*,T8rrÍobon bun
lpuulu fi,»

142

INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS L42
Àgenda 122

Bestuur
Redactie

blijft BaveI
in de Buurt 13

Bavel

Beelden

Adriaan van

Bidden

066
064

Beek

Knipsel

Brabants Erfgoed Di.gitaal ontsloten Kees Leijten
Convocatie 112
Voorzitter Van der Westerlaken

als breuk
Eigen Gemeentehuis
Geschi.edenis Breda Digitaal

Àdriaan van

Heiligen in de Weervoorspelling

Redactie
Redactie

Datum

Joop Kennis
Kees

Heemkundig Weerbericht 131

Hj.storische Prijs Noord-Brabant
In Brabant aan de Grenzen

Beek

Leijten

Lovendaal & hlierts
Redactie
Àd van Eij l-Van de Klashorst
Piet Nuij ten
Wim Colsen +

Mozaieken

Àdriaan van

Nieuwe-Jaorke

Kees

Ouwe

Nieuwj aarswens

uit het

Kees

Oude Hof
Oude Hof

Paulus

Rijke

en.zijn kapellen

oklat-vrouwtj e
Ulvenhout zingt

Leijten

Bestuur en Redactie

tEt

Graaumans

í)

09'l
06

I

I\4US}lUI"1

SPONSORS
c.A.t.'t Horrtqndt

ott

0qtr
084

Kees Leij ten
Harrie Verhoeven

G

080

l0ti

.Redactie
Redactie

Winterti j d
Zalig Kerstfeest

071
06).

100
081

Rosmolenschool

?

083
10s
087

09

Redactie

134

108
107
081

l0r

í'nipsel

Website Onze Dorpen

064
06s

081
107

Kees Leijten
Ànneke Oones-van den Berg

1893

Tj

Uitspraak

Leijten

Àd Jansen
Hoofdredacteur

Roomse Leven

Regenvoorspeller anno

tJie zijn dit

Beek

Redactie
Museum 48

087
099
065
063
069
087
065
064

Kees Leij ten

Joie Santé Bonheur
Kerstklokken
Liedjes voor Oud en Nieuw
Lekker eten

Nieuws

61

15 . 12 .02

heemkundekring

PAULUS VAN DAI:SI)()IJ(

N

ffiW.NN'WNNW
ffi SN*NWNNNNWSÀNNW
NW
NN{NNN\§
Een

fraaie kerststal in
(

aannemingsbedriiÍ

ZALIG KERSTFEEST

VERKOOYEN TRANSPORT

EEN OUDE BRABANTSE WENS VOOR U ALLEN

I.l'

1-

Brronicl:en

EN

EEN ZALIG NIEUI-JJAÀR

STRIJBEEK B.V.

í
-

Oud Turnhout

foto heemkundekring Corsendonca Oud-Turnhout

VeN SI-uts CoNsurrnNrs
rdvrtrburrru

r

9,

I

r

8

-

voor (omnrunicrttt

PA Brcd:, Tclcímn (oz6) t : : ttli

Atphen,Chaam
Jt-

ti I

Gemeen te Llrccl;r

örl

BESTUUR HEEMKUNDEKRING PAULUS VAT{
BESTUUR STICHTING PAULUS' MUSEUM
REDÀCTIE BRIEVEI'{ VAN PÀULUS

DAESDONCK

)

6z

«T8riebon bun

lpuulu fi,»
heemkundekring

Tweemaandeli j

ks periodiek

PAULUS VAN DAESDONCK

van de heemkundekring
"Paulus van Daesdonckí

Redactie: Craenlaer

28e j aargans
rssN-0166-0438

18

4851 TK Ulvenhout

nr

vh Nieuw-Ginneken 15 wintermaand

DE OUDE

HOF

tekende.

cartograaf Lips zette in zijn
van t6zL de singels
duidelijk op de kaart en op de kaart
luchtfoto uit de vijftiger

jaren zijn de sporen nog ouiaetiSr. ,iËn1uaar.
De plek kwam weer in he[ nieuws iu ae iandinrichtingsdienst
Irgt pran opvatte een nieuwe "Mark,, aan te leggen om deze
historische
plek heen. Maar welke historie z
t{e weten niets en vinden niets. Een kolfje
van Ad Jansen die voor ons in de historie dook.naar de hand
rn het gemeentehuis van onze oude gemeenter
stadkantoor
van Breda, bevindt zich een prachti; mozaïek rru
van
de kunste_
naar Lambert simon. Adriaan van geÀr beschrijft het
voor u
in zijn rubriek
"Beelden

in

de Buurt',.

Anneke Meuremans maakte

weer een

ei-àe foto,s

bij.

editie van Brieven van paulus met veel nieuws en
ààn groot vraagteken bij
""
DE OUDE HOF

veel interessants uit ons heem

tachtig leden van paurus hebben op maandag 2s
november in café-zaa1 Flamingo genoËn
van dL lezing van
Àrnoud-Jan Bijsterveld. over hàt
Roomse Leven,,.
'íniitË
-devotie
vaak denken we dan aan zoetelijke
en s1aàfse ge_
hoorzaamheid a_an mijnheer pastóor,
voorbeelden gaf prot.aiisteiveld aan maar aan de hand van
de eerste helft van de ïorige eeuw indat de katholieken in
rrun dagelijkse reven
verschillende houdingen aannanen ten opzichte
van de door
de kerk voorgeschrevón regels.
gehoorzaamheid en lijdzaamïrei-tl Deze houding varieerde van
t"i
en soms
zelfs tot verzet. voór de ouderen
"ig"nzinnigheid
onaór
d,e
aanwezigen
werd,
het een avond waarbij vele herinneriiËn boven
kwamen.
2003 ïs het jaar van de boerderij
en paulus gaat d,aar ex_
tra aandacht aan schenken.
onlan-gs rrler nog uit een pu_
blicatie van Brabants Heem dat er nog steeds
authentieke
Brabantse boerderijen uit
verdwijnen.
.ons_
.Iandschap
Paulus gaat een tentoonsterling in-iiInt"r,
over verdwenen
en nog bestaande b.oerderijen in ïns
--' heem.
Deze tentoonstelling *oràt g"opÀnd Lió"n
zondag z februari
a's- om r-4-00 uur dogr plaatigeïoot d goede
bekende n.r.
oud-gedeputeerde en truidig uuigemeest;r
van hroudrichem en
voorzitter het platform "2b03
,iar u"n a" Boerderi j,, Àrie
van Harten.
ongeveer

ZOO2

in ulvenhout staat weer vorop in de belangstel_
volgens
van Goor uit 1744 was dair ter plekke een ou_
lingde toegangspoort en fundering g"uonaàn. p"t gaf
de gedachte dat daar wellic[t een nuitenplaats,voedsel aan
een motte
of een landhuis moet zijn geweest.
Te meer daar de heer van Breda in Lz74 in ulvenhout
een akte

lid

ZOO}

Beste Heemvrienden,

De oude Hof

ons

15 donkere maand

1142

zíj die nog foto's of afbeeldingen hebben van
verdwenen
boerderijen kunnen zich in
_ve_rbinding sterlen met een van
onze bestuursleden, om elkele
r.àpiLe* te kunnen raten
maken voor onze tentoonstelling. ------'
op veler verzoek zal Ger coppens weer voor
de 1eden van
Paulus optreden
zondagmia?Ëg 19 là*"rr a.s. om
.op
14.00
uur in zaal Bruininks in
zii Éiengt voor ons haar
luisterLiedjes en balladesBavel-.
en praat a11es aan elkaar op de
van haar zo bekend.e manier.

64
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Velen van u zullen zich Ger nog herinneren van haar vorige
optreden of kennen haar van Omroep Brabant, waar zíj regelmatig te beluisteren is.
Deze mensen hebben geen aanbeveling meer nodig. Voor de
anderen zou ik wÍllen zeggeni zotg dat u op tijd aanwezig
bent, want het zal druk worden.
Met vriendelijke groet.
het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Namens

Jan van

driejaarlijkse Historische Prijs van Noord-Brabant van
het Prof.dr.H.F.J.M. van den Eerenbeemtfonds ter bevordering van de wetenschappelijke geschiedbeoefening in NoordBrabant is deze keer toegekend aan dr Kare1 Leend.ers.
Karel Leenders heeft vooral veel geschreven over de oudste
geschiedenis van west-Brabant, veel over Breda en niet
minder dan 17 bijdragen aan de Brieven van paulusrn 1987 verzorgde Karel voor ons een lezing over valkrust,
in 1998 een lezing met excursie naar Geersbroek en in lggg
een fietstocht d.oor Bave1 met een lezing over de land-

De

schapsgeschiedenis daaraan voorafgaande.

lrlesterlaken,

voorzitter

Namens
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VOOR: DR KÀREL LEENDERS

IN

DE WEERSVOORSPELLING 69
December -- tíintermaand- [lindelmaand
Brand berenkruid en lavendel tegen mot
voor sint Leocrada ontsteek de kaars en brand de pot (B/rz)

Januari - Louwmaand - Vorstmaand
AIs Sint Switbert regen geeft
Zal deze 40 dagen aanhoudeÍr

Paulus hartelijke gelukwensen aan de gelauwerd.e r

BRABANTS ERFGOED DIGÏTAAL ONTSLOTEN
Op donderdag 74 november 2002 stelde gedeputeerde Roel
ÀugusteÍjn in het Rijksarchief Noord-Brabant de uitgebreide website "erfgoedbrabant.nl" officieel in gebruikOok het genealogisch tijdschrift "De Brabantse Leeuw"
sloot met interne sites aan op de overkoepelende website
van het Erfgoedhuis.
Die dag verscheen ook een cd-rom met de vijftig jaargangen

van De Brabantse LeeuwVele genealogen zullen blij zl)n met dit
Het is we1 jammer dat de cd-rom bijna niet

digitale boek.
te installeren
is door 'n gewone gebruiker, die niet de kennis heeft van

computertaal en computerweetjes.
beschrijving is voor een leek erg ingewikkeld.

De

GESCHIEDENIS BREDA DIGITAAL
Op de t{ebsite van

BAVEL BTIJFT BAVEL
In de vorige Brieven van

Paulus verhaalden we over het
knabbelen van Breda aan Bavel.
Het tij is echter gekeerd.
Bavel ten westen van de snelweg, "Plan Nieuw WoIfsIa€tr",
blijft gewoon Bavel heten. De bewoners hadden zo ook
geadviseerd.

