
het kerkhof bij de Brigidakerk ter aarde besteld.
vermoederijk heeft hij voor zichzerf en zijn nakomelingen een
bepaald deer van het kerkhof gereserveerd. Daarvoor werd een
der beste praatsen gekozen: vlak langs de straat, aan de
zuidzijde van het koor van de BrigÍdakerk (zie afb.2). De
tombes van het famiriekerkhof staan gericht in zuidoosterijke
richting, met het gezicht naar de straat, waarmee ze een uitzonderingspositie innemen op het kerkhof, waar nu alle andere graven west-oost gericht zijn.
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Na zijn dood zette zijn weduwe Maria Catharina Elisabeth van
Rees het bereid van haar man voort. ook zíj vergrootte het
landgoed door de aankoop van twee huizen aari ae wig naar Ba-
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verr- gelegen aan de zuidzijde van het landgoed eí net ten
zuiden van de door haar man gebouwde nieuwe Ëoerderij. Beide
huizen werden afgebroken. nét landgoed was bij de àood van
mevrouw De Bruijn in 1954 uitgegroeid tot ongeveer 2? hectare- zíj werd begraven in een aparte tombe naast die van haar
echtgenoot.

De tweede generatie op De Kleine ypelaar werd gevormd
mr. Arnout Hendrik de Bruijn (zie èchema; foto 1). Hijdoor
hras
geboren op 28 juni tgz6 te Rotterdam. van 1g4s tol Lg50
studeerde hij rechten in utrecht, waarna hij zich vestigde in
het huis aan de prinsenkade nr.10 te Bredi. Na zijn huwerijk
in 1855 met caroline sophie Eugenie Josephine Roij van
zuijdewijn (foto 1) ging hij pelmanent in Baverd"
*onen. Hij
noemde zijn buiten echter De Nieuwe ypelaar. rn 1g5s werd
hij
griffier en in taGT rechter aan het kantongerecht te Ginneken
Het randhuis van zijn vader liet hij 1g66 door een geheel
nieuw vervangen. Het oude huis stond ïrij dicht bij en haaks
op de seminarieweg, met de voorkant naar het zuiden. Het
nieuwe werd iets meer naar het oosten gebouwd, met de voorgeve1 naar de straat. Eet was, evenalJ de buitens Ànnevirre
(1852) en Holf_staar (1862) een randhuis in de trryisctrà
stijl
van die periode. Het vormt nu nog de kern van het kloostergomprex. Hii breidde het randgoed fors uit. Ook
boerderij
die zijn vader had raten bouwen werd vervangen de
en in zuidelijke richting verplaatst. Bij zijn o*reitilALn op 1à oktober
nog enkele
1890 liet hij maar riefst zeven boerderifen
huizen na- Het geheer besroeg meer dan 124 hectare.
"ri
Het gezin telde dertien kinderen, waaronder zeven zonen. De
Bruijn werd ter aarde besteld in een tornbe die rrog ooo, oi"
va'n zijn vader
geplaatst, naast die van zijï in tg74
begraven tante. lerd
rn 1914 werd carolina de Roij ,an -zuijdewijn
in de tombe bij haar man bÍjgezet. Het landioed werd-daarna
verdeeld en De Nieuwe ypelaar-verkocht aan de oamianus stichting te Grave, die er een seminarie vestÍgde voor de paters

van de H.H.Harten.

f,et faniliekerlhof

d" tien grafmonunenten aan de zuidzijde
P
liggen twaalf personen

van het hoofdpad
begraven. rn de lwintigste eeuw zijn
nog twee tombes gepraatst aan de noordzljde van het paó,
waarin 4 personen zijn bijgezet (zie afb.2j.
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totaal zestien personen heten zeven De Bruijn, vijf
lid van deze familie en drie zijn
kinderen van een De Bruijn. De eerste ter-aarde bestelling
vond plaats in 1842, de laatste in 1965. Dat hier slechts
zeven De Bruijn's begraven liggen is enerzijds het gevolg van
vestiging elders, anderzijds !{as er onvoldoende plaats voor
alle leden van deze grote familie. De eerste generatie bracht
drie kinderen voort die alle in Bavel werden bijgezet. Van de
dertien kinderen van het tweede gezin werden er slechts drie
op het familiekerkhof begraven. Men treft hier verder de graven aan van de aangetrouwd.e families Van Mierlo en Ingen-

Van de

zijn

gehuwd geweest met een

Housz.

aantal grafstenen, namelijk de nummers.l1213r4-8r5r6
en 9-lL staat aan de bovenzijde een doodshoofd met gekruiste
beenderen afgebeeld, aan de onderzijde vindt men een banderol
met in het midden R.I.P. Op de overige, namelijk 7,t0,12113t4 en 15-16 staat boven de tekst een kruis.
Hieronder volgt een overzicht van de begraven personen in
volgorde van overlijden. De nunmers verwijzen naar de bijgevoegde plattegrond. In een schema wordt de familierelatie
aangegeven van de hier begraven familieleden De Bruijr en van
de familieleden Van Mierlo en Ingen-Hottsz, die hier eveneens
hun laatste rustplaats vonden.
Op een

2: Landhuis de Kleine Ypelaar, qezien vanaf het huidige
klooster in de richting van de straat. Schilderstuk 70x90, in
vergulde lijst, door H.t{eingartner, 1841, uit een serie van
vier. Afkonstig uit het geneenteàu-rs te ulvenhout, thans in
Breda' s Museum ( foto A.W,Jansen, 1995) .

Foto

Foto 3: Koets van de fanilie de Bruijn voor het landhuis,
detail van een der vier schilderstukken, die J.Itl.de Bruijn in
1B4L 1iet naken door H.Weingartner. Afkonstig uit het
geneentehuis in U)venhout, thans in Breda's Museun (foto
A.tl. Jansen, 1995 ) .

Foto

4:

De graftornbes ten zuiden van

A.W, Jansen.1999 ) .

het

hoofdpad (foto

2&
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Ten zuiden van het hoofdpad:
'l'. Johannes wilheLnus de Bruijn, medicinae doctor,
echtgenoot
van Maria catharina Elisabeth van Rees (t1?94-1s54); *26-Lt1787 Overlangel (Herpen) , +28-9-tg4} Bave1

li

2.

t'I.J,L I---"1
' L-.,^.
f--t
t;
t:

Prinsenkade C 253 (=nr.10).
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Rotterdam, +tg-7-1874 Breda.
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+20-4-1854 Breda,

3. Maria Antonetta EJisabeth de Bruijn, echtgenote van Leopold Franciscus !íilhermus van cooth (1g14-1gg0), medicinae
doctor, Prinsenkade C254 (= 9..10); dochter van J.W.de Bruijn
(1787-1842) en Maria C.E. van Rees (11784-1gS4); *tZ-tZ-!812

li ll

.z)o4-

Maria catharina Elisabeth van gees, weduwe van J.w.de

Bruijn (1787-1842); * t1784 te Rotterdam,

---rii

,,,*

KERKSTRAAï

4. Mr.Arnout l{endrik de Bruijn,

kantonrechter te Ginneken;
echtgenoot van_caroline sophie Eugenie Josephine de Roij van
zuijdewijn (1831-1914); zoon van J.hI.de Bruijn (1.7s7-1941) en
Maria C.E. van Rees (11784-1854); *28-6-1,826 Rotterdam, +L610-1880 Breda.

5. Maria Elisabeth de Bruijn, echtgenote van Mr.Jacobus HerMierlo (1816-1905), dochter van J.hI.de Bruin (1797-

manus van

L842) en Maria C.E.van Rees (t1?84-1954); *20-S-tg}4 Rotterdam, +24-4-1.882 Breda, prinsenkade L0;

6. Mr.lacobus l{ernanus van Mierlo, president arrond.issementsrechtbank te Breda; *7-9-1816 Breda, +19-3-1905 Breda, prinsenkade L0; weduwnaar van Maria Elisabeth de Bruijn (1g24L8g2 ) .

7. Enilie Antoinette petronella Marie rngen-Housz, 30-6-1900
Breda, +2A-2-t914 Breda, Kasteelplein 6; docfrter van Wil1em
rngen-Housz (1861-1932) en Emirie J.A.M.de Bruijn (1s591913 ) .

A-fb.2: Plattegrond van een deeJ van het kerkhof te Bavel net
de ligging vérn de graven van de fanilies De Bruijn c.s. De
stippellijn geeft de contouren van de in l.ggg afgeilroken
kerk
aírn- A= dodenhuisje net oude grafstenen, B= hoófdpad.

