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BEELD

Met trots presenteerde Paulus eind januari een nleuwe
tentoonstelling "L50 BOERDERIJEN IN BEELD".
Het aantal foto's groeit echter gestaag en inmiddels zijn
het er al van 165 boerderijen.
Toch walen er vroeger in onze gemeente Nieuw-Ginneken nog
veel meer boerderijen.
Wie helpt ons aan foto's van verdr,íenen boerderijen ?
Die in de oorlog of daarvoor zijn afgebrand, mi.sschien hebt
u er nog wel een foto van.
De foto's van de familie zt)o vaak in het vuur verloren
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Er is in dit nuJnmer !íeer veel te lezen.
Adriaan van Beek vertelt over het monument van de Douanier
in Strijbeek (over de grens). Ad Jansen neemt u mee uit
eten naar het Grimhuysen van weleer en Harrie Verhoeven zag
weer zo'n mooi plantje in de kruidentuin, waarover hij u
graag vertelt.
Wist u overigens dat de politiepost Nieuw-Ginneken al 10

t

1',EL. 076-561

23
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jaar verdwenen is
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ry
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om te lezen.
in ons museum een drukbezochte tentoonstelling

Weer

veel nieuws voor u

150 BOERDERIJEN IN
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BEELD
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heemku nde kri ng

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw - Ginneken

Dan zijn we intussen aI weer bijna in de herfst aanEekomen, maar hebt u in de zomer volop de gelegenheid gehad om
de vele mooie boerderijen, die !{e toch nog bezitten, "in
levende lijve" en met andere ogen te bekijken dan we tot
nu toe gedaan hebben.
OOK vOOr Pau}us is 2OO3: HET JAAR VAN DE BOERDERIJ

Met vriendelijke groet,

15 Grasmaand

Namens

2003

het bestuur van de

Heemkundekríng Paulus van Daesdonck,

Beste Heemvrienden,

maart hebben we in een vol1e en gezellige zaal bij de paters op de Dreef ond,er het genot van
een lekkere trappist of Duvel geluisterd naar de verhalenverteller Jan verschaeren uit het Belgische Boom. De kunst
van het vertellen begint langzamerhand uit te gterven.
In de tijd toen er nog geen radio en t.v.bestondrzaten de
0m maandagavond L7

Westerlaken,

voorzitter.

platte buis en vertelde men elkaar verhaIen, die naargelang de dag vorderde steeds sterker en fan-

mensen rondom de

tastischer werden.
staande naast d,e l.,euvense stoof liet Jan verschaeren zien,
dat hij deze kunst nog steeds verstaat en vertelde verhaIen zoars 'de processie naar scherpenheuvel' van Ferix
Timmermans. Het is goed, dat Jan verschaeren ons zo nu en
dan van 'zÍj'n kunsti kan laten genieten.

Als u dit leest is ook de lezing van Hub oome over de Brabantse boerderij voorbij en Ieàst u daar in de volgende

Brieven een verslag van.
Dat ook Paulus dit jaar veel aandacht besteedt aan de
boerderij hebt u intussen aI gemerkt.
Ad Jansen besteedde aI in vele Brieven op gedegen wijze
aandacht aan een aantal boerderijen in ons heem. In het
museum is er een druk bezochte tentoonstelling te zien van
165 prachtige en soms ook verdwenen boerderijen uit het
oude Nieuw-Ginneken. Deze is nog te zien tot en met juni.
Op 1 september worden er aquarellen geèxposeerd van een
aantal boerderijen uit Ginneken, Bavel, Ga1der, Strijbeek
en Ulvenhout in het Paulus'Museum.
0p 15 september krijgt u na de jaarvergadering weer een
lezing over Boerderijen in het Nederlandse landschap. Deze
lezing wordt gehouden door sjef Hendrickx, die uitermate
deskundig is op het terrein van de verschillende boerderi j t1pen.

HEEMKUNDIG WEERBERÏCHT 133
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 71
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Is het vóór Sint Marcus warm (25/4)
Men bevriest later tot in de darm
ME

I.

BLOE IMÀAND-

B

LOEMENI'ÍAÀND

Avondrood rond Gijsbertus-nacht (25/5)
men veel hooi en oogst verwacht
JT'N

I - Z OME RMAAI{D-

ON}íE ERS I.ÍAÀI.ID

Een regenachtige Petrus en Paulus (29/6)
is voor dertig dagen een gevaar
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AGENDA 2OO3
april

(724)

wordt 28 jaar

3

Pau1us

6

museum open

13

t4 lezing door restauratie-architect Hub Oome:
"Boerd,erijen in het Brabantse landschap"
Zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout; 20.15 uur
15 Brieven van Paulus t44

mei
juni
juli
aug
sept

4

museum open

1

museum open

1-31 museum gesloten
L5 Brieven van Pau1us

1-31 Museum gesloten
31 Einde van het 28e verenigingsjaar
1

7

15

okt

nov
Het

145

5

Begin 29e verenigingsjaar
Museum open Nieuwe tentoonstelling:
"Boerderijen gezien d,oor de kunstenaar"
William van der Zanden exposeert aquarellen van
boerderijen uit ons heem.
De tentoonstelling wordt aangevuld met foto's en
tekeningen uit de .collectie van Paulus.
Jaarvergadering
Na de pauze lezing door dr Sjef Hendrickx over:
Boerderijen in het Nederlands Landschap"
museum open

15 BrÍeven van Paulus

2

1,46

museum open

lezing

museum

is

geopend:

elke eerste zondag van de maand van 14.00 u.-17.00 u.
elke woensd.ag van 14.00 u. - 16.00 ll.
voor groepen op verzoek (076-561.27.42)
in de maanden juli en augustus is het museum gesloten
( Wi j z iqingen voorbehouden )
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BELGISCHE VERHALEN OP DE DREEF
door Ànneke