Net als vroeger bepaalt de Bavelse Leij het einde van
stad en het begin van het dorp.

de

het Stadsarchief wordt ter gelegenheid
van 750-jaar Breda in twaalf maandelijkse afleveringen de
geschiedenis van de stad digitaal gepresenteerd.
Deze maand. december verschijnen de twaalf digÍta1e presentaties op een cd-rom.
U kunt die cd-rom kopen bij 't Stadsarchief voor 750 cent,
vanaf 1 januari 2003 kost hij 1252 cent.
U kunt d,e cd-rom telefonisch of schriftelijk bestellen bij
STÀDSARCHIEF BREDÀ

of: postbus 90.156

Parade 12 Breda of 076-529.44.43;
4800 RH Breda; of:stadsarchief@breda.nl
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AGENDA
dec.

6t

2002/2003 (r22)

Het Rijke Roomse leven
Tussen gehoorzaamheid

1 museum open
15 Brieven van Paulus L42

en eigenzinnigheid

door Anneke Oomes-van den Berg

2003

jan
febr

5

museum open

2

museum open

19 Ger Coppens treedt nogmaals op
te Bavel Aanvang 14.00 uur
Nieuwe

in zaal Bruininks

tentoonstelling "Jaar van de Boerderij

15 Brieven van Pau1us 143

"

maart 2 museum gesloten i.v.m. carnaval
9 museum
L7 lezing

open

april 3 Paulus wordt 28 jaar

6 museum open
7 groot symposium JAAR VAI{ DE BOERDERIJ in WT
13 museumweekend museum open op zondag
L5 Brieven van Pau1us L44

4

mel

1,2

juni
juli
aug
sept

1

museun open

lezing door Jan Verschaeren

museum

open

Boom B.

1-31 museum gesloten
15 Brieven van Paulus

145

L-31 Museum gesloten
31 Einde van het 28e verenigingsjaar

1 Begin 29e verenigingsjaar
7 Museum open Nieuwe tentoonstelling:

museum

is

Bijsterveld is erg geÍnteresseerd in het Rijke Roomse Ieven omdat dat Roomse leven een enorme stempel heeft gedrukt
op het leven in en de ontwikkeling van Noord-Brabant.
Grofweg kan men stellen dat het "Roomse leven" "Rii1" was
in de periode van L9LT tot 1954.
L9L7 hlordt gezien als omslagpunt om twee redenen. Als eerste werd het algemeen kiesrecht ingesteld (tlat in 1918 voor
het eerst werd gebruikt) en ten tweede kwam er een einde
aan de schoolstrijd waardoor er een gelijke berechting en
subsidiëring van het bijzonder onderwijs ontstond. Na L9LT
konden alle katholieke Brabanders naar katholieke scholen

waardoor de kerk nog meer invloed kreeg op de bevolking.
In 1954 kwam er een einde aan het Rijke Roomse leven door
het bekende mand.ement van de bisschoppen. Men heeft gepro-

beerd iedereen angstvallig binnen de katholieke zuil te
houden maar men slaagde daar nÍet in.

.

"Vrouwenorganisaties
Jaarvergadering

Het

uit

de regenachtige herfstavond van 25 november wisten zo'n
80 leden en aspirant-leden de weg naar de Flamingobar te
vinden voor 'n lezing van professor Arnoud-Jan Bijsterveld.
Bijsterveld is Hoogleraar in de volkskunde aan de UvT (Universiteit van Tilburg; voorheen KUB).

Op

in

ons heem"

geopend:

elke eerste zondag van de maand van L4.00 u.-1.7.00 u.
elke woensdag van 14.00 u. - L6.00 u.
voor groepen op verzoek (076-561.27.42)
in de maanden juli en augustus is het museum gesloten
( Wij z igingen voorbehouden )

drie gröepen
Men kon de katholieken

tijdens de genoemde periode ond.erverdelen in drie groepen met elk een eigen kenmerk.
Zo had je de gehoorzamen, de eigenzinnigen en z:.j die zich
verzetten. Professor Bijsterveld is tot deze driedeling gekomen na een studie waarin interviews afgenomen door Toon
Kloet ( De Sten, t 1980), onderzoeken van Heemkundekringen
(bijvoorbeeld bandmateriaal van de heemkundekring Wouw) en
boekjes van de hand van Ad Rooms een grote rol spelen. De
geïnterviewden waren vooral geboren tussen 1890 en 1950.
Bijsterveld maakt ook gebruik van autobiografische werken
van bekende en minder bekende schrijvers zoals Paula Franken en Jan Cartens.
De "gehoorzamen" waren voor d,e clerus uiteraard de fijnste
groep. Zíj deden zonder vragen wat de kerk van hen verlangde-

Arnoud-Jan

6s

69

luistert

Professor Bijsterveld verterde veel anekdotes en verhalen
van de mensen zelf. zijn betoog werd daardoor een goed te
volgen verhaal. voor vele aanwezigen in de zaal kwamen een
hoop dingen die de professor vertelde heet bekend voor,
maar ook voor de enkeling die zelf helemaal niets van het
Rijke Roomse leven heeft meegemaakt is deze periode tot leven gekomen. Dat een lezing die zo dicht bij de mensen zelf
staat veel los maken bleek wel tijdens de pauze en na afloop. vele toehoord.ers zochten Arnoud-Jan op om hun eigen
verhalen te vertellen. Dat de professor daar bIÍj mee is,
bleek uit het feit dat hij de verharen meteen meenam in z'n

belangstellend naar
verhaLen

Rijke

(foto

uit het

Roonse Leven

Anneke Oones)

betoog.
Het was inmiddels de tweed.e keer

Men deed niet alles met plezier, men zette regelmatig
vraagtekens bij bepaalde zaken en men was het zeker niet
met alles eens maar men deed onvoorwaardelijk dat wat men
van hen verwachtte. ondanks dat men vaak voor de hele gemeenschap werd vernederd door bijvoorbeeld geen communie te
mogen ontvangen of door tijdens een preek publiekelijk te
kijk te worden gezet, men bleef naar de kerk komen en de
pastoor gehoorzamen.

Dit in tegenstelling tot d.iegenen die zich wer verzetten.
zí) gingen de confrontatie aan met de pastoor door zich aan
zijn regels te onttrekken of door zich van de kerk af te

dat prof. Bijsterveld een
lezing hield voor Paulus. hlellicht dat hij in de toekomst
weer een nieuw onderwerp uitwerkt dat hij in het land van
Paulus kan komen vertellenMocht u er d.eze keer niet bij ztjrt geweest d.an moet u zeker
van de herkansingsmogelijkheid gebruik makenl

420 JAAR GELEDEN
DE DATUM ALS BREUK

wenden.

door Joop Kennis

gehakt is geen vlees
Een belangrijke groep binnen

die in het jaar 46 vóór christus door keizer
Ju1ius caesar werd ingevoerd, bevatte een aantal onnauwkeurigheden. AIs gevolg hiervan was in de zestiende eeuw
het verschil tussen het kalenderjaar en het zonnejaar
opgelopen tot tien volle dagen. Daarom schreef paus Gregorius XIII in 1582 een kalenderhervorming voor, die er in
de praktijk op neer kwam dat men tien dagen oversloeg: op
4 oktober L582 volgde 15 oktober 1582.
De kalender

het ond.erzoek zijn de eigenzinnigen. zíj gingen ter kerke en leken gehoorzaam maar
gingen creatief met de regels om. Het vasten werd. dan niet
zo nauvJ genomen en ook met het vrijdags geen vlees eten
werd regelmatig de hand gelicht. professor van Bijsterveld
had een mooie anekdote van een van de geinterviewden.

"Toen de pastoor op vrijdag onverwachts op vrijdag langs
kwan en gehakt op tafel aantrof kreeg de nan te horen dat

hij op vrijdaq geen vlees nocht eten en gehakt was
vlees. De heer des huize kreeg als penitentie dat hij

ook
een

zak hout noest afgeven op de pastorie.
De nan bracht, eigenzinnig als hij was, een zak zaagsel
naar de pastorie en kreeq daarop vcrn de pastoor te horen
dat dat natuurl.ijk geen hout was.
De qestrafte antwoordde daarop dat ais zaagsel qeen hout
is, gehakt geen vlees is,,.

Niet a1le Nederlandse gewesten voerden de Gregoriaanse
kalender direct in. rntegendeel, de protestantse Ianden
wensten niet naar de bevelen van een paus te handelen.
Holland deed het tamelijk vlot: in 1583, Friesland pas in
1701. In de praktijk waren er in de 17de eeuw in de Republiek twee kalenders in gebruik (de oude en de nÍeuwe
stijl). Dat gaf men vaak aan door middel van een breuk met
in de teller de Juliaanse en in de noemer de Gregoriaanse
datum, bijvoorbeeld 5/15 nov. 1644.
gelezen in 't Periodiekske Valkenswaard

.--- -'/

-./
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Kaart L: De reconstructieplannen van het Markdal tussen de
Bieberg en UTvenhout, zoals weergeqeven op de plankaart van
de Dienst Landelijk Gebied.
!= Gaiderseweg: /= Reeptiend; J= nieuw fietspad; 4= nieuw
wandelpad; §= dras-plasgebied; 6= de gekanaliseerde Mark;
/= oude arn van de Mark net hoge ecologische waarde; $=
nieuwe nevengeul; 9= binnenterrein net Oude Hof; L0= laarzenpad ; 11- Prinsenhoeve; L2= hoge akkers; 1.3= Ulvenhoutselaan; L4= wijk ltlarkdal.