8. caroline sophie Euqenie Josephine de Roij van zuijdewijn,
Àrnout Hendrik fle Bruijn (1926-igg0); *t3-a-fASf

weduwe van

Breda, + 27-2-1.91.4 Bavel (o).

9. Enilie

Jacoba AdèLe Marie de Bruijn, echtgenote van willem
rngen-Housz (1861-1932); dochter van Arnout u.ae Bruin (1g261880) en carolÍne s.E.J de Roij van zuijdewijn (1931-1914);
*28-3-1859 Bavel, +4-]-t-1913 Breda. Kasteelplein 6.
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10. Adriana corneLia van Mieriot dochter van Jacobus H. van
Mierlo (1816-1905) en Maria Erisabeth de Bruijn (1824-1s82);
*18-10-1855 Breda, +19-5-tgz3 l{ychen, víonend

L

j
.=

r§-<r=-- -

V?!*E

E6

H€é 's 8;i 2iË2

I

ila

d-;

§ EscàÉïE* ;!Eí31887Ë*ii€:;iË
§:
i* .=È=6 EZ=j=-=
; §# F 7.'=E Ëjgaii.;=-5r H:§í. ==
Ëiii Ëgg:!Ë; :e §,tE'ísë

ót

Hr-l

ï14

Ë

§,1- ËI

f,s

i

-

=

-r
-

i.. c§:ni=
E

:-;= = e=
--€r

-

.

I§ €:
!SCï:
-sËEÈÈËr;
->

E

ÈË

=r'

ra=

§.tE;; ÉËiË Ei ËEË :Ë;;3
lzc §È; i;
Ei1a;
s'6== Et:rË'=É'Íë;!'

À!:ii:

Ë

§

13.

:;,è Ë i

14. Marie Arnoldine Henriëtte catharina de Bruijn, weduwe van
Bonaventura J.M.Ingen-Housz (1g55_1922); -dochter van
mr.Arnout H.de Bruijn (1s26-1gg0) en caroline s.E.J. de Roij
Y?n l*ijdewijn (1831-1974); *29-2-1856 Bave}, +16_6 _1g32-t
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Ten noorden van het hooÍdpad:

echtgenoot van Marie A.H.c.de Bruijn (rbso-rg32); xt-2-1g55
Breda, +75'6-1'922 , Baronielaan tíl , eWon Repos;, gemeente
Princenhage.
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11. Mr.willen rngen-Housz, advocaat, wed,uwnaar van Emirie
J.A.M. de Bruíjn (1859-1913); *2-t}-tg6t Breda, +28_3_1932
Breda, Wilhelminastraat 5;

.sË
LJ

;: :i: ËiE=B; ëa §;isË i

Breda;

- Marie Antoinette Leopoldine de Brui jn, dochter van Arnout
Bruijn (1920-1880) en carotine s.E:J.de Roij van Zuijdewijn (1831-19t4); *21-9-1866 Bave1, *!1-12-1933
Ginneken
St. Laurensgesticht.

Ëg

-:-:>=le

ÈpÈ-àËE*Ë=§
; = Ë = ï *EÈËe ËË:*ài:íËË'íË ::ËÍ:!=
Ësv;72 =5ïie Z.zii!; È§' sË*ri;
§Ë'Fs
- - =S:-==-à

te

caÉ
.. .d

q5
r{.rat{
§
q{o

<A

Ginneken St. Laurensgesticht.

15. Léonard Karel Marie rnqen-l{ousz, kassier; echtgenoot van
Paurine A- c -l,I. suermondt ( rgg+-rg65) ; - roor, van Bonaventura
J.M. rngen-Housz (1955-1922) en Marie À.H.c. de Brui jn (1856_
t932); * 3-3-1886 Breda, +11-5-1950, Baronieraan 203.

16. Pauline Antoinette cornelia wijnanda suermondt, weduwe
van Léonard K.M.Ingen-Housz ( 1Sg6-i950 ) ; ,r30_Z_1g9i Hel1e_
voetsluis, + l2-4-t965 Breda
Besluit
0p het kerkhof van Bavel bevinden zich een aantal kleine
nonunenten, die vcrn belang zijn voor de historie van dit
dorp. Naast de oude grafstenen legen het dodenhuisje betreft
dat de tombes van de familie De rrii5n, die samen eón
der familiekerkhof vormen. van enkeie grafstenen is bijzon_
het opschrift zodanig verweerd, dat herstel hiervan gewenst
zou
zijn. Daarnaast is het kerkhof met het dodenhuisje een
gemeentelijk monument, d.at op de voordracht staai voor
plaatsing op de lijst van rijkÀmonunenten.

2@
Àantekeningen
Gebruikte af kortingen :
P.A.B.
Parochie-archief
R
Oudrechterlijk
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VAN GINNEKENSEN HUIZE

Bave1

archief

door Kees Leijten

Ginneken

In het

1. A.!v.Jansen, i.n Srieven van pau.l.us nrs. 125 en t26, 1xg.2s/26, 1999.
2. R 689, f-L73, L62Oz Dacàterste Tangdongen, achter d,oude
kerckhoff. ZLe
Chr.Bulks, Ve)_dnamen ?ervoort-2, p.41 .
3. zLez P.M.Toebak, Dekenale verslagen, dL.2, p.14g; Breda, 199s; versrag
over 1628. voo! begraven in en buiten de keik: zie M.TÍ.van Boven,
Begraven in en rond de grote kerk van Breda, Aalsmeer 19g?. p.A.B.rdoss.
4-t21, tekening van de grafstenen van de famllie Lips , gemaakt door
c.D.Bakker omstreeks 1920-1930, vermeldt dat deze zeventlende
eeuwse
stenen voor de buitendeur van de sacri.stie 1agen. p.A.B., doss.2-2i,
1798 vermeldt, dat er in de kerk geen particuÍiere graven ríaren.
4. zie hiervoor: A.ïÍ..ransen: "oude boerderijen bij de ipelaar,,, lrr Brieven
van Pau-lus, jt9. 22 nx.LL5, 199?.
5. A.ïÍ.Jansen: "De topografische ontwikkeling van het bulten De Klelne of
Nieuwe Ypelaar t,e Nieuw-Ginneken in de negentiende en twintigst ecuw,,rJ.n
Engelbrecht van Àrassau, 1rq.t4-4, 1995; rdem: ,,De buitenpraais Mariëndal
aan de Mark te Ginneken, 1943-195?r', J.n ./aarDoek De oranjeboom xlrr,
1989.
6. rn de aankondiging van overllJden worden haar namcn geschrevcn als:
Sophie Eugènie .7oséphine de Roy van Zuldewijn. c.A.B:, farnlllearchlef De
Bruj-jn, gedep.archieven Nw-Ginneken nr .42-6.

kwartierstatenboek

II

deel 3 van de afdeling

in mijn kwartierstaat voorkomen.
VeIe families uit Etten, Princenhage en Ginneken komen in
genoemde kwartÍerstaat voor.
Zo blijkt dat Marilène ook afstamt van de bekende Ginnekense(*) families Van den Avoirt; Gybs; teijten; Verdaesdonck
en Verkooijen.
Zo kunnen we dus stellen dat de jongste oranjetelg ook VAI\I

is
loopt haar stamreeks vanaf de vijftiende
twintigste eeuw ?
GINNEKENSEN HUIZE

Hoe

DE STAT,TLÏJN

eeuw

VAN

ANNA

VAN LIPPE-BIESTERFETD
7/

zz

' '- /r,'
,/

7z

/ - .-:;;*í:=---'.'---1;,,_-]."=

HEEMKUNDIG TàIEERBERICHT
HEILIGEN

IN DE WEERSVOORSPETTING

Ju I i -Hoo imaand-Donde rmaand
Met Sint Henricus regen (1.5/7)
Veertig dagen duurt die zegen
Auqu s tu

s - tía rmt emaand- Onwe e r smaand
heet op Sint Domijn (4/8)
Het zal een strenge winter zijn

Is het

eptember - He r f stmaand- F rui tmaand
Is 't met Sint Lambert zonneschijn (17/9)
Droog weer zal't in't voorjaar zijn
S

I24"§
62'

West

Noord-Brabant van het N.G.V. verscheen in 1999 de kwartierstaat van Cornelis Johannes van Schendel, de grootvader van
Marilène van den Broek.
Het artikel trok mijn aandacht omdat enkele voorouders ook