Oomes

van den Berg

Meer dan honderd Pau1us-leden wisten maandagavond t7 maart
jI. de weg te vinden naar de paters op de Dreef om daar een
rasechte verteller aan het werk te zien en horen.
Net als enige j aren geleden lrlas Jan Verschaeren uit Boom
(Be1gië) te gast on verhalen te vertellen. Hoewel werd, atlngehondigd dat hij vooral verhalen van beroemde Belgen zou voordragen, werden we de grootste tijd getrakteerd op smeuige
eigen verhalen. Ook van noppen is Jan Verschaeren niet vies.
De verhaLen, moppen en anekdotes werden omlijst door muziek
van Theo Beckx.
Van Purperen heide tot Ave Maria . Alles werd uÍt een keyboard en een sanofoon getoverd. Het publiek kreeg van eèn
aantal liedjes de tekst met het verzoek deze luid mee te zingen.

en Jan kennen elhaar via een gezanenlijke hobby. Zíi
zijn beiden gids op de brouwerij van DIffEt.
Jan profíleerde zich als een !Íaar anbassadeur voor Duvelbier.
Hij liet geen mogelijkheid onbenut om de na.rm weer eens te
Theo

laten valIen.

Jan de opzegger

Jan Vergchaeren noemt zich voordrager maar zou zichzelf
liever opzegger noemen. IIij werd op de lagere school aI
ontdekt en moest toen aI allerlei versjes en verhaaltjes
voordragen/opzeggen. Nu draagt hij niet alleen versjes voor
maar vooral verhalen geschreven door de grootste Belgische
schrijvers. IIet lijkt alsof hij de verhalen ter plaatse
verzint maar ze zitten allemaal woord voor woord in zijn

hoofd geprent.
7,o vertelde hij het verhaal van Felix Timmermans over de
kistprocessie van St. Andries en het verhaal over de man die
weigert met pensioen te gaan van Ernest Claes.
De verhalen die hij vertelt omlijst hij met uitleg en anekdotes en zelfs met taalles. Za hebben de aanwezigen een korte
cursus àntwerps gekregen.
Antwerps wordt gezongen, volgens Jan het gevolg van de Spaanse bezetting, Spaans is tenslotte ook een gezongen taal.
Bovendien worden klinkers verlengd en letters toegevoegd. Zo
wordt vogelenmarkt "vougelemert". t{aarbij de ou lang wordt
aangehouden. Bij het woord hond vervalt de h min of meer maar
wordt er een g tussen de n en de d geplaatst.
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DE BOERENTUIN
door Ad van Eijl-van de Klashorst.

Dit jaar (2003) is uitgeroepen tot het jaar van de boerderij .
Vandaar dat ik even wil stilstaan bij de boerderijtuinen.
Er zijn nog betrekkelijk weinig mensen die daar veel van
weten, ofschoon de interesse groeit.

Waarschijnlijk zijn die tuinen ontstaan uit de middeleeuwse kloostertuinen. In de loop der jaren hebben zt) heel
wat veranderingen ond.ergaan.

De kloostertuinen hadden een vast patroon: een middenperk
en meerdere perken er omheen. Vroeger was dat middenperk
meestal een hruis, tegenwoordig van alles' een cirkel,
vierkant, hart, noem maar op.
0m de tuin heen stond altijd een heg, ongeveer 1 meter
hoog, vaak met stekels, b.v. hu1st, mèidoorn, sleedoorn of
ook vaak beuk. De reden was om dieren, zoals varkens, honden, kippen tegen te houden, die liepen vroeger vrij vaak

los.

muziek...

een spannend verhaaL . . . . .

nooit en te
vogelmarkt of

Jan Verschaeren leerde de aanwezigen bovendien om

nÍmmer

te spreken over vogeltjesmarkt, het is

vogelenmarkt.

Elkaar verhalen vertelleu

of toch tv kijken?

/

Jan Verschaeren is een rasverteller, zeí Jan van der llesterlaken in zijn slotwoord.
IIet is jammer dat dat een kunst is die verdwijnt. De noodzaak
elkaar mooie verhalen te kunnen vertellen is verdwenen met de
homst van rad,io en tv, maar tijdens deze avond bleek dat er
toch enonn veel belangstelling voor bestaat. Meer dan 100
belangstellenden hadden er een rit naar Meersel-Dreef voor
over om een echte verteller aan het woord te horen.

Hopelijk kan het bestuur van Paulus verteller Jan Verschaeren
nog eens contracteren zodat ook iedereen die om de een of
andere reden deze keer niet aanwezig kon zÍjn, de kans krijgt
om

deze kunstenaar

te

horen.

hoftuin bij de boerderij, was het eigendom van de boerin. 7.íi moest altijd snel bij haar plantjes kunnen.
De planten en bloemen hadden altijd een doel. Het moesten
nuttige planten zijn en geen sierplanten.
Een boerengezin moest zichzelf voorzien, dus stonden er
altijd groenten en kruiden in de hoftuin.
Sommige planten zie je vaak terug, ze hebben te maken met
folklore. Duizendschoon of boerentuilen komen nog steeds
heel veel voor.
In Zeeland heten ze broekomstulen, in weer andere streken
lievemannekes.
De jongen die een meisje wilde vragen kreeg een tuiltje
mee van zijn rnoeder en a1s het meisje de bloemen aannam,
werd er koffie gezet en was de verkering een feit. Nam ze
het niet aan, dan ging de jongen naar huis en de lievemannekes werd.en onderweg in een sloot gegooid.
Dit gebruik in ons zandgebied zien we ook in Friesland op
de klei, waar meer rijkdom was. De jongen had een klein
zilveren kistje met gebogen deksel laten maken bij de
zilversmid, het z.g. 'knottekistje'. Knotte is knoop.