Inleiding

De uit de Middeleeuwen daterende Oude Hof, gelegen in het
Markdal achter de Prinsenhoeve, staat momenteel volop in de
belangstelling. Binnenkort wordt nameli j k d.oor de Dienst
Landelijk Gebied een begin gemaakt met de herinrichting van
het Markdal tussen de Duivelsbrug in Ginneken en de brug
bij het Sulkerpad in Ulvenhout. De plannen, die in het
voorjaar van 2002 werden gepresenteerd, hebben grote gevolgen niet aIleen voor de waterhuishouding maar ook voor het
toerisme. ook met het ondergrondse archeorogische monument
De Oude líof gaat het een en ander gebeuren.
De herinrichting
De huidige gekanaliseerde loop van de Mark blijft bestaan
(zie kaart 1). Daarnaast worden enkele "nevengeulen" aangelegd, die een me.m.derend verloop krijgen. De Mark wordt net
ten noorden van het bruggetje aan het einde van het sulkerpad afged.amd, waarna een belangrijk deel van het aangevoerde water via een nieuw gegraven loop ten ooste, van de Mark
naar de Bieberg wordt geleid. Tussen de Bieberg en de Ulvenhoutselaan komt er een nieuwe waterloop aan de westzijde
van de huidige rivier. Het fietspad langs de Mark wordt
vanaf Ginneken opgeschoven in de richting van d.e BouvigneIaan. Bij de boerderij van Van Haperen komt men op de GaIderseweg. vanclaar wordt men achter de Tuchtschool (De ríei7akker\ om naar Reeptiend geleid. Voor wandelaars en fietsers die graag genieten van de fraaie oevers met het gezicht op het water en de daarlangs gelegen bebouwing betekent deze nieuwe route een verries. t{el komen er verharde
of onverharde wandelpaden tussen de Mark en het fietspad.

te graven waterloop aan de oostzijde van de Mark komt te
liggen tussen De Oude líof en de Prinsenhoeve (zie kaart 1).

De

De hoge akkers langs de Ulvenhoutselaan blijven hierbij nagenoeg ongeschonden. Vanaf het Sulkerpad wordt er op de
grens van het lage en het hoge gebied een "laarzenpad"
aangelegd in de richting van de Bieberg en vandaar langs de
oostzijde van de Mark naar de ulvenhoutselaan. Het terrein
tussen de Mark en de nieuwe waterloop, waarin ook De Oude

Hof

ligt, is

echter voor het publiek

niet toegankelijk.
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Ter hoogte van t/aJ,trust kan men via een fiets- en wandelbrug de Mark oversteken naar het nieuwe fietspad en de Bouvignelaan. De vereniging Ginneken=Ginneken heeft verzocht
deze brug naar de in 2000 overleden Ginnekense predikant
Vrij landtbrug te noemen.
Archeologisch onderzoek

AIs voorbereiding voor het opstellen van plannen voor herinrichting is in de afgelopen jaren in het gehele Markdal
op alle in aanmerking komende plaatsen een archeologisch
bodemonderzoek uitgevoerd. Men is begonnen met een archeologische kartering en invenf,arisatie door middel van veldonderzoek en grondboringen ^. Voor een aantal plaatsen was
een a.rnvullend ond,erzoek noodzakelijk. Daartoe behoorde ook
het terrgin waar in de Middeleeuwen De Oude lÍof moet hebben
gelegen l. Dit onderzoek bestond uit een uitvoerig booronderzoek en een geofysisch onderzoek van het terrein. Door
het booronderzoek krijgt men een indruk van de hoogteligging van het dekzand en van de eventuele restanten van
steen of hout van vroegere bebouwing, die nog in de bodem
aanwezig zijn. Het geofysisch onderzoek (weerstandsonderzoek) geeft een beeld van de hoge en lage delen van het
onderzochte gebied. Zo heeft men de vorm en de plaats van
de vroegere oude hof met de grachten en de twee eilanden
vrij goed kunnen vaststellen.

Totaal werden er in dit terrein ongeveer 200 boringen
gezet. Dit toch zeer uitvoe'rige booronderzoek heeft helaas
geen restanten van steen of hout opgeleverd, terwijl er
slechts één scherf van Elnpt-aardewerk uit de veertiende

in de vulling van de tussengracht is gevonden. Verder
zijn er zowel in de grachtvullingen als in het omliggende
terrein kleine restanten? van steenpuin aangetroffen. Een

eeuw

teleurstellend resultaat'.
De hoge akkers tussen de Ulvenhoutselaan en De Oude Hof

bij de diverse onderzoeken echter wel sporen opgeleverd van menselijke activiteit. Hier moeten in het Mesolithicun (midden-steentijd, 8800-4900 vóór Chr. ) jagers en
verzamelaars van veldvruchten hun kampementen hebben opgeslagen. Et zijn ook vondsten van aardewerk uit de IJzertijd
(800-12 vóór Chr.), Romeinse tijd (12 v.Chr-450 na Chr) en
uit de Vroege {.(450-1050 na Chr) en Late Middeleeuwen (10501500 na Ctrr. )

hebben
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De geschiedenis van De Oude Hof
In dit blad zijn in het verled,en over

dit onderwerp verscheiclene artikelen verschenen. In 1982 publiceerde dr.
[(arel Leend.ers de bevindingen van zijn eigen veldonderzoek
'. In L997 schreef ik zelf een uitvoerige studie over De
Oude ÍIof, gevolgd door een artikel over De Prinsenhoeve in
2OO2 In deze publicaties werd er van uit gegaan, dat De
Oude Hot in de Middeleeuwen is aangelegd. hlellicht geschiedde dat door de Abdij van Thorn, die volgens de overlevering, vlak vóór het jaar 1000r eerr aantal landerijen in
het Markdal ten geschenke had gekregen van de stichteres
van deze abdij: Hilsondis van Strijen. Vanaf L277 was de
Heer van Breda in het bezit van deze goederen. Het zou dus
ook mogelijk zijn, dat deze in het stroomgebied van de Mark
een versterkte hoeve heeft aangelegd in de toen gebruikeIijke vorm van een notte.
De topografische kaart van landmeter Jacob Lips, daterend
van omstreeks 1620 (kaart 2), laat in ieder geval een
grachtenstelsel zien in de vorm van een acht, met een groot
en een klein eiland. Hij vermeldde er bij, dat het hier
ging om D'Out Hof, die ten tijde van Lips beplant was met
eikenbomen. Hieruit is steeds de conclusie getrokken, dat
we hier te maken hadden met de midcleleeuwse voorloper van
de huidige Prinsenhoeve, toen aangeduid als De Hoeve van
Ulvenhout. Het terrein was in 1620 vijf bunder en 50 roeden
groot (ca.6r5 hectare). Het is tevens de enige kaart, waarop de hof net de grachten staat afgebeeld.
De veronderstelling van een notte-burcht (-kasteel) werd
nog gevoed door in het verleden gedane vondsten. Van Goor
vermeldt in 1744 in zijn bekende boek over de geschiedenis
van Breda, dat de Heren van Breda vroeger in Ulvenhout hun
slot en woonplaats hadden: tans niet neer in wezen, doch 't
welck nent op niet ongegronde redenenrvertrouwt gestaen te
hebben aan de rivier de Marke, achter de Hoeve van den Heer
van Breda, geneenlijck de Hoeve van Uivenhout genaant,
aiwaar voornaals de grondvesten ontdeckt, en oock een yzere
zW
$eure, net nog eenige andere gedenkstucken uytgegraven
'. Zijn verhaal over de vond.sten zal wel juist zijn geweest, maar zijn interpretatie lijkt niet zonder fantasie
en -evenals zijn gehele boek- overlopend van eerbied voor
alles wat met de Heren van Breda te maken had.
Toponiemen-deskundige ir. Chr.Buiks vermeldt een uitspraak
van de pachter, de heer Huijben sr.
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bij

egalisatiewerkzaamheden op een
Grote B7ok, op ongeveer 70 meter
van de l4ark restanten van stenen fundamenten hebben aange-

Deze zou omstreeks L915

terrein

genaamd

troffen

8.

líet

Tweede

allerlei plaatsen nog aI eens het verhaal
tegen, dat De Oude IIof een *asteel of jachtslot van de Heer
van Breda of van zijn verwanten zov zijn geweest. De Belgische families die in de eerste helft van de veertiende eeuw
Heer van Breda waren zullen waarschijnlijk liever op hun
bezittingen roncl Brussel hebben vertoefd in de nabijheid
van het hof van d.e Hertog van Brabant, dan op een burcht
Zo komt men op

in

de moerassige omgeving van de Mark te Ulvenhout.
Men zou verwachten, dat men bij het recente archeologisch
onderzoek opnieuw wat restanten had gevonden. Zoals boven
reeds vermeld. hebben de 200 boringen op dit terrein echter
geen overblijselen van hout of steen opgeleverd, terwiil er
ook geen and.ere sporen van bewoning zijn aangetroffen.

Beschrijving van De Atde IIof
De archeologen volgen in hun rapport de gangbare opvattingen betreffende de geschiedenis van De )ude Hof, waarbii ze
zich beroepen op de bovengenoemd.e publcaties.
!{at betreft de ontstaansgeschiedenis, concludeert men uit
het booronderzoek dat er vroeger (vóór het jaar 1000?) een
Mark-arm ten oosten van de latere Oude IIof heeft gestroomd.
Doordat zich een nieuwe tak vormd.e verlandde de oude. In
een vrij ver gevorderd stadium van verlanding werd dit terrein uitgekozen a1s vestigingslocatie van een versterkt
kasteel of boerderij. I'Ien benutte de oude Markarm om een
nieuwe gracht te graven, zodat een eiland ontstond dat weer
in tweeën werd gedeeld door een gracht. 0p deze wijze kan
de hof/voorhofstructuur zijn ontstaan. Waarschijnlijk werden beide eilanden opgehoogd met materiaal uit de grachten.
Wat betreft het kleine eiland is het echter de vraag, of er
ook zo{anig is opgehoogd dat er sprake kan zijn van een
Volgens het booronderzoek van Leend.ers bleek
notte
echter niet dat er sprake is van ophoging. Bovendien ontbrak op beide eilanden een bodemprofiel, zodat men moet
aannemen dat deze verhogingen na het verlaten van De Oude
Hof zí1n geëgaliseerd, mogelijk ten behoeve van een boonkwekerij uit.je zestiende eeuw , aldus het verslag van de
archeologen lu. Ook de latere pachters van de grond zullen
zich wat betreft de egalisatie niet onbetuigd hebben gelaten.
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Het complex was vrij groot van opzet, waarbij moet worden
opgemerkt, dat Jacob Lips in 1.620 de afmetingen groter
heeft ingetekend dan nu uit het archeologisch onderzoek
gebleken is. Volgens Lips meette het grote eiland (voorhof)
90x70 meter en het kleine eiland (hof) 70x40 meter. De
grachten waren volgens hem ca LB meter breed. In de huidige
situatie zouden deze afmetingen respectievelijk 95x minimaal 52 en 45x min.25 meter zijn. Kare1 Leenders stelde de
breedte van de gracht op 16 tot 20 meter en de lengte van
grachten rond het gehele complex op 1B0 tot 190 meter
de
II
Or"aorie in een nieuw daglicht
Zoals in het voorgaande reeds vermeld beroepen alle auteurs
zich op de uit het verleden overgeleverd.e vermeldingen van
gevonden fundamenten en zelfs van een ijzeren poort. Het
recentelijk verrichte archeologisch onderzoek heeft echter
nauwelijks een spoor van bewoning opgeleverd: geen enkele
steen, geen paalresten en geen restanten van aardewerk of
gebruiksvoorwerpen. En dat terwijl op luttele meters van de
zandplaat waarop De Oude ffof moet hebben gelegen, ta1 van
bewoningssporen zijn gevonden op de hoge akkers tussen de
Bieberg en de Prinsenhoeve. Vóór aanvang van onze jaartelling ging het vooral om kampementen van jagers en "verzameIaars". Maar er zijn ook vondsten uit de Romeinse Tijd, de
Vroege- en Late Mifldeleeuwen aangetroffen, die wijzen op
een "nederzetting" 't. De vraag is dan ook, of De Aude Hof