VAN VOTLENHOVEN
NEGENTIEN GENERATIES

\
482048

l{ercelis

Yan

*

24L024 Jan

IN 560 JAAR

der Àvoirt

omstreeks 1.440 (hypothese)

llercelis

*r

1465

X Lysbeth Synoes van den Corput

t205t? Uercelis Jan l{ercelis

*t

60256

1495

llichiel [tercelis

+ Ginneken 1579 boer in Ginneken
X Pauwelina Henricr de Backersdochter

tot

de

266
267
30128 Jan

l{ichiel }tercelissen van den Avoirt
* Ginneken t 1548 + Ginneken 1.623

schepen in Ginneken
X Geertmyda Àdriaen Claes Cornelissen
onstreeks L600 woonde Jan op Grinhuysen te (Ilvenhout.
Hij was betrokken bij de verkoop van Bouvigne in 16ll.
Hij bezat 24 kavels grond (Av.p43; BvpL34)
15064

lilichiel van der Àvoirt

*

Ginneken 11585 ; + voor 1623
schepen Ginneken ; boer
X 's Princenhage 24-L1-1609

*

ltaria Àdriaen Leijten
Princenhage

t

235 Clasina Kerrenans

* Breda; doop Nieuwstraatkerk 2Z-tZ-1,799
+ Ginneken 2Z-01-1951
X Teteringen 7-2-1.813
Paulus Verdaesdonk;

1585; + Ginneken 1642

7532 Àdriaen Hichielsen van dm Àvoirt
* Ginneken t t674 i + Ginneken 167g
Schepen van Ginneken; boer Koekelberg
X Ginneken 1638
Engeltjen Jan Ghyben alias Jansen

*t

470 Christiaan Kerrenans,
Hovenier
* Ginneken t 1250; + Teteringen L4-10_1915
'X Teteringen
3-9-1275
Cornelia Bastiaansen
Teteringen 11-10-1.753; + Tet.14-10-1g j.5

1615; + voor

1690

A_driaen koopt op 4 naart i.642 Hoeve Koekejberg voor Í 41s0.
De hoeve wordt in 1690 verdeejd. (Av.; Bvpl.34j or.xitr-j.l2)

Engeltje Jan Ghyben wordt ook Gybs, Jansen, Lenaerts en
Gijsberts genoend.
3766 Michiel Àdriaen t{ichiels van der Àvoirt
* Ginneken 2-LL-1643; + Ginneken v1690
X Ginneken .11-10-1665
Jermeke Àntonis pauwel Gybs (of Gyben)

* t 1645 + na 1690
Jenneke erft in L6g0 keuken, achterhuis, de hejft van de
boongaard en twee kruythoven op KoekelbëÍg, sírnen 2s roeden
groot. Jenneke had zes kinderen (Bvp 1j4)
1883 Pauwelijn (paulina) van der Àvoirt
* Ginneken t 1670; + Ginneken t l7Ls
X Ginneken L7 mei 1705
Christiaan Cornelis Kooijen
* Meerle 13-4-1678; + Ginneken 10-9-1249

941 Paulina Carolina Kooijen
* Ginneken 3L-08-1710;
X Ginneken L3 mei 1742
Àntonius Kerrenans
* Meerle

bouwman,

herbergier, schoolmeester
+ Ginneken 6-10-1959

Dongen 28-8-1789;

lL7 Petronella

Verdaesdonk,

dienstmeid
* Ginneken 4 mei tgZZ + Breda 31-3_1ggg
X Breda 3-11-1845
Johannes v.d.Broek,
voerman; koetsier
* Princenhage 15-3-LïZZ + Breda 1_4_1gZB

58 Cornelis Johannes van den Broek,

*

passementwerker

Breda 1,3-2-1.847; + Halsteren g_4_1921
X Breda L augustus lB77
Àdriana van Ghert
* Oudenbosch 19-12-1949 +Zevenb .l-2_1943

29 Josephina Ànna !{aria van den Broek;
* Breda 25-3-1886 ; + Breda 7-5-1966
X Breda 2 augustus 1909
Johannes Àugustinus van Schendel
hoofd R.K.Lagere School
* Hooge en Lage Zwaluwe 16-1j.-1gg3
+ Breda 11-09-1959
14 Cornelis Àdrianus Joseph van Schendel
landbouw- ingeni eur
* Breda 13-09-1911; + Tilburg 10-4_1996
X Helmond 3 september 1940
Àrnolda Francisca
* Stratum 11-03-191S Gerarda Verschuurm
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7 Josephina van Schendel

* Roosendaal 11-5-1943
X f,enri ([ans) van den Broek
* Parijs

11-12-1936

Min. van Buitenl.Zaken en Eurocommissaris

3 }tarie-Helène ( llarilène ) van den Broek
Prínses van Oranje Nassau, van Vollenhoven
* Dieren 4-2-1920
X Apeldoorn bs 29-05-1999; kerk 30-5-1998
ltaurits Hillen pieter Hendrik ,
Prins van Oranje Nassau van Vollenhoven
1 Àrma (Ànastasia llargriet Joséphine)
Van tippe-Biesterfeld van Vollenhoven*

*

15-04-2001

AANTEKENTNGEN

- rn tegenstelling tot haar ouders voert Anna geen adellijke titel.
- De kwartierstaat van Anna bepaalt de qebruikte nwnners.
- onder Ginneken wordt ook verstaan BavàL, Ga|der, Grazen,
Ileusdenhout, rJpelaar, strijbeek en (Iivenhout.
- rndien u aan deze stanlijn nog enkele of neerdere gegevens kunt toevoegen dan houd ik ne aanbevolen c.í.

BRONNET{..

,

7 Kwartierstaat corneLie van schendel in Kwartierstatenboek III N6V-llestBrabant oktober 7999 pl.42-LSS (generatie 3_B)
2 Kwartiergtaat, Iíf,,e9 Letjten en aanvullend onderzoek. (genératie 9-19)
3 "De tanilie Van den Avoirt, een Brabants gesLacht,, door W.v.d.Avoirt
4 Landhuis en Hoeve Koekelberg onder ttiveahout,, door A.U.Jansen (BvP
134)
5 Ri j ksvoorL lchtingsdi enst

OPEN MONUMENTENDAG
zaterdag B september is er weer de Nationale Monumentendag.
Het onderwerp voor deze dag is "Huis en Haard; Monumenten
van het hronen". Ook het museum is die dag open.
Huis en haard van Nieuw-Ginneken.

LAURENTIUS

IN

GINNEKEN EN

door Ad Jansen

IN ULVENHOUT

Inleiding
De kerken van Ginneken en urvenhout zijn beide toegewijd aan
de H.Laurentius. ongetwijferd is het bekend, dat de Ginneken-

se rooms-kathorieke gemeente in 1.649 moest uitwijken naar eIders en het kerkgebouw moest worden overgedragen aan de hervormden. À1 spoedig verbleef de pastoor óp erimtruysen in urvenhout maar moest daar na enkele jaren vertrekken-. Eerst omstreeks t74a kwam de parochie terug naar Grimhuysen, waar aI
spoedig een schuurkerk werd gebouwd. rn de rranse tijd probeerden de Ginnekense katholieken hun oude kerkgebour in het
dorp terug te krijgen. Hun urvenhoutse broeders voelden er
echter niets voor om hun pas vernieuwd kerkje te sluiten.
uiteindelijk stichtten de Girurekenaren in 1g3z een nieuwe
parochie in het dorp, die uiteraard Laurentius als patroonheilige kreeg. rn datzelfde jaar werd ulvenhout een ,àltstandige parochie met eveneens de H.Laurentius a1s patroon.
De naam Laurentius drong diep door in het sociàIe en maatschappelijke leven van beide dorpen. Het werd de naam van de
jongensscholen, van verenigingen, van de merkfabriek, van het
Ginnekense ziekenhuis en zelfs van de woningbouhrvereniging.
vooral in urvenhout werd in tal van gezinnen een zoon vernoemd naar deze parochieheilige. rn èinneken reeft de naam
nog voort in het Laurenspark, de Laurensstraat, de Katholieke
Basisschool st.Laurentius en in de htoningbauwvereniginq
st.Laurentius. ook urvenhout kent een .[aureniiusstraat.