De

176

177

Moeder maakte een batisten zakdoekje en daarin werd,en
munten geknoopt, zilveren of gouden. Alleen, a1s de verke-

ring niet doorging,
en niet in de sloot.

kwarn

het knottekistje terug naar huis

De bloemen van de primula heten Ín Zeeland 'bakkruudjes'.
Ze werden vaak gebruikt bij het bakken.
Het is algemeen bekend dat de boerin ook altijd in haar

tuin

een lekker soort aardbeien had. Ik weet trog, dat een
zuster van mijn grootmoeder, 'tante Baaike' (Elisabet) de
echte 'Bredase aardbeitjes' teelde in haar hoftuin en eens
per jaar werden we "op de aardbeien" genodigd in PrÍncenhage, vlak bij "de Grenadier".

Het is voor mij meer dan 70 jaar geleden, maar ik weet
trog, hoe we er ieder jaar naar uitkeken. Grote schotels
aardbeien en liters geklopte slagroom, met eigengebakken

brood en weckflessen

vol met varkensvlees, heerlijk

gebra-

den.

Precies hetzelfde gebruik maakten wij mee in K1ein Zunwaar víij in 1940 bij de vlucht uit Breda liefdevol
werden opgenomen in een boerengezin en nog jaren 'op de
aardbeien' "met" het varkensvlees werden genodigd.

dert,

De boerentuinen gaan. over van moeder op dochter , of
schoondochter en zo komt er vaak verandering. Ook oude
plantjes, lang vergeten, vind je er.

Ilier kent iedereen [et zenegroen aIs "abortusplantje".
Van de blaadjes wefd thee getrokken of er werd op gekauwd
a1s je over tijd was en de menstruatie liet meestal niet
lang op zich wachten.
)
MisschÍen weet u mëer bijzonderheden. Het is altijd belangrijk, als er oude ideeën niet verloren gaan.
Tot slot wat bloemen en planten uit de oude hoftuinen:
Afrikaantjes of dilIe hielden de insekten weg. De afrikaantjes tussen de rozen: geen rozen-aaltjes.
tíij plantten altijd dille om het bed grote bonen, geen

luis.

Ook bloemen werd.en aI vroeg gegeten, o.a. de bloemen van
het komkommerkruid (borage of bernagie). Een oud rijmpje
was: bernagie geeft couragie.
Zelfs in de oorlog maakte men gebruík van bloemen, b.v.
goudsbloem om puddingen en namaak-amandelspijs te kleuren.
En ook gebak wordt nog vaak versierd met de kleine drie-

kleurige viooltjes of primula's die gesuikerd zijn.

Ik gebruik graag driekleurige viooltjes in
De bloemen van

salade.

het boerenerf verschillen vaak per streek.

Veel voorkomend zijn: monnikskap, pioenrozen, phloxen,
gebroken hartje, dagle1ie, herfstasters, zonnebloemen,
stokrozen, muurbloemen, vergeet-mij -niet, afrikaantjes.

Goudsbloemen om ontstekingen tegen te gàil, muurbloem om
mieren op afstand te houden, huislook op d.e daken om de
bliksem te weren.
In de tijd dat Kare1 V door het land trok, gingen de
vazallen weken van te voren aI het terrein verkennen, of
op alle daken, waar de stoet langs kwam, huislook op het
dak stond. Huislook werd ook weI donderblad of donderbaard
genoend.

grootmoeder altijd
een blaadje van huislook tussen wang en kies.
Brandnetel om neteldoek van te maken voor de kaasbereiding

Als ik kiespijn had, kreeg ik van mijn

en de wortel a1s kleurstof, b.v. om de paaseieren te
kleuren.

Vaak gebruikte men om de perkjes randplantjes: buxus,
schildersverdriet of saxifraga, primula, rijstebrij, vetplanten zoals seum, sleutelbloem, kleine anjersoorten,
dubbele boterbloem

of

goudknoopie.

De hagen of heggen om de hele hoftuin heen waren een
bescherming tegen het loslopende vee, meestal ongeveer 1
meter hoog, varkens, konijnen en kÍppen.
Vaak met stekels: meídoorn, sleedoorn, vuurdoorn, hulst.
Ook beuk of lÍguster vanwege de dichte groei.
De groenten werden rauw bewaard, gedroogd of gezouten.
Snijbiet wa§ geliefd aIs spinazie, maar ook de dikke
bladnerven worden a1s asperges gegeten, bekend in veel
betere restaurants in Frankrijk.
Van het

fruit

werd jam gemaakt, of het werd op brandewijn
altijd op rum.

gezet, alleen jutteperen

Za, dit !{as een heel verhaal over onze boerentuinen en nu
maar hopen dat er reacties op komen.
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NIEUWE STRAATNA}{EN VOOR BAVEL
door Kees Leijten

Vorige week kregen de eerste nieuwe bewoners van het plan
lrlolfslaar in Bave1 hun sleutel.
0p tZ november 2002 heeft het College van Burgemeester en
Iíethouders de namen voor de straten vastgesteld.
Tien straatnamen zijn d.Íerennamen eindigend op "Iaar".
Ze verwijzen naar ÏJolfs1aar en lJpelaar.
Een aantal straten hebben het achtervoegsel "varen"
De ontsluitingsweg vanaf de grote rotonde is de Thoornsevíeg, herinnerend. aan de abdij van Thorn die in Breda en
omgeving veel landerijen bezat.
In het noordelijk stuk, dat nog niet gereed is, zijn de
straten genoemd naar abdissen uit Thorn.
Overigens zaL men niet altijd blij zijn met een straatnaam
aIs bijvoorbeeld "Gertrudis van Sombreffestraat".
Nieuw

Goed dat er postcode is.
De oude Veenstraat aan de Ulvenhoutse kant van de snelweg
heet voortaan Eekhoorntjeslaar.
Enkele inwoners van Bavel ergeren er zích aan dat het de
Thoorneseweg is en niet de Thornseweg.
Thorn en Thoorn werden vroeger beÍde gebruikt. ZLe ook de
"Thoornsche Marktprijs der Rogge" elders in dit nummer.
0p nevenstaande

kaart vindt u:

1

Thoornseweg

2
8

Patrijzenlaar 3
Reeënlaar
9
Egeltjeslaar 72

11

Fazantenlaar
Dassenlaar
Vossenlaar

Bij enlaar

16
19

Adelaarsvaren 17 Koningsvaren 18 Kanvaren
Stippelvaren 2A Tongvaren

21
22

Bongerd (landgoed met luxe appartementen)
Everzwijnenpad (wanneer liepen hier everzwijnen?