,"

ooit bewoond is.

hlel staat overduidelijk vast, dat men in het verleden heeft
getracht met behulp van reeds bestaande geulen en twee
"zandopd.uikingen" een structuur aan te leggen van een voorhof/hof, omgeven door grachten. Àan de zuidzijde hebben de
archeologen die gracht echter minder goed kunnen reconstrueren. De westzijde, aan de kant van de rivier, is later bij
overstromingen gedeeltelijk weggespoeld. Voor de werkzaamheden moet heel wat mankracht nodig zijn geweest, waardoor
de aanleg jaren moet hebben geduurd. De vraag is dan ook,
of De Oude l/of ooit gereedgekomen is en de functie van versterkte boerderij heeft gehad, die tot heden werd verondersteId. De aanleg zou in de Middeleeuwen hebben kunnen
plaats vind.en, wellicht door de Abdij van Thorn. Na in beslagname van de Ulvenhoutse goederen door de Heer van Breda
in de dertiende eeuw, zal deze wellicht een boerderij hebben gesticht op de plaats van of in de buurt van de huidige
Prinsenhoeve, in ieder geval op het hoge terrein en in de
nabijheid van de in ontwikkeling zijnde weg van Breda naar

het zuiden.

w
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rn de acte vqq lz77 wordt overigens slechts gesproken ov-er
een winning rJ in \llvenhout, dus niet over een hoeve 1{.
Daarvan is pas sprake in de latere vermeldingen en in de

pachtcontracten.

!li:ft

nog de vraag over, waar de vroeger aangetroffen fun-

damenten en de, vermelde ijzeren poort vandaan-zijn gekomen.
In de zestiende eeuw werd de Hoeve vctn llivenhoít íerpacht

zond.er De oude Hof. rn 1554 vermeldt het contract: rten
gen.Heere behoudt aen hen selven het oude hof net zijn
toebehoorh", dewelcke hij neijninge is net een veken te besluijten'r. Er kwam dus een poort of hek op het terrein,

nijn
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Kaart 2: Detail van de kaart van Jacob Lips, ca L620.
Rechts ligt D out Hof, links de Dorpstraat net de Hoeve van

Uivenhout (Prinsenhoeve) en de driehoek van Grinhuysen
(nu de kerk). Dit rs de enige atbeelding van De Oude Hof.
Let op de noordpijl!

vermoedelijk bij de brug over het water. r; die tijd was
het een boomkwekerij van de Heer van Bred,a, waarin jonge
bomen voor het in aanleg zí)nde Mastbos werden gekweekt. De
in de achttiende eeuw gevond.en ijzeren deui zou deze
poort

kunnen zíjn, terwijr de stenen tot de hekpalen of het
landhoofd van een brug kunnen hebben behoord. Dàtzerfde zou
ook het gevar kunnen zijn met de in de twintigste eeuw gevonden steenrestanten. Overigens: wie zegt, dàt deze materialen niet afkomstig waren van erders en ooit in de grachten gedumpt zijn, waarna ze bij egalisatiewerkzaamheden
weer teruggevonden zijn?

Sprookjes de wereld uit
De geschiedenis varl De oude Hot kan arreen op betrouwbare
wijze worden beschreven, wanneer deze met volóoende bewijzen te onderbouwen is. Het "bodemarchief", waarop tot heden
ieders h.o9p gevestigd was, is nu in eerste instantie goed
onderzocht, waarbij echter geen aanwijzingen voor een bebouwing of eventuele bewoning zijn aangetroffen. Een nader
archeologisch onderzoek zou wellicht nóg iets kunnen opleveren. Dat zou dan kunnen bestaan uit het graven van sleu-

ven door het gehele terrein, zoals ,$at ook enkele jaren
gereden bij Grinhuijsen is gebeurd Ib. Dit valt onder de
competentie van de archeologische dienst van Breda.
Aangezien het middenterrein bij de komende reconstructie
niet "bedreigd" is, za\ er hier geen nader onderzoek worden
gedaan. De grachten worden niel verder uitgediept dan de
meest recente vulling, waarbij de archeologiÀche àienst we1
voortdurend toezicht zaL houden. Het brijfl namelijk mogelijk dat er bij het uitgraven vondsten worden gedaair.
De geschiedschrijvers hebben zich wellicht iets te veer
vastgeklampt aan uit het verreden overgeleverde verhalen,
die steeds weer worden herhaald in boeken en tijdschriften.
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Het gaat dan over een burcht of kasteel aan de Mark van de
Heren van Breda, aI of niet in de vorm van een notte. In
andere gevallen heeft men het over een jachtslot van de
Bredase heren, dat in Ulvenhout zou hebben ges.faan, soms
aan de Mark, soms op de plaats van Grimhuijsen L. Uit het
voorgaande blijkt echter duidelijk, dat het sterk cle vraag
is of er op De Oude IÍof ooit mensen hebben gewoond, laat
staan dat er een kasteel heeft gestaan. Harde bewijzen zijn
hiervoor zelfs bij het recente archeologische onderzoek,
niet gevond.en. Voorlopig moeten dan ook de verhalen over
een kasteel of jachtslot van de machtige heren van Breda
tot de legenden word.en gerekend.
Reconstructie van De Atde Eot
Bij de herinrichting van het Markdal, die in 2003 van start
moet gaan, zijn er ook plannen ontwikkeld om De àude líof te
reconstrueren. Men wil de grachten zo goed mogelijk 'rvisualiseren", waarbij de middeleeuwse vorm van een omwaterde
voorhof en hof weer zichtbaar wordt. De uitgegraven grachtvulling wordt op het middenterrein gebracht, zoals dat ook
in vroegere tijden moet zijn gebeurd. Via bruggetjes zijn
de beide eilanden toegankelijk. Vanaf de hoge grond ten
oosten van de hof wordt een toegang gemaakt, waarbij met
een brug de nieuwe nevengeul van de Mark wordt gepasseerd.
De bedoeling van Staatsbosbeheer is, om het binnenterrein
tussen de nevengeul en de rivier, waarin ook de gereconstrueerd.e Oude Hof ligt, in te richten aIs weiland, dat
begraasd wordt. Helaas wordt dit binnenterrein met de hof
niet ontsloten voor het publiek. De vraag is, waarom men De
Oude Hof wtl reconstrueren, wanneer het publiek de hof niet
of slechts beperkt kan bezoeken.
De plannen hebben nog een ander bezwaar. Door het graven
van de nevengeul van de Mark ten oosten van de hof, waardoor een belangrijk deel van het water van de Mark gaat
stromen, wordt de ligging van de gereconstrueerd.e hof in
een andere context geplaatst. De hof lag ten oosten van de
rivier, terwijl nu de indruk wordt gewekt dat deze ten
rrresten van de Mark heeft gelegen of eventueel tussen twee
geulen van deze rivier. Dat komt zeker niet overeen met de
toestand in de Middeleeuwen en de situatie zoals }andmeter
Lips deze in 1620 heeft ingetekend. Hierdoor boet o.i de
reconstructie aanzienlijk aan waarde in. De cultuurhistorische waarde van De Oude Hof zal op dit punt echter moeten
wijken voor andere belangen, met name de grotere afvoercapaciteit van water waarmee men voor de toekomst rekening
moet houden en de opgelegde taak de Mark opnieuw te laten
meanderen.

De oude meanders van de rivier bieden hiervoor volgens de
deskundigen te weinig mogelijkheden.
Sanenvatting
Het recente archeologisch onderzoek plaats veel vraagtekens
De Oude
bij de tot heden gàngbare theorieèn betreffende
zelfs
is
Het
uitgesloten.
nagenoeg
is
Ho-f. Een motte-hurcht
mogelijk, dat er nooit een boerderij gestaan hpeft, maar
aa[ ae-hof/voorhof na de Middeleeuwen wel voor andere doeleinden is gebruikt, zoals in de zestiende eeuw het geval
was met een boomkwekerij. Dat zou betekenen, dat de Hoeve
van uTvenhout steeds op het hogere terrein zou hebben geleoen.

Éet is de bedoeling, dat bij de herinrichting van dit deel
van het l{arkdal De-1ude lÍof weer zichtbaar wordt gemaakt'
Wel komt de hof dan te liggen tussen de gekanaliseerde Mark
en de nieuwe meanderende geul ten oosten van de huidige
Mark, waardoor De Oude Hof een andere ligging krijgt dan in
de Middeleeuwen. Het is te betreuren dat de hof voor bezoekers niet vrij toegankelijk wordt.
Nader archeológisch ondeizoek op de "eilanden" is daarbij
niet mogelijk. vakkundig toezicht tijdens de graafwerkzaamheden kan wellicht nog wat meer inzicht geven in de histo-

rie

van

dit

oudheidkundig monument.