Laurentius, diaken en nartelaar (210-259 n.Chr.)
volgens de overlevering werd hij omstreeks 210 nà chr. gebo-

ren in Loreto (spanje). rn zsT werd. hij in Rome door paus
sixtus-rr aangesterd als diaken. Er waren totaar zeven diakenen, die de zorg hadden voor de evangelieboeken en de
liturgische vaten. ze beheerd,en de financiën en zorgden voor
de armen. Tijdens een dienst in de catacomben werdeí si*tusrr en zijn diakenen, echter zond,er Laurentius, gevangen genomen en later onthoofd. Drie dagen rater werd óok làurentius
gearresteerd. rntussen had hij echter de boeken en vaten in
veiligheid

gebracht en_ t+et geld verdeerd onder de armen. Hij
werd levend geroosterd l.
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Patroonheilige

foto 7: De beeldenqroep in

de topgevel van de Laurentiuskerk te Ginneken.
Vlnr: Ilippolytus,
Lautentius, Ronanus
(foto A.U.Jansen, 1993)
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foto 2: Beeld van Laurentius

I

overrevering werd de eerste kerk ter ere
van Laurentius gesticht door constantijn de Grote. Dat ge_
beurde omstreeks 330-340 na chr. boven ,i3n graf in Rome, de
sancti Laurentii extra nuros (buiten de-muien). Er werden
daarna binnen de muren van Rome nog verscheidene and.ere kerl."t,gebouwd, toegewijd aan de H.íaurentius. ook in andere
landen zijn een aantal kerken, kapelren of kloosters naar
Laurentius vernoemd. rn Nederland Ëetreft het 19 katholieke
en- vier protestante kerkgebouwen. rn Noord-Brabant zijn
het
beharve Ginneken en ulvenhout, de r.k. kerken van Dongen,
oud-Gastel en Rosmalen; en de protestante kerken van Girmeken
en Dongen- taurentius is de patroon van de brandweerlieden
rdegens zijn onverschrokkenheid tegenover het vuur; van
de
bakkers, wegens het roosteren op \ruur; van de slageró vërnwege
het roosteren van vlees; van aebtrriothecarissen en archivarissen, omdat hij de boeken in veiligheid
te brengen.
Hij ;vordt vaak afgebeeld met het roosler enwist
met een boek of
rot ', soms ook met de martelarenpalm.
De Ginnekense parochie werd in r31z afgescheiden van
de moederkerk in Gir_ze. De kapel, later kerk ïan dit dorpjà Èestona
echter aI eerder. Het is niet onmogelijk dat ,eeds in t3LT
Laurentius de patroon van de Ginnekeirs" iaro"hie is geworden.
rn ieder geval is er in 1416 een Laureniiusaltaar
ií ae kerk
aanwezig geweest.
De kerk van Ginneken viel ook na 13Lz evenals Girze
de
abdij van Thorn en onder het bisdom van Luik. Het isonder
niet
onmogerijk dat de keuze van Laurentius iets te maken heeft gehad met de trouw aan de paus van Rome tijdens tret pàuselijk
schisma. rn Rome bestond imryrers al een oude traditie met de
verering van de Laurentius J.

l::i::

l:iiii::, :l;ili
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hoven de hoofdingang van de
kerk in ULvenhout
( foto A.W.Jansen, L993)

Eveneens volgens de

!".llgt

op de kerlgebouncn vatr Ginneken en Ulvenhout

ïn 1902 kreeg Ginneken een nieuwe Laurentiuskerk,
vervanging van de oudere in 1g45 ingewijde voorganger ter
die
op dezerfde plaats had gesta.rn. tweé jiar later bouwde ulvenhout
eveneens een nieuwe taurentiuskerk ter vervanging van het
kerkje uit 1,792. Zoa1s gebruikelijk werd in de íooíg"rrer van
deze godshuizen een beerd van dd patroonheilige géptaatst.
rn_Ginneken prijkt een beeltenis và Laurentiusaà topgevel van het voorfront tussen de twee hoektorens.inLaurentius
wordt.hier gefrankeerd door twee and.ere heiligen en martelaren.uit zíjn tijd. Aan zijn rechterzijde (dus
de straat
gezien links) staat de martelaar fiifpogtus, íanaf
aan de rinkerzijde Ronanus, die eveneens de martàiaoóa slierf iioio 1).
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foto i: De eerste Laurentiuskerk (1545-1902) van
Ginneken, net het beeld
van Laurentius, dat nu in
de topgevel van de huidige
kerk staat.
De foto werd genaakt in
1895 ter gelegenheid van
het S0-jarig bestaan van

In Ulvenhout vindt men het beeld van Laurentius boven de
hoofdingang v€u1 de kerk (foto 2). Het is het enige beeld, dat
het voorfront van deze kerk siert.
I
t

het kerkgebouw.
(repro A.t{.Jansen, lggg,
uit collectie G.A.B. )

Ginneken

De beeldengroep te Ginneken staat zo hoog boven de begane
grond, dat hij bijna niet opvalt. Toch is déze juist de moeite waard om eens nader te bekijken. De spierwitte laurentius
prijkte van 1845 tot tg02 boven het portaal
van de eerste
kerk (foto 3), die zoars boven reed.s gezegd, d.e voorloper was
van de huidige kerk. Het beerd is gemaakt op het atelie, .ran
de_antwerpse beerdhouwer peeters uit een vrij harde soort
kalksteen afkomstig uit de groeve van charleroi. De twee belendende beerden, die kleiner zijn dan dat van Laurentius,
zijn gehopwen uit een donkere steen afkomstig uit de groeve
van Luik {.
Laurentius wordt vorgens de traditie afgebeerd met het rooster waarop zijn linkerhand rust; in zijn rechterhand draagt
hij een boek, ars symbool van zijn taak als diaken, die onder
andere voor de boeken moest zorg dragen. vrak voordat hij
werd gearresteerd wist hij deze in veiligheid te brengen.

Ilippolytus en Romanus zijn minder bekend dan Laurentius. De
legenden over hun levenswander zijn ook niet eensruidend.
Hippolytus zou priester zijn geweest onder paus callixtus,

later zelfs schismatiek bisschop van Rome. Na zo bijna een
in de kerk te hebben veroorzaakt, zou hij hoor de
Romeinse keizer varentianus verbannen zijn naar §ardinië,
waar hij zich met de kerk zou hebben verzoend en waar hij op
13 augustus 25.8-,
dagen na Laurentius, de marterdood-gel
r.
storven zou zijn {rie
Meer waarschijnlijk is een achttiende-eeuwse rezing 6.
Hipporytus zou een ederman te Rome zijn geweest, aan wie de
bewaking van de gevangen genomen Laurentius was toevertrouwd.
Hij werd door de reeds gefolterde Laurentius bekeerd tot het
christendom. Toen hij deze na zijn dood hielp begraven en
luidkeels uitkwam voor zijn christelijk geroor, wer-a ook hij
gevangen genomen en met stenen geslagen. ook zijn negentien
huisgenoten moesten het ontgerden. z{j werd,en in tret Éijrijn
van Hippolytus onthoofd. zelf werd hij achter wilde paardàn
over de stenen gesleept en zo ter dood gebracht.
Hippolytus werd in de rate Middeleeuwó uitgebeeld voortgesreept achter een paard; rater met de werkluigen waarmee
werd gemarteld, echter ook in volle wapeniusting. rn
!i:
Ginneken wordt Hipporytus echter voorgesteril in het gèwaad
van een bisschop of priester. Hij draagt in zijn rechterhand
scheuring

foto 4: Laurentius boven
de deur in het noordertransept van de Nederjands
I{ervornde Kerk van Ginneken
Het heeldje, gehouwen uit
kalksteen, werd in l9T3
genaakt door de Tilburgse
beeldhouwer Korver in
opdracht van

nevr.