23 Steenhof

w/

* Met dank aan Jan Grauwmans die nij altijd
vaorziet

!

L3

Eekhoorntj eslaar
Bosmuizenlaar
Duivenlaar

1,4

ml--l----._

4

10

)

genoemd naar de familie Van Steen die daar de grond
vroeger in eÍgendom had
weer van de nodige infornatie
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TAFETEN
PADDENTREK

ÏN DE T.ESTIENDE EET'W

OP HET BREDASE KA§TEEL &
OP GRIMHT.]YSEN IN UTVENHOUT

door Ad Jansen

Inleiding

Enkele jaren geleden hebben wij u in dit brad uitvoerig
verslag gedaan van het archeologisch onderzoek achter dé
Laurentiuskerk in Ulventlout naar de restanten van het heerlijke huis Grinhuijsen r. rn diezelfde periode werd. er in
Breda op het terrein van het kasteel archeologisch onderzoek
gedaan naar de fundamenten van de torens van Éet kasteel van
Jan van Polanen. Beide opgravingen leverden een groot aantal
restanten op van gebruÍksvoonÍerpen daterend van het midden
van de zestÍende eeuyí. Daarnaast werd,en ta1 van dierlijke
botresten aangetroffen. Hierdoor kan men een vergelijting
maken níet alLeen van het gebruikte etensgerei, maai ook van
wat er op het menu stond bij de Nassause heren op het kasteel
van Breda en bij de heren-boeren op het huis eiirnhuiisen in
Ulvenhout.

De

historie

Grimhuysen was een leengoed van de heren van

Breda, omstreeks
1400 ontstaan doordat een bastaard.zoon van Jan-rr van Breda/
Polanen (heer van Breda 1.378-1394) met een aantal goederen
in ulvenhout werd beleend. Deze Jan bastaard van derieck die
zich noent van Grinhuysen werd in de vijftiende eeuw opgevolgd door zÍjn zoon Jan-rr van Grimhuysen (+1s16). Deze had
geen wettige nakomelingen waardoor het leen na zijn dood vererfde aan de via huwelijk atrnver:wante fanílie van den Kieboon. rn het begin van de zestiende eeu$, was Frangoís van den
Kieboom de Leenrnan van het goed Grimhuysen. IIij heeft het

PADDENSCHERM
Elk jaar weer plaatsen vrijwilligers van r.v.N.en leerlingen van de Princentuin langs de Rouppe van der voortlaan
een lang scherm om de padden die de weg over willen
steken, te beschermen tegen het auto-verkeer op deze
verbindingsweg van Ulvenhout naar Bavel.
zo worden jaarlijks enkele honderden reptielen op hun paringstocht van het ulvenhoutsebos naar wolfslaar van een
gewisse dood gered.

foto Jan Roovers

boerenbedrijf verplaatst naar een door de famirie van

den

Kieboon aangekochte boerderij aan het begin van de huidíqe
.Annevillelaan.Deze heette dan ook de Hoeve van Grinhuysen7.
IIet huis achter de huidige kerk was een onwaterd woo-nhuis,
dat tot in het rwaalfjarig Bestand heeft bestaan. Toen werd
het door de toenmarige leenman de Bredase gouverneur Justinus van Nassau, afgebroken en op dezelfde plaats herbouwd
in de stijl van de renaissance.rn de noordelijke gracht van
het onwaterde huis van de familie van den Kieboom uit de zestiende eeuw we_r{ bij de opgravingen in 1,997 een afvaldump
aangetroffen vlak tegen de noordelijke rnuur van het huis.

x
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De veronderstelling is, dat aan deze kant de keuken van het
huis Iag, zoals dat ook in het zeventiende-eeuwse renaissance-huis en in de anderhalve eeuw dat het huis als pastorie
werd gebruikt, het gevar was. Mogelijk werd het afval uit de
keuken opgevangen in een schuitje dat hier rag afgemeerd,
waarna het afval werd afgevoerd naar de aessje elders op het
terrein. Gebroken vaatwerk maar ook plantaardÍge en dierlijke
resten kunnen gedeeltelijk naast de boot in de gracht tereèht
zÍjn gekomen. Hierdoor zou dan de concentratié van vond,sten
op deze plaats te verklaren zijn.
De vader van de bovengenoende Heer van Breda, Jan-r van Breda/Polanen (1350-1379) ontwikkelde in Breda nogal veel bouwactiviteiten. Hij bouwde een kasteel met hoektórens, !íaarnr.rn
ten westen van het huidige gebouw van-de K.M.A. omstreeks
1992 de funderingen zijn teruggevonden J. rn 1536 begon Hendrik-rrr van Nassau met de bouw van een nieuw paleió, waarvoor het oude kasteel van Jan van polanen grotendeels werd
afgebroken. Hierbij werd een oude stortkoker tegen de noordwand van het níeuwe paleis, dichtgegooid met kèukenafval en
puin. Bij het archeologisch onderzoek werd deze teruggevonden
en het afval nauwkeurig onderzocht.

Foto L: Kookpot vut roodbakkend aardewerk net versierde rand,
uit de noordgracht van Grinhuysen (foto A.W.Jansen, 1997).

$

Afb.l: overzicht

Foto 2: Papkon en speelgoedsteelpautetje van roodbakkend
aardewerk, cd.1550t gevonden in de noordqracht van Grinhuysen (foto A.tl.Jansen, 1997).

van gevonden en ten dele gereconstrueerde
gebruiksvoorwerpen uit de stortkoker van he{ kasteel van Jan
van Polanen te Breda, alle daterend van de zestiende eeuw
(Foto: Dienst cultuur Geneente Breda, in: Archeologie en
Monunenten nr. 72, lggí) .
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wijze heeft nen op twee plaatsen archeologisch ond,erverricht net vondsten, die van dezerfde periode dateren,
namelijk de zestiende eeuw. Bovendien werd het onderzoek in
Ulvenhout verricht door archeoloog Theo de Jong r, die ook
Op deze

zoek

bij

de opgraving

in

Breda betrokken was.