Aantekeningen
RÀAp =Stiètrting Regionaal Archeologisch Activeringsproject
RÀÀP Archeologisch Àdviesbureau b.v., Amsterdam.
G.A.B. =Gemeente-archief Breda

1. C.l,l.Soonius, Herinrichtingsgebied tllvenhout-Gaider, een archeologische kartering en inventarisatie, RMP-rapport 111, Amsterdam,

2.

1995.

P.van Kempen en S.PoIman: De Oude Hof

te ulvenhout, RMP-rapport

757, Àmsterdam, 2002.

Leenders heeft bij zijn veldinspectie omstreeks 1970-1980 op
het perceel van De 2ude Hof ín uit de Mark afkonstige grond twee
scheiven uit het einde van de vijftiende eeuw gevonden. Op éém
plaats, waar met cle graafmachine de bovengrond was weggehaald, weràen drie Siegburgscherven (13e-15e eeuw) aangetroffen.
4. J.Roymans en S.dé Decker z Herinrichtingsgebied lllvenhout-GaJdet,
een gedetailleerde ArcheoTogische advieskaart, R$P-rapport 683,

3. Karel

5.

Àmsterclam, 2001.

De Oude Hof in Ulvenhout
Zie ook diens dissertatie:
Strienenmonde, p.330, Zutphen, 1996.

K.A.H.W.Leenders:

Jus, nr.36,

tot

1982.

,

Brieven van PauTurnhoutervoorde

081
BO

6.

À.W.Jansen: "De 0ude Hof

B.

Chr.Buiks: Veidnanen Ginneken en Bavel, d.I.4 Ulvenhout, p.55.

te Ulvenhout", ín Brieven van Paulus,
nr.LL4, 1997; idem: ."De Hoeve van Ulvenhout geen agrarisch bedrijf
meer", in Erieven van Paulus, nr.139, 2002.
7. Th.E.van Goor: Beschryving der Stadt en Lande van Breda, p.370,
s-Gravenhage, 1744.

nr.757t p.34. Een motte is een type laat-niddeleeuws
kasteel (vaak een ronde burcht met toren) waarvoor het kenmerkend
is dat het is geplaatst op een meestal kleine, kunstmatige verho-

9. RMP-rapport

Meerle oudei aarsavond

glng.

10 RÀÀP-rapport 757, 20A2; p.15.
L1.Raap-rapport 751, p.26.

NIEUTdE- JAORKE-OUWE

13.Agricultura nostra, vertaald a1s winning ; letterlijk:

door Kees Leijten

12.RMP-rapport, nr.683, 2001.; vondstenkaart.
agrarische bebouwing

onze

14.F.F.X.Ceruttíz Iíiddeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlij kheid
Breda,

dI.1,

p.XLV, Utrecht L956.

15 G.A.B., R 459, vesten Breda, f.L22r, 14-8-1554.
L6.Zie A.W.Jansen, ín Brieven van Paulus, jrg.23, nr.76, 1-997,
1,7 Zíe voor dit laatste: Breda na 750 jaar, Ulvenhout, p.427, uitgave
Sectie D, 2002. De auteur vermeldt, dat Grinhuysen na 1474 (?) een
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keerd overnemen.
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Jaarlijks trekken op oudejaarsdag tientallen groepen langs
de huizen om hun ouwejaarsliedje te zingen en wat goede
gaven als dank te ontvangen.
Paulus vindt dat we deze traditie moeten laten voortleven.
Een aantal jaren geleden tekende klas 6b van de Rosmolenschool bij gaand liedb1ad.
----+
Deze liedjes kennen we ook in Bavel, Ga1der, Ginneken en
Heusdenhout.
Zoud.en we ze weer
We wachten af !

zien dit jaar, à1 die zangers

KERSTKLOKKEN.
a

PAULUS EN

ZIJN

KAPELLEN

Op 13 november 20AZ is Ín het museum voor Religieuze Kunst
te Uden de Brabantse Monumentenprijs 20AZ uitgereikt-

dit jaar was de belangstelling erg groot. Er werden
niet minder dan 143 kapellen aangemeld.
ÀIle kapellen werden door de jury bekeken en beoordeeld.
De winnaar was d,e Kruiskapel aan de Kapellerweg in LuijksOok

gestel.

Onze heemkundekrÍng had zes kapellen aangemeld, in ieder
van de dorpen van de voormalige gemeente Ginneken en Bavel
één-

In het juryrapport zrjn de mooiste kapellen met een foto
vertegenwoordigd. Het was leuk tussen al die foto's drie
van onze inzendingen terug te vind.en: Heusd,enhout, Galder
en Strijbeek.
Het onderwerp voor 2003 is:"Historische Parken en Tuinen
van vóór L950".

INGEN

door Ad van Eijl-van de Klashorst.
En weer wordt het Kerstmis,
De kerstklokken luiden
Van oosten naar westen
Van noorden naar zuiden
Zij geven hun bronzen boodschap van vree
Weer voor een jaar aan de mensheid mee.
En een heel kerst-etmaal lang
KIinkt a1s een lint hun vredeszang.
Dan zwijgen zij en wordt het stil
En de mensen van goede wil
Moeten, zoals alle jaren
De boodschap in hun hart bewaren,
En er naar leven, een vol jaar lang
Met in hun geheugen de rrredeszang.

Tot, na een jaar, het muzikale lint
Van de kerstklokken opnieuw begint.

?
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Nieuw jaartje ouwe.
De katjes zijn verkouden.
Ze zítten in een schuitje.
Ze blazen op een fluitje.
Ze roepen jaar op jaar.
Ik wens u zalig Nieuwjaar.

Nuuw

jaorke

ouwe.

katjes zen verkouwe.
Ze zitte in un schuitje.

De

Ze blaoze op un fluÍtje.
Ze roepe jaor op jaor.
Ik wens oew zaolug nuuwe jaor

NIEUTÍí JAàRTJE ZOETE.

NUT'Id JAORKE ZOETE.

Nieuw jaartje zoete.
Het varken heeft vier voeten.
Vier voeten en een staart.
Dat is toch wel een centje waard.

jaorke zoete.
verreke hee vier voete.
Vier voete en nun steert.
Das toch weI un centje weerd.
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ANS ANS NIEU}íE JAAR.

AÀNS AANS NUIIIITE JAOR.

Ans ans nieuwe jaar.
Twee koehen zijn een paar.
Zijn ze niet gebakken.
Geef maar een appel.

Aans aarns nuuvíe jaor.
Twee koeke zen un paor.
Zen ze nie gebakke.
Gif mar nun appe}.

Kriek krak nootje.
AIs ons moed.er wafels bakt
Loopt de boter in het gootje.

y...Ër3s",uEr\,#
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ffi

NUUïII JAORKE OUUIE.
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Nederlands
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LlCriee:

e-iÈÉen

Piet Nuijten

Kriek krak notje.

As oos moeder waofels bakt
topt de botter dur ut gotje.
*

BOVEN AAN DE HEMEL.

BOVE AON DEN HEMEI.

Boven aan de hernel.
Hangen zakken zemel.

Bove aon den hemel.
Hange zakke zemel.

Hang de

Hang dun

Iedere zemel dat is een duit.
gierige bok maar uit.

Ieder zemel das nun duit
gierege bok mar

uit

B4

hIÏE ZIJN DIT

2

door Kees Leijten

rn het foto-archief van Paurus bevindt zich deze fraaíe
foto van ambtenaren van openbare werken van de gemeente
Ginneken en Bavel. tlij denken dat de foto omstreeks 193s

gemaakt

is.

we hebben inmiddels een zestal namen kunnen achterharen.
Kent U meer namen , kunt u verbeteren of aanvullen ?

B5

t
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Opstelling:

L23456
78910

1 Louis Michielsen, chauffeur
2 Kees Bogers, chauffeur
3 Thé Aartsen, gemeente-opzichter
4 Herreijgers of Van Poppel 2
7 Geert Grauurmans, straatveger
9 Thijs de Nijs
5; 6; 8 en 10 zijn ons onbekend; kent u ze

??
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Beelden in de Buurt

door Adriaan van

13

Beek

Onder de titel "Beeld,en in de Buurt" laten we u kennismaken
met beelden en andere sierende elementen uit het werkgebied
van Paulus- HÍerbij bested.en we zo mogelijk aandacht aan de
maker en aan de (cultuurhistorische) achtergronden. In afleverÍng 13 van d.eze serie bezoeken we het voormalige gemeentehuis van de gemeente Nieuw-Ginneken.
Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard van harte
welkom.

Een eigen gemeentehuis

Na de annexatie van een belangriik deel van de gemeente
Ginneken en Bave1 door Bred.a, ontstond op 1 januarí L942 de
gemeente Nieuw Ginneken.
De bruidsschat die de nieuwe gemeente mee kreeg was uiterst
bescheiden. Nieuw Ginneken hield bijvoorbeeld maar eenderde

deel van de inwoners, leverde ruim 1200 hectare grond in,
waaronder een groot deel van het Mastbos, en kreeg slechts
een tijdelijk eigen gemeentehuis, het raadhuis nabij de
Ginnekense markt.
Het oude bestuurlijke centrum van Ginneken en Bavel mocht
voorlopig als zodanig gebruikt worden, de commissaris van
de koningin bepaalde het tijdstip waarop het alsnog eigendom zou worden van Breda.
In de jaren van de wederopbouw na de tweede wereld.oorlog
was situatie met dit gemeentehuis verre van ideaal. Het
aantal inwoners van Nieuw Ginneken nam flink toe (van 5500
in 1942 tot 7500 inwoners in 1960) en daarmee ook de gemeentelijke werkzaamheden en het aantal ambtenaren.
Uiteraard was een bestuurlijk centrum ver buiten de kom van
de tnee belangrijkste dorpen, Bave1 en Ulvenhout, ook be-

paald niet efficiënt.
In 1960 volgde W. de Kort burgemeester Roupe van de Voort
op. Hij zette direct zijn tanden in het vraagstuk van het
gemeentehuis. Ongetwijfeld wist hij goed de weg in bestuur-

lijk

Nederland.
de bouwstop voor openbare gebouwen, woningbouw had
absolute prioriteit, slaagde hij er in een bouwvergunning
los te krijgen en eind 1963 werd het nieuwe gemeentehuis in

Ondanks
De nuur

net het schitterende nozaÍek
( foto

gebruik
Anneke Meulenans )

De

genomen.