J. I{. l{. Houwing.

Vóör de refornatie
Laurentjus de patroon
van de oude kerk.
(foto A.ff.Jansen, 2001)

was

Wtt

W

I
I

een boek met daarop enkele stenen
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Romanus is maar weinig bekend. Hij was een Romeins
soldaat, die onder de indruk yías v.ul de wijze
waarop
Laurentius zijn _folteringen onderging. Gehorpeï door de
gevangenisbewaarder Hippolytus, die in het
leheim reeds
christen was, kon hij doordringen tot de kerlíer
van
rentius, hraar hij door deze gedoopt werd,. Toen de heizerLaudit

van

liet hij hem op 9 augustus 259 onthoofd"n 7.
werd in de Middereeuwen meestar uitgebeeld in
uitrusting van
vernam

Romanus

de

soldaat. Het beeld van Romanus in de topgevel
van het voorfront van de kerk in Ginneken laat ons een n.rn
zien, gekleed in een eenvoudige tuniek. rn zijn rechterhand
draagt hij een rans, zijn linkérhand rust op een schird, terwijl aan zijn gordel een zwaard hangt. Dit laatste verwijst
naar zijn dood door onthoofding.
De beelden van Hippolytus en Romanus komen, evenals de meeste
beerden binnen de kerk, uit de beerdenfatriek van culpersStolzenberg te Roermond.
Ulvenhout

in ulvenhout raat hem zien met de
zijn linkerhand rust op het rooster,
draagt hij een ro1. Dit laatste heeft

Het beeld van Laurentius

traditionele

symbol_en:

in zijn rechterhand
dezelfde symboliek als rre[ uoet< dat de heilige in einneken in
de hand houdt.
Er bestaat geen zekerfreid over de herkomst van dit beerd. Het
Registrun Menoriare ö vermerdt alreen, dat tret op-1} juri
1904 geplaatst is en dat het f zzst- kostte. vermoddelijÉ
is
het beeld gemaakt uit Luikse steen (1e grgeve) door het ateIier van culpers-stolzenberg te Roermon-a 9. nétïo""ng"noemd
nenoriaal vermeldt echter, dat alle beerden binnen de kerk
met slechts één uitzondering, afkomstig hraren uit het aterier
van custers te stratum, wiens beerdón wat rond,ere vornen

VOLKSMUZIEK
door Kees Leijten

In "D'n UytbeyndëI", heemkundig tijdschrift van de heemkundekring uit Deurne, ontdekte ik een artikel geschreven door
Jan van Ooij.
Jan van Ooij speelt graag op zijn gitaar tijdens de heemdagen van Brabants Heem en is een verwoed verzamelaar van oude liedjes.
In december 1981 tekende hij een liedje op, gezongen door
Hanneke Welten-Kuyten over "D'n ljpelaor".
Het is een raadsel hoe het l:.edje in Deurne is gekomen maar
het handelt wel degelijk over "ons" heem.

D'N

IJPELAOR

door: Hanneke Welten-Kuyten.
opgetekend december 1981 Jan van Ooij.

gezongen
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1. M.A.Vrijlandt (t 2000): De kerken van Ginneken, uitgave van de
Historische Kring Ginneken, l_994
2. fdern: -Laurentius, inleiding voor- de Historische Kring Ginneken
13- 12- 1 993

3. Idem: Kerken van Ginneken.
4.
56.

"t.
8.
9-

rnformatie drs. E.M.Do1ne, Breda. De Luikse steen te onderscheiden
it-:!":r, uit groeve 1: egaal.;
groeve 2: gespikkel.d; groeve 3:
gelijnd. Hier zou steen uit gróeve
vrijlandt: De .kerlen van einíeken. 2 zíjí gàbruikt.
P'Ribadineira en p.Rosweijdus: Generare Legende der HeijJighen,
139; uitgegeven te Àntwerp.n door .roannes Baptista verdiesen
in de
cammerstraet, in_de Twee óyevaers, enno t'occxt.
zie ook: RecJ.ams
Lexikon der ríei-Ljgen und ai.bliscàen GestaJ,ten, p.260;
stuttgart.,
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Parochiearchief, aanwezig op de pastorie.
Informatie drs E.DoJne.
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Ik ging lest naor den lJpelaor,
mien bruur Arjaon bezuuke.
Die goeie man zat schier 'n jaor,

te blokke in z'n buuke.
'k Nam op d'n tram 'n kaartje of tien,
de garde stond verbaasd te zien.
En hij zee wel Trijn hoe hè'k het nou,

wie gaon

d'r

allemól

mee mé jouw?

Ik zee ikke en ons vader, ons moeder, mien bruur mlen zus
en miene kozijn.
Marinus en Tienus, Sjo en Mie van tante Mijn.
Suus en Peerke, mèr die ginge zo mèr mee.
Marieke en Sophieke en de kleine Anderé.
En toen ik op d,n lJpelaor kwam,
wier ik beleefd ontvangen.
En Koos de knecht, die goeie man,
die vroeg naor mijn verlangen.

Hij zee Mijnheer, Hij zee Juffrouw,
wie wilde gij dè'k roepe zou.

En

ik

zee um

kort en goe te

gaon,

roepte gij mèr gauw minne bruur Arjaon.
Want daor zijn ikke en
van 'n minuut of tien,
de knecht weer binnen.
Hij zee ik heb Arjaoneke nie gezien,
ik kan 'm nergens vinnen.
Mèr wete wa'k denk dè jul1ie Arjaon
mee op de wandeling is gegaon.
Dus draolt mèr nie en haolt 'm bij,
ze zijn pas bij de Blauwe Kei
En daor ginge ikkc en
Nao wachten
kwam Koos

En toen Arjaoneke bij ons kwam
nao wachte en lang zuuke.
Toen bracht ie ons nao zinne klas
bij studie en bij buuke.
zee ne ga(sa) hij zee ne ce(see),
Iif
hij spelde 't Griekse arbrcr..
En zee wel Trijn begrijpte dè,
en we knikte allemaol van Jè!

Ikke

en
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in 't bos te zijn geweest
breeje beukelaone.
Toen bracht ie ons naor 't speulterrein,
En nao

mee

mee

schiet- en kegelbaone.

Hij zee wel Trijn, hij zee wel peer,
komt neemt nen bal en schiet ne keer.
Hij gooide de baon me watter nat,
mèr we gooiden mis en schoten Iat.
Ikke en.. i.. . .
En toen het zeuven uren werd,
het uur van bitter schreien.

En

ik

Arjaonekes handje

nam,

toen kreeg ik meejelijen.
Ik zee Arjaon we gaon d'r vandeur,
um zeuven ure rijdt 't speur.
Mèr haauwt oe goe en schreeuwt mèr nie,
we komme weer an over 'n week of drie.
Ikke en..

I
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Foto-expositie UVV-40

UIT HET tAND VAN PAULUS 23

door Anneke Oomes-van den Berg
2001

bii Paulus

JANUARI

7 pert Frijters. ontvangt de ulvenhoutse onderscheiding

De Platte Buis.
15 zanger/vertelrer cor swanenberg en accordeonist Jo van
Heeswijk treden op voor een enthousiast .pauluspubliek,.
19 30 verenigingen strijden om de eer tijdens de ulvenhoutse
kwisavond. Paulus behaalt een eervolle tweede plaats, met
één puntje achterstand op De Zaogers.
26 -27 Toneelvereniging ulvenhout voert twee maar het toneelstuk 'De Drie poppedeintjes' op voor een uitverkoch-

te

Pekhoeve.

FEBRUARI

16 -17 willy v.d, wijngaard is oppersauweraar 2001 terwijl de
overwinning op vrijdag voor Dick vuijk en zaterdag voor
Jordi van Gils is weggelegd
24 Start van carnaval in alte kerkdorpen.
},IAART

ULVENHOUT - De lJlvenhoutse voetbaivereniging UVV viert dit
iaar uitgebreid het
zestigiarig bestaan met allerlei festiviteiten en met vooral veel voetbat. Afgelopen
zondag opende Heemkundemuseum Paulus van Daesdonck een tentoonstettíng
oru

deze zestiglarige met heel veel foto's en met veel bekende gezichten. Maar voetbal
in Ulvenhout is veel ouder. ln 1907 werd UVV EMM (Eendracht Maakt Macht)
opgericht. Ook daar ziin foto's van, evenals van de Zwarties uit de dertiger
iaren. paulus
heeft getracht alle namen te achterhalen middels een viertal vriendótiike en behutpzame oudgedienden van IJVV, waaronder enkele tachtigiarigen. Maar paulus
weet
nog niet alle namen. Hii probeert dat achterhalen door middél van actieve
bezoekers
op de tentoonstelling. FOTO SIEVENS FOTOARAFTE

?' rc-ahsc'R

r*/e {tt

L ulvenhout en Bavel krijgen e1k een eigen íwijkagent,.
4 Het museum besteedt aandacht aan Galdàr, striibéek en
Meersel-Dreef. Ton Braspenning, het strijbeekóe 1id van de
gemeenteraad van Alphen-chaam opent de tentoonstelling
die de naam ívan Meersel-Dreef tot Daesdonck, krijgt.
L3 Omroep Brabant schenkt in zijn programma "De l{andóling"
aandacht aan de fraaie huizen in het Ginneken en gaat
uitvoerig in op de geschiedenis en restauratie ,an de
paardentram en op de heemkundekring.
15 Tienjarig bestaan v.rn vrouwenraad Íieuw Girureken
1'7 Jac Meeuwissen (Bavel) ontvangt de zirveren speld van
verdienste van de Nederlandse Kathorieke bond van Landelijke Rijverenigingen en ponyclubs (NKB)
L9 De leden van paulus worden bij de paters van MeerserDreef vermaakt door de uit Lier afkomstige verteller Jan
Verschaeren.