0
lcÍ!
LJ-r.-J-,t-J

a

b

o

ll atr

aardewerk uit de vondstconcentratie in de gedenpte noordgracht van Grinhuysen
(ca 1550-$04):
ét. kookpot, h. Papkon net standviwten, c. Koekenpan
(utt: ITl{O-rapport nr.27; Tilburg 1997).

I

r

5

i

--------ll0c.

Afb.2: Producten van roodba*kend

Afb.3: Glazen beker net

geknepen voet en gebobbetd

oppervlak
en glazen beker net witte glasdraid in nti'àotief
,
vondstconcentlatie ln de gedenpte noordgracht van Grinhuysen
(ca 1550-1600) (uit: ÍTfro-rapport nr.2t; Tilburg tgg7l.
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1 FJ?

g$miksvoornerpen
Breda werden in de etortkoker zeer veel fragmenten van
aardewerk gebruiksvoomerpen gevonden, waaruit een aantal
kookpotten, schotels en kIeíne gebruiksvoonirerpen nagenoeg
volledig konden worden gereconstrueerd. Een overzicht hiervan
vindt u in afb,2. In Ulvenhout werden in de noordgracht eveneens nogal wat scherven van vooral roodbakkend aardewerk aangetroffen, alle daterend van het nidden van de zestiende
eeuu,. IIet betreft (de1en) van zes kookpotten, één speelgoedkookpotje, twee papkomnen, twee borden, één schaal, één vetvanger, één koehenpan, twee kamerpotten en twee zalfpotjes;
totaal 63 scherven van 1.8 gebruiksvoorwerpen. Verder vijf
scherven vËrn één drie-orenkan van steengoed, één glazen
drinkbeker met geknepen voet en één dito drinkbeker met witte
draden, plus een aantal metalen voonrerpen. Opvallend zijn
vooral de vondsten van een nagrnoeg compleet speelgoedkookpotje, enkele zalfpotjes en de glazen drinkbekers. Verscheidene gebruiksvoorvíerpen vertonen overeenkonst met die in de
stortkoker van het kasteel in Breda zÍjn aangetroffen.

Gevonden

In

Foto

3:

Sneedijzeren kraaiénpoot

Grinhuysen (foto A.$.Jansen, L997).

uit

de

noordgracht

van

Afb.4:

a.

Foto 4: Fragnenten van twee zatfpotjes virn roodba*kend
aardewerkr cét.1550t gevonden in de noordgtacht van Grinhuysen
( foto A.W.Jansept 1.997) .

Van boven naar beneden:
speelgoed steelparutetje van roodbakkend aardewerk,

b. zalfpotje, c. zalfpotje, uit de vondstconcentratie in de
gedenpte noordgracht van Grinhuysen ( ca. j.SS0-1600). De
gevonden delen zijn vet getekend
( uit ltho-rapport nr.21.; Tilburg 1992).
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ze kunnen dus gedateerd worden in dezelfde periode, nanelijk
de eerste helft van de zestien-de eeuw. De bewoners van Grimhuysen moeten dan ook wervarende platterandsmensen zijn geweest. rn afb.2 t/n 4 en foto L12 en 4 vindt u enkele voorwerpen afgebeeld, die op Grimhuysen in gebruik waren.

botresten
rn Breda werden duizenden botresten aangetroffen, Een groot
deel bestaat uit botjes van "ortgedierte" zoars muizen en ratten. Belangrijke informatie over de eetgewoonten komt echter
van de botten van rund,eren, schapen, pruimvee naar vooral
van vogels. De botten zijn voor 41t afkomstig van zoogdieren,
waarvan de muizen en ratten weer het hoofdbestanddeel vormen.
Er werden botten aangetroffen van mininaal 1s runderen, van
schapen, geiten en zwijnen, voor 46? komen de botten van minímaaI 20 stuks pruimvee, even zovele watervogers, 75 weidevogels en 20 bosvogels. 0pva1lend is dat 12? afkomstig is van
vissen.
BehaLve resten van rundèren, varkens, schapen en geiten waren
er ook botten van bejaagde dieren: wilde zwijnerr,f hazen, konijnen en herten. Bij de vogels treft men aan: knobbelzwaan,
patrijs, goudplevier, reiger, fazant, kwartel, grutto, lijster, gans, eend, snip, houtduif en houtsnip.
Gevonden

:

rn de noordgracht van Grimhuijsen vond men "onder het keukenraan" vrij veel botten van rundèren maar srechts enkele

van een varken, schaap

of geit,

gans

of

vogel.

De conclusie is, dat er in ulvenhout meestal een "stevige"
maar eenvoudige maartijd werd gekookt. Anders lag dat in het
kasteel van de Nassaus te Breda. De bedienden zullen daar net
als in ulvenhout eenvoudige kost hebben gekregen. De adellij-

ke dis moet er we1 wat anders hebben uitgezien.
lrlaarschijnrijk jaagden de Bredase heren in de omgeving, met
name in het Reigerbos en het Belcrunbos. voor feestmaaltijden werd.en grote hoeveelheden vlees besteld. Behalve lamsbouten en kalfsvlees, ook veel wild , gevogelte en vis.
Er moesten herten, hazen, konijnen, ktppen, kapoenen, eenden,
i!
I

I

Foto

5:

1nderzoek

in

de noordgracht van Grinhuysen,

L997.

Vooraan de kelder, waar wellicht de keuken boven Lag, daarachter is een assjstent beziq net het uitgraven van een kookpot,uit de zandboden van de gracht. (Foto C.J.M.Leijten, 1997 )

ganzèn, roerdompen, zwanen, pauwen, houtsnippérrr patrij zelrll
kalkoenen, fazanten, riviervis, forellen en tong worden geleverd. Dergelijke banketten kwamen bij de plattelandsadel uiteraard nauwelijks voor.