officiëIe

datum

voor ingebruikname was 4 januari

1964.
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Architect Siebers ontwierp een stijlvol

en functioneel

gebouw, gelegen aan de nieuwe verbindingsweg tussen Bavel
en Ulvenhout. In het kader van d.e percentage-regeling moest
anderhalf procent van de bouwsom moet aan kunst besteed

worden. Siebers stelde voor hiervoor de hal en het trappenhuis in aanmerking te ]aten komen- Hij zocht ook de
kunstenaar aan, Lambert Simon uit Utrecht.

hlandversieringen in de
Schenking van
van Thorn

het grondqebied rond

Uivenhout aan de abdis

Ontnoeting tussen Sint Bavo en Sinte Geertruy aan de Mark

l{'ozaieken

de grote bakstenen wand. tegenover de ingang heeft Simon
een grote wandversiering aangebracht.
" Zoals de gemeente Nieuw Ginneken een s.unensmelting vormt
van een aantal kerkdorpen, buurtschappen en gehuchten, zo
is de wand.versiering ook een samenstelling en wel van tien
afzonderli j ke mozaïeken" .
Ter gelegenheid van de plechtige in gebruikneming van het
gemeentehuis op 4 januari 1964 verschijnt een klein boekje,
"Nieuw Ginneken, gemeentehuis op eigen erf-" Onder red.actie
van drs. Brekelmans, archivaris van de gemeente, komen
verschillende personen aan het woord. over de succesvolle
Op

V'erkoop van de grond, achter de rug van de eigenaresse,
Catharina van Liedekerke , ofi aan Willen van DuvenvoordeVia Jan van Polanen kont het aan de /Vassau's

ha1

Lambert Simon bedacht twee in het oog springende
versieringen voor de ruime hal van het nieuwe gemeentehuis.
Een vensterpartij net een glas-in-beton decoratie en een
tegel mozaïek op de grote bakstenen wand..
In de jaren zestig werd er door kunstenaars volop geëxperimenteerd. met de mogelijkheden om glazen ramen, op een
decoratieve wijze, in beton te vatten. In de met sloop
bedreigde kerk van IJpelaar is hiervan een prachtig voorbeeld te vinden (kunstenaar van de Broek).
Simon heeft drie rcrmen gevuld met betonnen cassettes, in
onregelmatige, meerhoekige vormen. Per raam zijn er 14-19
van deze cassettes gebruikt, die de functie van kozijn
vervullen. Het glas, in ondoorzichtig wit en meerdere
kleuren blauw, is gevat in betonnen spijlen- Elke cassette
is vooraf gemaakt, in gegoten beton met bewapening. Bij het
ontwerp en de uitvoering heeft de kunstenaar een aantal
problemen moeten overwinnen: dikte en stijfheÍd van het
materiaal, waterdicht plaatsen van het g1as, cassettes met
cement tegen elkaar en in de bakstenen pilaren enzovoort.
De drie ramen in het trappenhuis vormen één geheel, een
abstracte voorstelling waarin sommigen een witte vogel
tegen een blauwe lucht menen te herkennen.

nieuwbouw.

g1

9o

geeft in een korte tekst enige uitleg over de
achtergronden en de betekenissen van de wandversiering.
"Het vertelt in wat simpele vormen iets van de geschiedenis, iets van de misère en ook iets van de voortreffelÍjke
eÍgenschappen van het Brabantse volk". Zonder deze
toelichting is het merendeel van de afbeeldingen niet
(meer) te begrijpen.
Simon geeft Ín zijn werk een vrije interpretatie van
historische feiten, volksvertellingen en overleveringen.
De bovenste drie afbeeldingen vertellen achtereenvolgens
over de schenking van grondgebied rond Ulvenhout aan de
Abdis van Thorn, een ontmoeting tussen St. Bavo en St.
Geertrui aan de Mark en de verkoop van grond , achter de
rug van de eigenaresse, Catharina van Liedekerke, om aan
DIillem van Duivenvoorde. De tweede rij gaat over godsdienstvervolging en de schuilkerken in Bavel en IJpe1aar.
De brandende boerderijen daarnaast verwijzen naar de
oorlogen die de omgeving teisterden, zowel naar de tachtigjarige als de naar de laatste oorlog. De zesd.e afbeelding verhaalt over de bekkensnijders: gevechten waarbij
onmiddellijk messen getrokken word,en met het doel elkaar in
het gezicht te snijden. In schrille tegenstelling met de
zevende voorstelling die gastvrijheid uÍtbeeldt: de abt van
Egmond in lJpelaar, onderduikers en piloten in het buitengebied en Wilhelmina op Anneville.
De vierde en vijfde rij bevatten grote taferelen over bedevaarten en over schuttersfeesten van het Hubertusgilde. Op
de laatste afbeelding staan enkele markante gebouwen.
Samengevoegd in één tafereel geven ze aan dat de gemeente
opgebouwd is uit meerdere kernen. Herkenbaar zijn de kerktorens van Bavel en Ulvenhout, de St. Jacobskapel in Ga1der
en een molen.
De wand is op gemetseld uit Belgische hand.vorm stenen, de
mozaieken zijn gemaakt van speciale breektegels, gebakken
bij "de Porceleyne Fles" in Delft.
De kunstenaar

Godsdienstvervolging en de schuilkerken van Bavel en
IJpeJaar- Pastoor Lenmens viucht uit Ginneken naar Grinhuysen-

Lambert Simon

Baptist Lambert Simon werd. geboren in 1909 in Den
Helder, hij overleed in L987 in Utrecht. Als beeldhouwer,
glazenier en schilder maakte hij o.a. glas-in-1ood ramen,
mozaïeken en muurschilderingen. Samen met de bekende kunstenaar Huib Luns (inderdaad, de vader van) ontwierp en
maakte hij glaswanden. Simon volgde geen speciale kunstenaars opleiding, hij was autodidact, maar nam wel individueel 1es bij o.a. Charley Toorop.
Joannes

Brandende boerderijen

gebied teisterden.
Spinola

Ook

verwijzen naar de oorTogen die het
het brandschatten en de oorlog van
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De Bekkensnijders. Gevechten waarbij onniddellijk nessen
werden getrokken on elkaar in het gezicht te snijden

De abt van Egnond op rJpelaar; onderduikers
piloten in het buitengebied en wihàlnina op Anneville

91

Bedevaarten

GASTVRTJHETD:

en

Ti:

Schuttersfeesten

95
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aantal jaren was Simon docent aan de Vrije
Academies voor Beeldende Kunsten in Utrecht en in Breda'
Hier gaf hij onder meer les aan de latere kunstenaar Jan
van dó Brinli, bekend van zijn monumentaal werk in de Nobelaer in Etten-Leur en zijn glaswanden in het oude IgnatiusGedurende een

ziekenhuÍs.

De toto's van bet nozaiek, geplaatst bii dit attikel, zijn
van ons

lid

Anneke Meulenans
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Kerken van Bavei

(n), Galder (r) en Ulvenhout (1)

1964
Na afloop van de raadsvergadering van 4 januari
werd
gebruik
in
officieel
geneentehuis
waarin het nieuwe -burgeneester
Dr W.L.P-M. de Kort het
glenonen, onthulde
íandnozaÍek vervaardigd door de kunstenaar J'L'Lanbert

Decoratieve ranen waarvan het gias in beton is qezet.

Sinon

(íoto uit archieí pautus wan DaeÉ.tonck)
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WINTERTIJD

REGENVOORSPELLER AI{NO 189 3
Op één vraag willen we u niet het antwoord onthouden.
Kan men den aanstaanden regen voorspellen?

-

uit

voedselarme planten staan.
Het karwei valt mee en de

1. na een schielijke verandering van koude tot

warmte en

2. Als de zon des avonds water trekt; 't is te zeggen
als er bij ' t ondergaan der zon, bleeke strepen van
den grond

tot

aan de zon komen.

3. Als de lucht gemasseld is (massels zijn plassen)
4. Als er des avonds eene overgrote menigte sterren
zichtbaar zijn.
AIs de aalputten en het
gewoonte rieken.

schouwzwart meer dan naar

6. AIs het zout vochtig wordt.
7. AIs het hout zwelt.
8. Als het ijzer met druppels nat bedekt

is

en dus be-

roest.
9. Als de vloeren niet opdrogen en de koeien de muur
likken om het salpeterzuur te smaken.
10. Als het ve1 des trommels ontspant en een doove klank
geeft.
11. AIs de rook in de mond sIaat.
12. AIs de zwaluwen laag bij de grond vliegen.
13. AIs de pauw roept.
14. AIs de hennen in het zand fladderen en laat opblijven.

Als het konÍngje vroeg in den norgen schuifelt.
AIs des morgens het glas niet bedauwd is, regent het
binst den dag.
t7. AIs de wind door de zon draait, in plaats vEIn met de
zon hleg, of aIs hij in de opening der deuren schui-

15.
16.

felt.

Dat zegt de regenvoorspeller van dienst anno 1893.
Doen, met alle technische snufjes, Pien, De Bosere
ne Hagedoren het beter?

t

VAN DE PEKHOEVE.

omgekeerd

zijn veel teekens, maar ze zijn er niet

Men mag regen verwachten:

Uit:

IN KRUIDENTUIN

door Harry Verhoeven.

is de laatste maandag in oktober. 0m tien uur in de
kan men bij de Pekhoeve drie grijze koppen zien
uitsteken boven de beukenhaag van de kruidentuin. In een
vreemd ritme schuiven ze heen en weer door de tuin, achter
evenzoveel kruiwagens vol champignonrnest. Met spitvork en
hark wordt die mest even later over de hele tuin ver-

Antwoord: JEI, er
zo zeker:

5.