2t PresentatÍe
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wandelkaart ulvenhout met daarop drie wandelroutes varÍërend van 3 tot 13 kilometer.
21 rn Nederland wordt Mond en Klauwzeer geconstateerd.
Daarop worden de bossen in en rond ons heem gesloten
voor bezoekers. Een lang rood/wit rint streki zich uit
langs de wegen
31 72 vrijwilligers knappen de kruidentuin bij de pekhoeve
op.

2BO

2.81
APRIL

B De Donk houdt voor de derde maal teigen' dorpsquiz.
30 Jan en Marie van Loon-Peeters (Ulvenhout) 60 jaar
getrouwd.
30 J. Nelemans, B. Martens en C. Schoenmakers uit Ulvenhout
en F. Govers uit Bavel ontvangen een lintje tijdens de
lintjesregen

MEI

Gemengd koor Ulvenhout geeft concert in Laurentiuskerk
in samenwerking met Bredaas Begeleidingsensemble.
6 UW viert haar 60 jarig bestaan met een verenigingendag

6

voor heel Ulvenhout.
24 Zowe1 vanuit Bavel a1s vanuit Ulvenhout vertrekt 's ochtends vroeg een groep dauwtrappers. 'Bave1, gaat naar
Teteringen en 'Ulvenhout' naar De Dreef.
25 Miniveldvoetbaltoernooi van LIW trekt zoals elk jaar vele
binnen- en buitenlandse deelnemers.
29 s0-jarige bruiloft van Karel van Boxel en Julia Verheyen
( Strijbeek) .
JUNI

1- 5

De Zaogers en groep 7 van de Rosmolenschool bezoeken VéIines in het kader van de jumelage.
5 I 332 wandelaars nemen deel aan de l.9e avondvierdaagse van Ulvenhout
5 I Àvondvierdaagse in Bavel verloopt goed.
6 Pol Jansen en Nelly Bastiaansen vieren hun gouden brui-

loft (Strijbeek)

KPJ Bavel bestaat 35 jaar maar stelt feestelijkheden
uit i.v.m MKZ-crisis
Officiëte opening van jeu-de-boules-baan bij Huize De

-10
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Donk.

16 -17 Twgede open-molendag in Ulvenhout en Bavel.
22 -24 25ste Bavel anno tg2} trekt, mede door het mooie weer,
veel belangstel lenden.
23 -24 ULvenhoutse kunstenaars exposeren in Ulvenhoutse
privé-tuinen.
25 -28 Feestweek i.v.m tienjarig bestaan BS De Toermalijn in
Bavel.

onze leden Kees schoermakers, Ben Martens en Jan Nelenans
werden door de koninqin onderscheiden op Koninginnedag
(foto Jan Roovers)

GEH@RD

Een lid van de harmonie moest voor 21.00 uur de
anders kwam hij niet meer thuis

grens over
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BEETDEN

IN

DE BUURT

door Adriaan van Beek

-

6

Onder de titel 'Beelden in de Buurt' besteden we aandacht
aan beelden en andere sierende elementen uit het werkgebied
van Paulus. Hierbij komen vooral de maker en de (cultuurhistorische) achtergronden 'in beeld' .
In deze aflevering van de 'Brieven van Pau1us' deel 6 van
deze serie. Een beeld in Ulvenhout dat in de voorbije maanden opeèns in de actualiteit kwam. Uw opmerkingen en suggesties zijn a1s altijd van harte welkom.

SINT ANNA TEN DRIEëN.
laat ons geheugen ons in de steek. Het hoofd van de
school, de voorzitter van het schoolbestuur, Ieerkrachten,
de zusters van Etten, de weduwe v6ut de kunstenaar: allenaal
herinneren ze zich dat Anna ten Drieën in de muur van de
Mariaschool was ingeuretseld,. Maar wanneer dit kunstwerk nu
precies in Ulvenhout terecht kwam, kan niemand meer aangeSoms

ven.

Zelfs ons collectieve papieren geheugen, het archief, biedt
geen uitkomst over de datum.
Gelukkig zijn nog wel een aantal andere gegevens te achterhalen. Jan Vaes maakte het beeldhouwwerk in opdracht van
het Schoolbestuur. Het was een werkstuk in het kader van de
zogenaamde '1.? regeling'. Vanaf 1953 moest bij de bouw van
rijks-en gesubsidieerde schol.en één procent van de bouwsom
besteed worden aan 'opdrachten en aankopen ter versiering'.
De eerste pLek voor Anna is aan de zuidnuur vEIn de sehool
aan de Pastoor Vermrurtstraat. Deze straat is in 1958 aange-

TTJDEN VA/IIT WELEER
In de naand nei herleefden tijden van weleer. De grens bij
Galder was afgesToten en voor de post Strijbeek stonden
files.
(foto's Kees Leijten, nei 2001)

I

legd, dus ouder is dit kunstwerk beslist niet. Eind 1959
wordt gestart net de aanbouw van een VGl0-school*, die in
septernber 1960 wordt ingewijd. Hier zou de oorsprong van de
steen kunnen liggen. tfaarschijnlijker is het daarop volgende jaar, 1961. Dan vindt de ingebruikname van de nieuwe
kleuterschool plaats, een schooltlpe waarbij het thema van
het kunstwerk goed aansluit. In dat jaar ook geeft het
gemeentebestuur toestemming aan de architect voor een sierkunstwerk voor de kleuterschool, van ten hoogste 1000 gtlden.

Ín

1.962

volgt nog een interne verbouwing ook in

1967.
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In tlit laatste jaar komt er opnieuw -financiële- toestemming voor een kunstwerk, maar dan maakt Jan Vaes al vrijwel
geen werk meer met religieuze ondemerpen.
In 1977 wordt de Mariaschool ingrijpend gerenoveerd en het
beeldhoumerk wordt verplaatst naar de westgevel, bij het
grasveld aan de Slot1aan.
In 1987 gaat de Mariaschool, na een 140 jarig bestaan, op
in basisschool De Rosmolen. Na de daarop volgende verhuizing van de speel-o-theek naar Bavel, is de weg vrij voor
sloop van een groot deel van de schoolgebouwen. Op deze
wijze wordt er in de zomer v.rn 1988 plaats gemaakt voor
nieuwbouw van woningen en Primarkt.
kleinkind, verhuist naar een achteraf
plekje op het terrein van Openbare t{erken aan de Slot1aan.
Na de gemeentelijke herindeling volgt daar 'n grote schoonmaak. Het beeld is er uiteraard niet mooier op geworden en
krijgt dan een plek in de tuin van de Rosmolen. Daar wordt
het door de kleuters als speeltoestel en zandbak gebruikt.
Op initiatief van de ouderraad wordt bij de gemeente geld
los gepeuterd voor een herplaatsing die meer recht doet aan
dit kunstwerk. Het beeld wordt uitgebreid schoongemaakt,
het heeft wonderwel toch weinig geleden van alle omzwervinAnna, met dochter en

Beeld ttSint Aruta ten Drieën,, in de zuidgevel van de Mariaschool (Pastoor Verauntstraat)
foto Zusters glithof Etten

gen en er wordt een eenvoudige bakstenen sokkel gemetseld.
Sinds mei 2001 prijkt het in alle schoonheid tegen de muur
van de school aan de zijde van 't Hofflandt.

AIII{À TM{ DRIEëII

Anna ten Drieën, Maria met haar kind en haar moeder, is
vanaf de dertiende eeuw een geliefd thema in de kerkelijke
kunst in het Noord-Westen van Europa. Veel kr:nstenaars
werden geïnspireerd door de uitbeelding van drie generaties: grootmoeder, noeder en kind.
Op het beroemde schilderij van Leonardo da Vinci zit Maria,
terwijl zij het kind in de armen houdt, op schoot bij de
zittende Anna. Deze wat onnatuurlijk aandoende opstelling
naakte in de beeldende kunst geleidelijk aan plaats voor
drie naast elkaar zittende personen, het Christuskind in
het midden. Zo'n beeld van Anna te Drieën is in het Breda's
Museum te zien, zestiende eeuws, eikenhout, afkomstig uit
het Norbertinessenklooster, de huidige Kloosterkazerne, in
Breda.