Besluit

Archeologisch onderzoek kan veel informatie verschaffen over
bouunrerken, ríaaruit conclusies kunnen worden getrokhen over
de historische ontwikkeling, Vondsten van gebruiksvoorwerpen
geven een indruk van de levenswijze van de vroegere bewoner.
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Botrestanten bieden daarnaast de mo§elijkheid on de eetgewoonten

te

bestuderen.

Qnderzoek van gevonden

restanten van f,lora en fauna kan zelfs
reconstructie te

de mogelijkheid bieden een landschappelijke
maken van de omgeving.
Àantekeningen

l Zie

van deze auteur

jrg.24,

nr

.12!,

ín Brieven van Paulus rjrg.23, nr.LL6, 7997;

idem,

1998.

, in: "Een oude hoeve aan de Annevi1le1aan", in
nr.t27, 25e jr9.1998
3 Zie hiervoorz Met de Àrassaus aan tafeJ, in de serie Archeologie en
monumenten, nr 12, uitgave van de gemeente Breda.
4 Zie zijn rapport §Jot Grinhuysen (Ulvenhout N-B) | ITHO Archeologische
reeks nr 21; Tilburg 1997

2 Zíe dezelfde auteur
Brieven van Paulus

Er was een tijd dat dakpannen duurder u)aren dan

ONDER DE PANNEN
Foto 6: ïn de puinvulling van de zuidgracht werd deze
zilveren ducaton uit L624 aanqetroffen, daterend uit de

periode van het beleg van Breda (1624/1625)
Het opschrift luidt:
PHïL. ïIII.D.
: ARCHïD.AUST.
Volledig is dat:

voorzijde:

G.HISP. ET INDÍAR.REX. 1624

keerzij

DUX. BURG. BRAB. &c.

de

Indiën.

Bourgrondië,

de Gratie Gods koning van Spanje en

DE srEM/JoHAN vAN GUF

IN

KTEIN BOKRIJK
door Norbert Bökkerink.

luchtmuseun kunnen worden verheven.
hle blijken niet de enige te zijn die er zo over denken.
"Een gemeenteraadslid. van Nieuw-Ginneken" sprak namelijk

ARCHTDUX AUSTRTAE DUX BURGONDÏAE BHABANTIAE &c

Phi)ips Mij

Foro

Aan de Bolbergseweg is het meest pittoreske stukje van
Bavel te vinden.Afgezien van een enkeler op deze locatie
wat misplaatste schotel-antenne, zou de verzameling boerderijen clie a.m de weg te vinden is zonder meer tot open-

PHILIPS IITT.DEO GHATTAS HTSPN{IAE ET INDTARIJM REX

Vertaald:

riet.

de

Aartshertog van Àostenrijk, Hertog van
Brabant enz
(vertalinq drs Harrie Berendschot)

ooit van Klein Bokrijk, naar het gelÍjknamige museum bij
in België, toen hij het over dit plekje had "rvertelt

Genk

de bewoner van de grootste boerderij met onverholen

trots.

1

Eind 1990 heeft hiJ die uit 1B4s daterende boerderij met
bijbehorende stallen gekocht. "De boerderij was goeà onderhouden. Er mankeerde al1een het een en ander aan de
bijgebouwen. Die hadden bijvoorbeeld een dak van gotfplaten. Dat vonden we niet zo mooi, dus hebben we er rièten
daken op laten aanbrengeÍI". I{aarop de vraag rijst waarom
een van díe stallen voor een groot deel toctr ueaétt is met
pErnnen, voornamelijk blauwe, met hier en daar wat rode
exemplaren. ItDat vonden we aardiger om te zien',, vertelt
de man. "vooral in ilidden en oost-Brabant zíe je vaak dat
het onderste deel van een rieten dak uit pannén bestaat.
Daar schijnt ook de uitdrukking onder de pannen zijn
vandaan te komen. vraag het maar eens aan architect Drijvers, die weet daar veel over te verteLlen".
Dat blijht te kloppen.
De in oistenuijk gevestigde Fons Drijvers geeft in ieder
geval een geloofwaardige verklarégg.
"Er bestaat een wat romantisch getinte uitleg over die
dakpannen", vertelt hij. "rn vroèger tijden vreesde men
dat rieten daken vlan zouden vatten als ei 's avond,s koetsen met brandende lantaarns 1angs reden.
l'Iaar zekerder is dat de zogenoemde onderlinge brandwaarborgrmaatschappi j en er inderti jd voor pleiiten om het
onderste deel van de rieten daken onbràdbaar te maker
Misschien wel om het brandstichters moeilÍjker te maken.
Dakpannen waren in die tijd echter veer duurder dan riet.
En hoewel de premie werd verlaagd indien er pannen werden
aangebracht, was dat voor velen toch niet te bètalen.
vandaar

dat van

werd gezegd: 'Die
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0,i

degenen die wer dakpannen konden leggen
is onder de pannen',
uit: DagbJad De Sten
dd, 22 nel 1993

VINCENT
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat onze grote Brabantse
schilder Vincent van Gogh in Zundert het levenslicht zag.
Uitgebreid wordt daar aandacht aan besteed.
In L881 woonde Vincent in Etten.
Het heemkundig streekmuseum Jan uten Houte in Etten-Leur
heeft dit jaar een tentoonstelling over zijn

Ettense
period.e, waarvan vele tekeningen en schetsen bekend zijn.
Te zien elke dinsdag, woensdag en donderdag en de eerste
zondag van de maand.(13.30-16.30 u.) Gesloten in augustus

VAN EEN KÀLENDERBLAADJE

Toeva1

of Niet?