RUST

Spycker (Essen), Jaarboek 2000

of Sabi-

Het

morgen

spreid, behalve op plaatsen waar de

zuurminnend.e

en

de

klus is geklaard als de klok van
de dorpskerk twaalf uur s1aat. 's Zomers is die klok een
uur voor op de zonnewijzer in de kruid.entuin, maar omdat
gisternacht de wintertijd is ingegaan lopen beide nu weer
gelijk.Uitrustend in de nog warme herfstzon valt het ons
op dat elke schaduw precies evenwijdig valt met het middenpad, dat kennelijk nauwkeurig in de richting Noord-Zuid
is aangelegd. Haaks hier op en dus precies Oost-West ligt
de lange gevel van de Pekhoeve. Ook hier zal gelden dat

niets toeval is.
Mijn laatste blik in de tuin valt op een kleine hulstboom
die nog prachtig groen blad draagt en die aI vol zit met
rod.e bessen. Volgens een oud verhaal zal God heersen
zolang er groen aan bomen of planten zit en neemt de
duivel de macht over zodra de bomen kaal zijn en aIle
groen is afgestorven. Gelukkig dat er planten zijn die een
winterlang groen blijven, waardoor de duivel geen kans
heeft. Zu1ke groenblijvers waren vroeger beschermers en
werd.en later ook gelukbrengers.
AI voor onze jaartelling versierden Ke1ten en Romeinen hun
woningen met hulst voor het feest van Saturnus. Germanen
hadden hun levensboom, waarvan onze kerstboom

"afstamt".

heilige plant van de Kelten was de maretak of mistletoe. Door hun priesters, de drurden, werd. de plant elk
jaar opnÍeuw met een gouden sikkel afgesneden. De plant
gold er aIs een symbool voor eeuwig leven.
Plantkundigen rekenen de maretak tot de halfparasieten.
Dat zijn planten met bladgroen die wel zelf in staat zijn
met zonne-energie suiker en andere organische stoffen te
maken, maar die voor hun mineralen op een gastheerplant
De

zijn

aangewezen.

t
98

99

BIDDEN
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De meeste mensen kennen de maretak uit Midden- en ZuidEuropa, waar hij als grote groene proppen of bollen voorkomt op de takken van populieren en fruitbomen. Bij ons
bereikt het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort
zijn noord.grens in Zuid-Limbursl. De plant is tweehuizig.
Voge1s zorgen voor de zaad,verspreiding door het eten van
de witte bessen. AIs ze daarna hun snavel op boomschors
schoonvegen blijven de kleverige zaden daarop achter.
Vandaar de andere naam "Vogellijm".
Volgens sommigen houdt de naam maretak verband met de
gelukbrengende kracht van d.e plant: 'mare' betekent blijde

tijding. Ànderen wijzen er op dat in de middeleeuwen de
maretak een duivelsplant'was, die door heksen en duivels
werd bewoond. Het woord 'nare' zou volgens hen zijn afge-

leid uit het engelse 'mare', wat (nacht)merrie of heks
is de maretak of mistletoe een echte gelukbrenger, die we in de kerstboom of boven cle deurpost
hangen. Leuk voor wie wat wensen wil of een wens ter
plekke in vervulling wil zien gaan.
betekent.
rn onze tijd

In die dagen werd er nogal wat "afgebid". Geen avond ging
voorbij zonder het rozenhoedje, onmiddellijk na het eten
door het voltallige gezin gezegd, gezeten rond de Leuvense
stoof. Moeder bad de onzevaders en de vijf tientjes voor en
de rest werd eentonig nagebromd door groot en k]ein.
Qndertussen zat iedereen met zijn gedachten elders, de ene
bij zijn werk voor 's anderdaags, de andere dacht aan zijn
lióf of aan de vrijers, die aI in aantocht waren en a1s ze
bijgeval ond.er het bidclen binnengestesseld kwamen, dan vieien ze gewoon bij het refrein in. Zo simpel ging dat. De
kleinsten zaten met minder ernst de dagelijkse gebedsroutine bij te wonen, zi) begonnen in het tweede tientje aI
heen en weer westeren op hun Stoel, èr werd over en weer
wat gefikfakt tot er een fikse klap van vaders klak rond
zijn oren kreeg, even was 't dan muisstil, 't gebed stokte
neàf even en dan ging het geprevel weer gewoon verder, tot
een van die snotters rood aanliep door zijn adem in te houden en tenslotte in een slappe lach uitbarstte. Overladen
met allerlei banbiiksems vloog de onverlaat 't bed in, waar
hij dan stil onder de dekens nog stiekem wat kon liggen
Iezen in een boekje....
's Zondags hoorden we tenminste twee missen bii te wonen,
een gelezen mis 'S morgens vroeg en om tien uur een gezongen hoogmis op de koop toe. Bij de minst plechtige feestdag
kwam daar boven op nog het lof aan toe.
Kwam er in de buurt plots een sterfgeval, dan werden aIle
buren aangezegd voor de rozenkrans in het huis van de aflijvige, of later in de kapel. De voorbidder had een stem
ali eén paasklok en bad met luider stemme de vijf blijde,
de vijf d.roeve en de viif glorierijke mysteriën waarbij we
jarenlang meend,en te horen "...en Maria liep als een haas
óuer het gebergte". AIs de vele tientallen en tientallen
weesgegroetjes over en weer gepreveld waren dan volgden ter
afronding onvermijdelijk nog drie weesgegroetjes bovenop
"voor de overledenet'.

ONZE DORPEN OP DE
hrun^r.

baveldigitaal . nI

ginneken- org
hrww. ginnekendorp - n1
whrr^r.

www.

ulvenhout.nl

T^TEBSITE

dorpsraad Ginneken=Ginneken

Stichting

Bewonersbelangen

Ook bij de jaarlÍjkse bedevaart naar Scherpenheuvel konden
we ons hartje ophalen. Van bij de start tot aan de aankomst
in Scherpenheuvel werd er gebeden op het ritme van de snelle voetstappen bij het begin, maar van langsommeer sleepte

eenieder zich traagzaam voort en slechts bij de steeds langer wordende rustpauzes ergens tegen een hooiopper of op de
meehotsende huifkar kon je wat op adem komen.

#
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En op die huifkar lag wel altijd een hesp en daar kon je
dan met een broodmes een paar schellen afritsen.

Tellen we bij dit alles nog het jaarlijks "pesjoenkelen" om
een of meer volle aflaten te verdienen door het opzeggen
van vijf onze vaders, vijf weesgegroetjes en vijf gloriezij-de-vaders, dan moet je er toch niet meer aan twijfelen
dat wij in de hemel rijstpap zullen eten mèt gouden lepel-

tjes!

Uit:

"De l{oogstraat-.e Gazet" 25-4-7984
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NIEUWS

UIT HET MUSEUM 48

door Kees Leijten

IN

DE VORIGE EEUW
GOUDEN BRUILOFTEN
Op 1 september j.1. opende ons museum de tentoonstelling
GOUDEN BRUILOFTEN IN DE VORIGE EEIJId.
Niet mÍnder dan 68 bruiloften zijn er nu aI te zienDe oudste zijn uit 1931 ( Ginneken); 1933 (strijbeek); 1935
(Ulvenhout).
Bavel spant de kroon met een 70-jarige bruiloftVeel mensen staan op de foto's. Misschien U ook weIUTELO

6 oktober opend.e Paulus een tweede tentoonstelIing in zijn museum gewijd aan het gouden jubileum van
UTELO.
Het is een tentoonstelling van veel bloemen en tuinen op
foto's vatl de jubilerende vereniging. Mocht U die aan kunnen vuIlen dan houden vre ons vanzelfsprekend aanbevolen.

Op zondag

BOERDERIJEN
Het jaar 2003 is het jaar van d.e boerderij - Paulus wil daar
in het museum uitgebreid aandacht aan bestedenOp 2 februari openen wij een fototentoonstelling daar overWij zoeken foto's van de boerderijen in Bavel, Ga1der, Ginneken, Grazen, IJpelaar, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout zoals die er uitzagen vóór 1940.
Zoals U gewend bent krijgt U de foto, rà kopiëren, binnen
twee weken ongeschonden weer terug. Wie helpt 2?
Het mogen ook kleine kiekjes of familiefoto's zLJn waar de
boerderij geheel of grotendeels op te zien is.
De S.H.B-O. (stichting Historisch Boerderij Onderzoek te
Arnhem) zegde reeds haar medewerking toe.
Ook de provincÍe Noord.-Brabant

HET TJOKLATVROUWTJE
Reeds vele jaren is een zittend vrouwtje met een schaal
cacaobonen het Iogo van Tjoklat.
weet u echter dat u het logo ook om kunt draaien.
Door een vinger op het onderste deel van het logo te houden
zien we een dame die zich zittend ontkleedt.
Een grapje uit onze jeugd.

GEEN ROMMEL
De collectie in ons museum is opgebouwd dankzij de goede
gaven van onze leden en talloze niet-leden uit ons heem.
De collectie wordt steed.s mooier en beter.
Daarom worden we, u zult het begrijpen, steeds kritischer.
Regelmatig vinden we 's morgens giften voor de deur van het
museum, doornat en waardeloos geworden.
Een vriendelijke vraag zet geen oud zaken voor de deur.
En zeker geen spullen waar we niets mee kunnen doen-
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DE NIEUWE NAZLGROET (YERPLICHT).

HANS DE BROUWER JUBILEERDE

Op L november was het precies 10 jaar geleden dat Hans de
Brouwer aan ons museum werd' verbondenTien jaar lang is hij mede het gezicht geweest van het
museum door de bezoekers rond te leid.en, de collectie te
repareren of Conserveren, het gebouw te onderhouden, het
museum schoon te houden en de tentoonstellingen mee in te

richten.
In een speciale vergadering van het bestuur op donderdagmiddag 31 oktober werd Hans door het bestuur gehuldigdEen cadeaubon en een bos bloemen onderstreepten de woorden
van de voorzitter.

,,Wees nou verslandig Adoll en zel 'n adverlenlie, ol
ze ergens 'n goeíe Föhrer mel toebehooren kunnen
gebruiften. Anders komen we binnen&or{ allemaal op
slraa( íe slaanl...."

TWEEDE WERELDOORLOG
De Tweede Wereldoorlog is een verzamelgebied waar Paulus
driftig aan meedoet. Ons lid Gerard van Herpen, de man die
destijds zoveel heemkunde in Dagblad De Stem deed, schonk
ons een foto-album met veel foto's en een aantal spotprenten uit de tweede wereld.oorlog. De ouderen van ons herinneren zich de plaatjes nog goed, waarmee men de spot d.reef

met de overheerser.
Guus Rombouts schonk ons een aluminium pàtr, die zijn vader
zelf gemaakt heeft in de tijd, kort na de oorlog, toen er
geen pan te koop was.

t

ff-

RIJKE

ROOMSE LEVEN

25 november hield Arnoud-Jan Bijsterveld een
zeet interessante lezing over het Rijke Roomse Leven. U
leest er meer over in het verslag van redacteur Anneke

Op maandag
Oomes.