Mariaschool kort vöór de sloop. Beeld in de llestgevel
foto Jan Grauwmans L987

I

a

Sinds de L5e eeuw staat het feest van de Heilige Anna op de
kalender. Vanaf 1623 is 26 juli zelfs geruime tijd een
verplichte roomse feestdag. Ànna is vooral bekend als noe-

der aller

moeders.

J
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Zíj wordt a.rngeroepen voor hulp bij onheil en ziekte, maar
vooral voor een goed huwelijk, een voorspoedige zwanger-

bij de zoektocht naar een partner.
In de katholieke kerk verschuift de aandacht evenwel naar
de Heilige Fanilie, het heilig huisgezin, waarbij Anna haar
plaats moet afstaan aErn Jozef. Ànna's rol a1s grootmoeder
verdwijnt naar de achtergrond en zij wordt meer de opvoedster van haar dochter. Uiteindelijk blijven vooral de 'gewone mensen' de hulp van Anna in roepen bij vind.en van een
echtgenoot: ttNaar Sint Anneke voor een manneke".
In Molenschot gaan nog steeds jonge vrouwen bidden in de
Anna-kape1 en vindt er nog jaarlijks aan het einde van juli
schap en

een bedevaart plaats.
In het huidige, Brabantse spraakgebruik bestaat nog de uitdrukking: "Jezus van Marante" ( Jezus van Maria van Ànna).
Een aanduiding die vergelijkbaar is net, vooral in kleine
gemeenschappen, nog steeds gangbare kind-ouder omschrijvÍngen a1s Jan van Driek of Kees van Janus.
JAN VÀES

Jan Vaes werd geboren in 1927 in "s-Hertogenbosch. Hij
volgde de beeldhouwersopleiding aan de Academie §t.Joost in
Breda, maar leerde, zoals hij dat zelf zeí, het vak van
beeldhouwer

vooral in

d.e

Hij

In de tuin van de RosmoLen als zandbak voor de kinderen
foto Kees Leijten Z00l

I

praktijk.

begon a1s krullenjongen in het atelier voor kerkelijke
kunst van Henri Jonkers in zijn geboortestad. Hij werkte
daarna nog op verschillende ateliers van bekende beeldhouwers, zoals bij PauI Gregoire, die hij a1s zijn belangrijkste leermeester beschouwde. Naast zelfstandig kunstenaar in
Breda, was hij geruime tijd docent aan de Koninklijke
Academie in Den Bosch, aan de academies in Tilburg en
Rotterdam en aan de school voor detailhandel St.Olof in
Breda. Tot aan het eÍnd van de jaren 60 maakte Vaes voornamelijk religieuze kunst. In onze omgeving waren dat bijvoorbeeld altaren in Zundert, in Terheijden en in de
Kathedrale Barbarakerk (1958-59) in Breda. Dat laatste
altaar verhuisde na de sloop van de kerk naar Gilze. Ook
voor de inmiddels gesloten en binnenkort te slopen St-Jan
de Doper kerk in lJpe1aar maakte hij een altaar (1965-66).
Dit is nog steeds eigendom van het parochiebestuur en dat
op zoek is naar een goede herbestemming. De kruisweg uit de
ook aI gesloopte Gerardus Majellakerk Ín Breda, die Jan
Vaes samen met Frans Verhaak maakte, hangt nu in de Marti-

nuskerk

in

Princenhage.

J
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rn een gever van het hoofdgebouw van de universiteit in
Tilburg hakte hij de parabel van de vijf wijze en de vijf
{waz9 maagden (1962-64). voor talroze particuriere opdrachtgevers naakte hij piëta's en madorura's.
zijn omschakeling naar monumentare kunst gaat gepaard net
een rigoureuze opruiming van zijn werkruimte waarbij hij
veel van zijn oudere religieuze plastieken vernietigt. Dé

nieuwe start krijgt o.a. vorm in een serie borstbeelden.
van de hand van vaes zijn in Breda de gevelversiering van
(voorheen) de firma Lapidaire aan de Boschstraat en de geometrische figuren bij de ingangen van een frat aan de Mozartlaan nog te bewonderen.
Na zijn overrijden in 1994 is hij begraven op 'De Bieberg'

in het Ginneken.

'rvcLo = voortgezet &woon Lager ondemtje. ['uee jaar onderuijs aansluttend op d,e zeede tlas van d,e Lagere School .
SomB een opataP aaar aabachteonderutje ot (M)UIP, ueeetal eÍadonderuije.
opgeheven biJ ile Tnwerklngtredlng van de Hanaoetvet, I auguetue 196g.

HEEMKUNDE
door dr. CornelÍs Verhoeven.
Een van de vele vragen yíaarop ik weI eens een antwoord zou
wirlen horen is: "vÍat zijn heemkundigen voor mensen en wat

drijft

hen"

?

Mogelijk is daar ar ooit uitvoerig over geschreven, maar
het is mij niet bekend. hlat ik over heemkunde 1ees, heeft
artijd betrekking op archeorogische, historische en folkroristische details, nooit op de heemkundige zelf en zijn
hartstocht.

schijnbaar is de heemkundige niet iemand die zich zerf
of alleen langs de eindeloze omweg over oneindig veel
details die samen zijn omgeving vormen. Misschien zoekt hij
zich zelf door zijn nest te reconstrueren en stelt hij aan
die reconstructie zo strenge eisen, dat daar zijn hele
hartstocht in opgaat.
zoekt

die ik leerde kennen wist waarschijnlijk zelf niet dat hij een heemkundige vías. Maar dat was
ongeveer het enige wat hij op dit gebied niet wist. Zijn
feilloos en overbelast geheugen en zijn grote interesse
stelden hem in staat om talloze details over oude huizen,
eigendommen, familienamen en stambomen te reproduceren.
Hij kende aIle plaatselijke overleveringen zonder daar ooit
een boek over gelezen te hebben.
Achteraf denk ik dat hij een groot man was, alreen: niemand
wist het en hij had nooit de gelegenheid gehad te stud.eren.
redereen vond hem een "wijze mens" en daar breef het bij.
zíjn kennis heeft hij meegenomen naar de hemeI. [Iat ik zou
willen weten is, welk verband er bestaat tussen die kennis
van het lokale verleden en de wÍjsheid waarin mensen zich
zelf vinden. Hoewel ik geloof dat mensen op a11erlei manieren zichzelf kunnen vinden, ben ik ervan overtuigd dat
de heemkundÍge hartstocht daaronder een heer specifieke
plaats inneemt en dat hij te maken heeft met de wortels van
ons historisch bestaan in de kleine cirkel van de streek.
Aandacht voor het verled.en is meer dan het verzamelen van
rariteiten, het is ook een wijze van leven in geschiedenis
en gemeenschap.
Er is een tijd geweest dat een aantal heemkundig geïnteresseerden zich liet inspireren in de dwaze droom van een
De eerste heemkundige

Sint Aruta ten Drieën op
nieuwe plaats tegen
de gevel van de Rosnolen

zijn

aan de

(foto

zijde

Kees

ttvanllofflandt

Leijten Z00t)

politieke reconstructie van een groot verleden.

J
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vermoed dat de ouderwetse mens met heemkundige hartstocht helemaal niet het verleden terug wil, maar het arleen

niet wil weggooien:hij wil het juist ars verreden bezitten
en niet ars heden of toekomst. Het is niet zo toevarlig dat
de laatste jaren de belangstelling voor heemkunde zo toeneent en dat zíj,voorzover zij met politiek te maken heeft,

tint heeft.
Het warmrode links, a1s ik die uitdrukking mag gebruiken
erkent de behoefte van de mens om in zijn verreden en zijn
omgeving zich zelf te vinden of vandaar uit zijn bestaan te
eerder een linkse dan een rechtse

regelen en het huivert voor louter technische en vervreem-

dende ingrepen.
Behalve materiëIe werstand is de enige vrede met het verleden blijkbaar een voonrraarde voor menselijk geluk.
snuffelen in dat verleden en zoeken naar een steeds grotere
perfectie in dat snuffelen heeft naar mijn gevoer altijd te
maken met een poging het enige bestaan te plaatsen in de
lijst waar het thuishoort en lraar het niet zonder vervreemding uit weggenomen kan word,en.
Mij zerf arthans geeft het een gevoer van geluk een blik te
werpen in mijn stamboom - niets bijzonders, maar waterdicht
en soride - of de geschiedenis van mijn eigen huis en lapje
grond tot in de middeleeuwen te kunnen volgen.
7- Boveastaand artikel verscheen in 7979 in de Brieven van paulus 21.
Op 70 juni 20O7 overleed. de Btabantae fiToeoot Dr Cornel,ia Verhoeven
op 73-jarige leeftijd-

BENOEMD

.

lid Arie van Harten, tot voor kort Gedeputeerde van
cultuur" in onze provincie, is onlangs benoemà tot burge-

Ons

neester van l{oudrichem. onze harterijke gelukwensen.