Lincoln en Kennedy werden allebei doodgeschoten door
iemand uit het zuiden v.rn de U. S . Ze werden ook al lebei
opgevolgd door iemand uit het zuiden.
Hun beider opvolgers heetten Johnson. Andrew Johnson, die
Lincoln opvolgde, werd geboren in 1808. Lyndon Johnson,
de opvolger van Kennedy, werd geboren in 1908John Wilkes Booth, de moordenaar van Lincoln, werd geboren
in 1839. Lee Harvey Qswald, de moordenaar van KennedY, zag

het levenslicht in

1939.

Beide moordenaars gingen door het leven onder hun drie
namen,

die elk uit vijftien letters bestaan.

Lincoln werd in een theater neergeschoten, dat 'Kennedy'
heette, Kennedy vond de dood in een auto van het merk
'Lincoln'.
Booth vluchtte na de moord uit het theater weg en werd
opgepakt in een warenhuis. Qswald schoot vanuit een warenhuis en vluchtte in een theaterzaal, I^Iaar hij werd gevangen genomen.

Beiden werden vermoord nog vóór hun rechtzaak begonnen
was.

En

dit is het toppunt...

Een week vóór Lincoln neergeschoten werd, was hij in
Monroe, Maryland. Een week vóór Kennedy werd doodgeschoten, was hij bii Marilyn Monroe.
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1gg 3-2003
RIJKSPOTITIE
GROEP NIEUW-GINNEKEN NAM AFSCHEID

Dit zijn ze:
t hl.Boons/Gr.Cmdt L2 R.de Rooy

door Kees Leijten

2 H.Oosterbaan
3 J.v.Ginneke
4 K.Nieuwenweg
5 T.v.Meeteren
6 J.Been
7 G.Joossen
B C.v.d.Klundert
9 A.v.d.Bruggen
10 J.v.d.Stap

Met de invoering van de nieuwe politiewet, waarbij
Gemeente- en Rijkspolitie werden samengesmolten en de
politie van Nieuw-Ginneken verdween, is deze foto gemaakt.
0p 7 april 1993 waren ze voor het laatst bijeen
Een tijdperk werd. toen afgesloten.
Gelukkig hebben we inmiddels toch weer onze eigen agent
terug in de persoon van Loek Oerlemans.
Hij staat op de voorste rij, zesde van rechts I

t

1l- F.Keulen

re

13 IlI.Dijke
14 M.de Rooy
15 E.Klaassen
16 L.de Wee
77 P.v.Poppel
18 F.Scheffer
19 P.Appe1doorn
20 T.Godscha1k
27 H.d.Rooy-Tuip
22 S.v.Nimwegen

23 J.Beerens
24 L.Oerlemans
25 F.Stoffe1s
26 A.Koppeno1
27 J.v.Gils
2B

M.

Jochems-Machielsen

29 A.de Rijk-Prinse
30 D.Stolk
31 R.Boef
32 J.v.Moorsel
33 M.in t Veld
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NIEUhIS

UIT HET MUSE

door Kees Leijten

BOERDERÏJEN

Het jaar 2003 is het jaar van de boerderij. Pau1us besteedt
daar uitgebreid aandacht aan.
0p 2 februari openden wij de fototentoonstelling "L50 Boer-

derijen in Bee1d".
Foto's van de boerderijen in Bavel, Galder, Grazen, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout.
Vele oude foto's, foto's van boerderijen afgebrand bij de
bevrijding; boerderíjen die door de aanleg van wegen of
nieuwe wijken moesten verdwijnen of boerderijen die inniddels on economische redenen het loodje legden. Maar ook
prachtige Rijks- en Gemeentelijke monumenten.
Drs Arie van Harten, voorzitter van "Het jaar van de Boerderij " opende zondag ?, februari de tentoonstelling met een
boeiend betoog over monumenten in het algemeen en boerderijen in het bijzonder.
Dank zi) de medewerking van onze leden hebben we de foto's
van niet minder dan 165 verschillende boerderijen !
GROTE BETANGSTETLING

De tentoonstelling over de boerderijen is een schot in de
roos. De belangstelling is de vier zondagen dat het museum
dit jaar geopend was erg groot geweest.
Ook een aantal schoolklassen kwamen met hun leraar kijken
naar die grote en kleine monumenten in ons heem.
Ook de komende maanden verwachten we nog vele belangstellenden.

TEKENINGEN VAN BOERDERIJEN
huidige tentoonstelling van 165 boerderiien wordt vanaf
1 september voortgezet met een tentoonstelling van aguarellen en tekeningen van boerderijen.
Hebt u een tekeníng van uI{ boerderij, mogen we die dan

De

De "2003 Jaar van de Boerderij "-vJag wappert vrolijk
tijdens een drukke zondagniddag

enkele dagen lenen ? U

krijgt

ze onbeschadigd terug

1gB
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Tíwornse Jttlar@ni, Aer 9"og;e
Seninarieweg 27

Bur$enreester ert ucetÍrol,det. van Bredal
geÍet op de genrtcldefde prljs van de Írcctoítter rogga op àe turee
dlnsdagen voor ur', àe eerste dinsdag ria Sínt l"ucia

(r3 .lecenr[:er),

naar uce[lre nraatstaal de 'flroornse lVtarhtprtjs wordt geregefd:
bes[uiten:

àe'Tí'toonrse ]Vlarhtprï1s àer Rogge over írct laar 2oo'2 vast te steÍfen
op € 9,43 per ot àe Breàase \)eerteÍ.

'Breàa, januari zooJt
bur$emeester en ,aetítouders van Breàa',

àe burgenluurï

àe secretaris,
,t

-

Boerderij bij Anneville
C.G.

IEj

J.

Rutten
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VROINilENORGANISATIES

in de Grote Kerk te Breda haar
Reden voor Paulus om in een tentoonsterling aandacht
besteden aan de vrouhrenorganisaties in ons heèm.
rn 2004 willen we daar in een tentoonstelling aandacht
onlangs vierde de lffO

jarig

bestaan.

te
aan

besteden.
De Boerinnenbond, de K.A.V. (Katholieke Arbeidersvrouwèn)
,
de K.A.J. (jongeren) enz.
Vroeger waren er voor de arbeiders, de boeren en de middenstand verenigingen voor meisjes, jongens, mannen en vrouwen.