Voor Liza Oomen-smeekens was dat een mooie gelegenheid om
Pau1us te verrijken met een grote hoeveelheid prentjes,
litanieën en andere devotionalia.
Voora1 de collectie litanieën was interessant. Niet minder
d.an negen verschillende !
Het waren: Ànna; ÀpoIIonÍa; Bernardus; Brigida; Eucharistie; Katharina; Lucia; Marcoen; Nicolaas van Tolentino;

,lt
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LEKKER ETEN
door Wim Colsen+

lí

Nu de Feestdagen weer zo dichtbij zijn gaan onze gedachten
onwillekeurig uit naar de vraag wat we dit jaar onze gasten
zullen voorschotelen.
Feestelijke gerechten en recepten zijn er te kust en te
keur, maar wij willen u nu eens enkele ideeën aan de hand
doen uit vroegere tijden.
Ik dook in de archieven.Ik zocht en vond'...

Drie menu's van vroeger. Alles van eigen bodem. Geen avocado's of paprika's, niks Chinees of Indisch met peper en
sambal en ander brandend spul uit de tropen. Maar hoe ze
het allemaal op konden, onbegrijpelijk, die hadden geloof

ik

koeieÍImagen zo groot.

MENU

1.

! Jaarlijkse bijeenkomste van de Burgemeesteren,
I Cekretarissen enz. van Axeler en Hulsterambacht
te Hulst gehouden in 't Waepen van Seelandt
bey Nelemans den 20 van Hooymaend in 't jaer 1903.
SPEYSCAERTE

Verscheydenheyt van sPeijs
Dat geeft den aPPetijdt
Ik heb 't niet vaek geproefdt
Wel vaek eilaas gezijdt.
Vader Cats

ORANJE
Van mevrouw B.van Heqmen-Bezemer

uit Ginneken (vroeger Ulvenhout) kreeg Paulus een waarlijk unieke collectie ORANJE.
De boekencoLlectie is bijna volledig en de plakboeken zijn
werkelijk uniek.
Daarnaast natuurlijk ook de trommels, bekers, wandborden en
andere Oranje-hebbedingetj es.
We hebben de collectig opgeborgen in ons depot, naar hopen
hem bÍnnen afzienbare tijd in een tentoonstelling te tonen.
Ons lid Kees van Ginneken voegde aan deze verzameling OMNJE ook deze maand w€èy interessante dingen toe.

Vleesafcooxel ( soep)
Getard,en bot met nieuwe petaten (tarbot)
Hol landsche botersausse
Coehaese met moescruyden (runderfilé)
Calverswezerikken
Jonge hennekes met slacropPen
( struÍ ftaart )
Taerdtstru!rve
Vrughtekens
Naegerechten

Alles besproeijdt met wiendrupesap
roodt, wit ende schuimend

#
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MENU 2
1,2-06-1,929

Ter gelegenheid van een Plechtige Eerste H.Mis

i-fr

Hors d'oeuvre
Wilhelmina-soep

Pasteitj

t

r*,

es

c

1.,'t'

bi.

Runderhaas met groentenkrans
Tarbot met botersaus en nieuwe aardappels

Joie
Santé jonfieur

Vanille ijs

(en toen gingen ze een eindje wand.elen, dan zakt het wat,
en begonnen ze opnieuw C. )
Kalfsvleesch net asperges
Zeeuwse kuikens met salade
Taart Fruit

fr;*u, &*o-hO/.

Dessert

h*

Koffie
30 juli

MENU 3

6"*
1911

2,{/t»

Ossenstaartsoep
Garnalenpasteitj es
Runderhaas ó la Jardinière met Madeirasaus
Tong met bessensaus
Kalfsrib met peren
Hollands zeebanket met snijboontjes
Kippen met Abrikozen
Ham met salade
Pauze met

Reukoffers (sigaren )

Taart - Ananas- Druiven
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En zo heer lang is het ook weer niet geledenrmaar ze wisten
we1 wat lekker was en honger zuIlen ze na afloop ook wel
niet meer gehad hebben.
Behalve veel te veel zal het natuurrijk ook we1 veel te
zout zijn geweest voor onze begrippen, in ieder geval bloeddruk verlagend zal het zeker niet geweest zijn.
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Op last van het Ministerie van Oorlog werd in de eerste
wereldoorlog een ZANGBUNDEL VOOR HET NEDERLANDSCHE LEGER
uitgeEeven.

In die bundel stond het volgende liedje:

BRIEVEN VÀN PAULUS
ie het infornatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus tan Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf rnaal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook
vele kleine bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en
de gemeente Nieuw-Ginneken.

IN BRABANT AAN DE GRENZEN

Redactie
Redactieadres

van G.W. Lovendaal en J.P.J. Wierts.

De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd

opgericht 3 april 1975 en koerkend als vereniging op 25 novenber 1975. De vereniging i8 ingeschreven bij de Kaner van Koophandel te Breda onder numner V 282568.

ninklijk

In Brabant aan de grenzen lei een brave grenadier,
Bij Louwke in de Gouè Ton daar was hij in kwartier,
De hospes was een guIle vent, bij iedereen gezien,
Maar 't beste wat baas louwke had, was zijn dochter Lien,
Maar't beste wat baas Louwke had, was zijn dochter Lien.
In Brafsnl aan de grenzen Iei een brave grenadier,
Vrouw Louwke tapte van het vat hem menig pÍntje bier,
Ze drosg een nuts van echte kant, een zijden pelerien,
Maar 't beste wat vrouw Louwke had, was haar dochter Lien,
Maar 't beste wat vrouw Louwke had, was haar dochter Lien.
In Bra[an;

aan de grenzen lei een brave grenadier,
En Lieneke was hupsch en rap en deed hem veel plezier,
Ze had twee oogen zwart a1s git, waarin j'n brand kon zien
Maar 't beste wat de dochter had, was het hart van Lien,
Maar 't beste wat de dochter had, was het hart van Lien.

Uit Brabant van de grenzel toog de brave grenadier,
Van Louwke kreeg hij kist en kast en zeven vaatjes bier,
Van mog6gr Louwke bed en buit, een hutspot bovendien
Maar 't best wat hij gekregen hadrdat was z'n wijfke Lien,
Maar 't best wat hij gekregen had,dat was z'n wijfke Lien.
in "De Sprange" nr 4i dd juni 2002
Tijdschrift van de heenkundekring Moerdijk

Gelezen

UITSPRAAK 734
vàD e§n vrouw

- \lat ik niet kan uitstaan
§nmisbaar zijn.

: Kees Leijten; Ànneke 0omes; Jan van der Westerlaken
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-5672742
Lay-out en vormgeving: Kees Leijten

Secretariaat
Bankrekening
Girorekening

:
:
:
Ledenadministratie :

MUSEUM

De heemkundekring heeft 'n eigen heenkundig nuseum op 't adres Pennendijk I
museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en
elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het nuseum op werkdagen van 8.30 -

Het

16.00 uur. In juli

is ,dat ze

en augustus is het museun ges).oten.

Het museun is ondergebracht in ale "Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79)
BESTUUR

J.C. van der Westerlaken

C.J.M. Leijten
J.À.van Dorst
Itl. A

.

H.J.M.
À.P.M.
J.À.M.

Langen
Meeren
Goos

Grauwmans

À.M.M. Verkooijen
À.H.M. Verschuren

voorz itter
vi ce-voorz i

2002

tter
secretaris
2e secretaris

2000
2000

penningmeester
tweede penningneester
medewerker Bavel
medewerker Galder/Stri j beek
medewerker Ulvenhout

2001
2000

200

200

1

1

?002
2000

PUBLICÀTIES

19?5 Monurnentenboekje
1977 Èrolen 'De Korenbloem'

J.M.E.Ií.Jespers

Euro - 2,25

H.Di.rven,K.Leenders e.a.
Lepper
de
Dr.J.L.lí1979 DrÍe eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken H.Dirven,J.v.d.Westerlaken
J.en R.v.d-westerlaken
1981 Driekwart eeuw Constantia
Drs.H.verhoeven(BvP 39)
1982 David Tomkins
A.verkooijen e-a.(BvP 44)
1983 100 jaar school Galder
Ir.Chr-Buiks(per deel)
1983 Veldnamen 1-25(1983-1988)
1984 Carnaval Oud en Nieuw-Ginneken Brieven van Paulus 46
M.Beugels,C.Leijten(BvP 55)
1985 Bibliografie I
1985 Tussen Witte Wotk en Ànneville J.l't.E.tí- Jespers
J.Jespers en Drs.H.Verhoeven 1986 ldantlelen in Strijbeek
Dr'C.S-lí. Rademaker SS.CC
198? Kerken in Bavel
1987 Wandelen in Ulvenhout (Caltot) Ir.l{.Bonekanp,M.Scheepers
1990 Het Mastbos en van Schermbeek À.J.Spierings
P.van cle ven e.a.
1994 De Ginnekensche Tramweg Mij.
(BvP
101)
Leijten
C'J.M.
1994 Bibliografie II
Jacques Jespers
1.996 i{andelen op Luchtenburg
Ir.Chr.Buiks,J-Spoorenberg
1996 veldnamen 26 (Index)
'
J'M.H.Broeders,À.W.Janse^
1996 Gemaallijst 1795
À.W.Jansen
1997 Straatnanen
Ben C. Èrartens
1999 Carnaval in Ul.venhout
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulv. C.P.M. van À1phen

1977 130 jaar Mariaschool
1978 Korenmolen 'De Hoop'

LIDMÀATSCHÀP

aan mannen

Itbdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.3{.88
52.18,33.639 t.n.v.Paulus van Daesdonck
37.13,311 t.n.v.Paulus van Daesdonck
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 ÀB Ulvenhout.

J.C.van der Westerlaken
C.J.M. Leijten

2,25
2,?5
2,25
2,25
?,50

5,3,50
3,50
2,25
3,50
3,50
7,50
2,25

5,2,25
4,50

9,-

3,50
2,25
3,50
2,25

5r4,50
4,50

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast tliverse heenactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en exèursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paul'us' uit. Het lidrnaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 2002-2003: 15,- Euro per jaar.