NIETIÏiIS

UIT

HET

door Kees Leijten
MUSÉUM

BIDPRENTJES

Bidprentjes of gedachtenisplaatjes zijn belangrijke historische en genealogische broruren.
Indien U deze week of in de toekomst bidprentjes opruimt
denk dan aan ons museum, rraar ze volgaarne in ontvangst
worden genomen. Alles is welkom. Eén exemplaar of dozen

Ook dubbele exemplaren zijn geen bezwaar. I{e kunnen ze
weer ruilen. Denkt U aan Paulus ?
tíe kregen er in de afgelopen periode ureer een honderdtal.

vol.

TOT

DAESDONCK
,,AN MEERSETDREEF
GAIDER, MEERSELDREEF EN STRIJBEEK BELICHT
Na de grote tentoonstelling over Bavel-700 en de twee tentoonstellingen over het verenigingsleven in Ulvenhout besteedde Paulus in de afgelopen maanden aandacht aan Ga1der
en Strijbeek. En natuurlijk ook aan I'De Dreefrr en Grazen.
VeeI foto's , klein materiaal en natuurlijk de douane levensgroot. Zelfs het oude naambordje van Strijbeek dook
plotseling op.
Het was een zeer succevolle tentoonstelling met meer dan
1500 bezoekers.
HET PAARD

IN ONS HEEM

Amper was de vorige tentoonstelling geopend of men denkt
weer aan een volgende tentoonstelling.

BEELD VOOR BINCK

In 1882 werd te teur hlillern Binck geboren, die in L947 de
oprichter r'ras van Brabants Heem. Hij was toen pastoor te

Alphen.

Binnenkort zal er een monument komen te Àlphen voor deze
grondlegger van de heemkunde in Brabant

Na de tentoonstelling over de grens richten we ons weer
eens tot het verenigingsleven.
0p 9 september openen wij een tentoonstelling over het
paard in ons Heem.
Een tentoonstelling over de mens en zijn paard. Paard.enverenigingen, rijverenigingen, de aanspanning enz. Een tentoonstelling uraar het paard centraal staat, natuurlijk met
de vele mensen daar omheen.
Graag roepen we de verenigingen op aan de tentoonstelling
nee te werken. Maar natuurlijk ook onze leden die wellicht
nog foto's hebben. Mogen we ze van U een weekje lenen ?
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COLLECTIE PAULUS' MUSEUM T2T
In de afgelopen maanden kwamen weer vele kleine en grote
voorwerpen binnen voor onze collectie.
We hebben alles
ondergebracht in de volgende deelcollecties
ARCHIEF

Rapport Ruilverkaveling

Gilze, Bavel en Rijen's

BIBLIOTHEEK

Aanzien van 7973; L974; en 1975.
De collectie owolkjes-enaiLle" groeit gestaag.
Tien onderdelen van tien schenkers.
Onlangs kwan er de "wok' bij. (onderste rij links)

6-tal

Broek

kerkboeken

CURIOSA

koperen geldkistje; wandbord mobilisatie 1939; wandbord
bevrijding Maastricht 7944; 4 drinkglazen: WSV Anneville,
Bond zonder Naam, Herwonnen Levenskracht en Laurentius
Patronaat Ginneken.

DEVOTIONALIA

Prent H.FamÍ1ie; missiebusje; 100-tal bidprentjes;
FOTOGRAFIE

Groot aantal foto's over Galder, Strijbeek en Dreef alsmede
over het paard en zijn werk; 4 dia's over Carnaval; 6 dia,s
over bouw Jeugdland
KEUKEN

emaille pannetje, voorganger
Twee wandborden

KLEDING

voor onze grote coriectie wandborden

(foto's

Kees

W0K;

Leijten

2001)

fal ie
SCHOOL

Aardrijkskundeboek 1909; natuurkundeboek lg37

ÀÀNWINSTEN

veel is er de afgelopen tijd weer binnengekomen voor
collectie van ons museum.
Interessante zaken leggen we altijd vast op foto.

I

de

,,ry

SPEELGOED

4 kaartspellen; 2 gezelschapsspel]en; houten puzzel

,
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BIBLIOGRAFIE
BRIEVEN VAN PAULUS JAARGANG 26-T

TIMMERMAN

blokschaaf en rijschaaf

door Kees Leijten

UNIFORMEN

Uniform drumband UIvo
DE SCHENKERS

WAREN

mevrouw/de heer/de familie: B. Aarsen-Sprangers; C.van
A1phen; H.van Boesschoten J.van Boxel; A.Clarenbeek; J.
Denisi C.van Dun; N.van Loenhout; C. Mentzel-Schönherr;
P.Nous; C.Peeters; C.Wirken; Zusters H.H,Harten;

CURSUS OUD-SCHRIFT GEVORDERDEN

In oktober start het

Bredase Stadsarchief

bij

voldoende

belangstelling net een cursus
Oud-Schrift Gevorderden 2001-2002
ten behoeve van amateur-historici, genealogen en
geinteresseerden.

De deelnemers Leren

het lezen en begrijpen van 15e-18e

lokaal-historische aspecten van de te
krijgen de nodige aandacht.

eeuwse documenten. De

behandelen teksten

andere

tZ lessen worden Lx per t4 dagen van 19.30-21.00 uur
gegevenr op maandagavonden.
Cursusplaats: Stadsarchieif Breda, Parade 10, Breda.

De

Aantal deelnemers per cursus: ca. 15 personen.
Docent: H.D. Wessels. Cursusgeld: f 100,- incl.lesboek.

Inlichtingen en opgave van deelnemers:
Stadsarchief Breda Parade 10, tel. 076-5294429
postadres : Postbus 90156, 4800 RII Breda
Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk doorgeven,
geval vóór L oktober 2001.
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7e Convocatie 1935

4e EXCURSIE.

In de hoop, dat het nu toch eindelilk eens goed weer zal worden,
wordt geconvoceerd :
ZONDÀG a.s., 26 MEI. Polderland-excursie door de werkeli;k
schitterende, lage landen met rijke bloemenpracht ten N. van Breda.
Eerst langs de oevers van de Mark, later door aardige, de meesten
tfwer onbekende wegies met veel afwisseling. Voorbii Terheiiden
verlaten we 't dal van de Mark, orn langs mooie wegen in
Oqsterhout aan te komen. Vandaar per trambus naar huis.
De tocht gaat niet door bi; regenweer. Boterhammen meenemen.

Verzamelen station Breda om kwart over tien. Terug

rond half

in

Breda

6.

5e EXCURSIE.
ÀVONDEXCURSIE op WOENSDÀG d.B.v.1 29 MEI.
Per fiets via Kadettenkamp naar Dorst (prachtige hei, bosschen,
Ieemputten - geologisch interessant), Terug via Bavel. Als 't mooi
weer is, een fijne tocht.
Verzamelen Groote Markt tegenover 't stadhuis om 7 uur. Terug

+ l0 uur..

o
Oproep tot onze autobezittende leden.
btdag, l6 |uni heeft een groote bosschentocht

plaats (Mastbosch -

Ulvenhoutsche Bosch - Annabosch - Chaamsche Bosch)onder leiding
van den heer Houtvester P. M. Tutein Nolthenius.
Aan deze excursie, die hoogst interessant belooft te worden, wordt

door vele afdeelingen der Natuurhistorische Ver. deelgenomen
(zelfs o.a. door de afd. Amsterdam). Wii wilden ook gaarne een
zoo groot mogelilk aantal leden der afd. Breda aan den tocht
laten deelnemen. Teneinde de kosten zooveel mogelilk te reduceeren
(et zal van auto's gebruik moeten gemaakt worden) zou ons bestuur gaarne even vernemen o[ er leden zijn die met hun privé
wagen aan deze excursie zullen deelnemen (60 à 70 Km ) en hoe.
veel plaatsen zii in dien wagen voor andere leden beschikbaar
zouden willen stellen. Zoodra dit bekend is, wordt de excursie
nader geconvoceerd onder opgave der juiste kosten.
De Secretaris,
A. L. C. A. VAN NTINANTEN.
Baronielaan 73, Telefoon 360{

Een

uitnodiging uit de oude doos.
zelfs nu nog interessant zijn

Het zou
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