Onze tentoonstelling zal dus speciaal gewijd zijn aan de
vrouwen- en meisjesorganisaties.
Wie helpt ons aan foÈo's, folders, boeken, verenigingsmate-

riaal;

reclamemateriaal enz. enz. ?
of lenen. Foto's krijgt U altijd snel terug.
Wim Langen; Toon Goos en KeesJeijten némen het graag van u
in ontvangst.
Schenken

GEZOCHT

GEZOCHT

VERDWENEN BOERDERÏJEN
0p het einde van het JAAR vÀl{ DE BOERDERTJ, december 2003,
wi1 Paulus in de Brieven van paulus uitgebreid aandacht besteden aan de verdwenen boerderijen in óns heem.
Een aantal hebben we inmidders op foto in onze tentoonstel-

ling,

maar

al die andere

Hebt u een foto van een verd,wenen boerderi j, afgebroken, in
brand of door oorlogsgeweld verdwenen, mogen we die dan
enkele dagen lenen om er een kopie van te maken?
De neeste oud-bewoners

van een afgebrande boerderij hebben
geen foto's meer. Maar fanirie, broers of zussen; É,rren of
kennissen hebben dikwijls nog wel een foto in hun corlec-

tie.
die enkele dagen lenen?
U krijgt ze onbeschadigd terug.
Mogen we

UIT DE I(RUIDENTUIN:

75-
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VAI\I REYNVAER OFT

WORMCRUYDT

door Harry Verhoeven.
Boerenwormkruid is een plant van hoge zandgronden, dus ook
tlpisch voor de flora in onze streken. A1 behoort hij tot

de kruiden, zijn uiterlijk is nogal heesterachtig: dankzij
stevige stengels wordt hij vaak meer dan een meter hoog.
Goed bestand tegen felle zon en tegen wind en regen heeft
hij een duidelijke voorkeur voor open standplaatsen.
Jaarlijks verschijnen aI in het begin van maart scheuten
met daar aan de karakteristieke veerspletige bladeren. Pas
in de nazomer, van half juli tot diep in oktober, verschijnen de platte tuilen van goudgele bloemkorfjes.
In de kruidentuin van de Pekhoeve is deze plant te vinden
in het vak van de verfplanten, sanen met wede, verfkamilIe, meekrap en de karmozijnbes. lÍant het boerenwormkruid
Ieverde vroeger kleurstoffen die geschikt waren om wo1 te
verven; een groene kleurstof uit de bladeren en een gele

uit

de bloemen.

de bloemkorfjes geen straalbloemen hebben lijken ze
op knopen. Oude volksnamen voor de plant herirmeren daar
nog aan: t'Hemdsknopkenst' of ook wel ttGouden knoopjestt. De
afgeplukte bloemtuilen behouden een winterlang hun goudgele kleur;zij word,en nog steeds in droogboeketten gebruikt.
De meeste nensen ervaren de kamferachtige geur van het
boerenwormkruid als onaangenaam. AIle delen van de plant
hebben een Íntens bittere smaak. In de volksgeneeskr:nde
werd de plant toegepast als een middel tegen jicht, tegen
reunatiek en tegen koorts. Ook hielp de pIant, naar nen
aannam, tegen maagkra.mpen en tegen nier- en blaasstenen.
Tegenwoordig ontraadt men met klem het gebruik van boerenwormkruid door leken. De specÍfieke etherische o1iën, de
looistoffen en de organische zuren die in alle delen van
de plant voorkomen brengen het gevaar van vergiftiging met
zich mee en het bLijft moeilijk om de juiste dosering van
de werkzame stoffen te bepalen. Bovendien zijn er nu
betere en minder gevaarlijke stoffen om de genoemde kwalen
te bestrijden.
Het spreekt voor zich dat het boerenwormkruid zijn naam
dankt aan het gebruik a1s wormafdrijvend middel. Deze
Omdat

toepassing vÍas

aI in

de middeleeuulen bekend.
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In de zestiende

eeus,

schrijft

2Cr)

ONTDEKTE EEN BRABANDER AMERIKA

2

hierover de bekende knridkundige
Dodoens:

"I{et §aet van dit Cruydt wordt
van het ghenein voLck tegen de
wornen des buycks, zoo weL de
lanqe als de ronde gebruyckt: waat
het jaagt die uyt ende doodtse, in
wat nanieren dat het iaqhenonen

wrdtn.

Volgens Dodoens zou het dus zowel
tegen de lange !Íormen (Lintwormen)
als tegen de ronde wglmen (spoelwormen en aarsmaden) een probaat
niddel zijn. Hij legt ook uit hoe
men te werk dient te gaan:

urn de lente pleeqht nen van de teere braedkens(...
) net
eyeten koec*skens te naken, de welcke den smaeck seer aengenaen ende loflijck in den nont zijn (...)r.
llog steeds heet de plant
"Koekskenskruid"

IN

in sommÍge streken van vraanderen

.

MEMORÏAI{

In de afgelopen maanden
overleden:

zíjn hreer enkele van onze leden

t6-02 W.Tinselboer- Ten Tije Ulvenhoutsel. 107 Breda 91jr
t9-02 J.Slabbekoorn
Slot1aan 15 Ulvenhout 82jr
Dat

zíj

mogen

rustej in

vrede

Paulus zott het zeer op prijs stellen bij het overlijden
van een van onze leden een rouwbrief en bidprentje te
ontvangen. i{e kunnen er dan melding van maken in ons
tijdschrift. Rouwbrief en bidprentje worden aan onze

mogen

verzameling toegevoegd.

CRISTOFFEL COLUMBUS 7492
OF

FERDINAND VAN OLMEN

T487

?

door E.Schraepen

grote internationale columbus-tentoonstelling te Genua
heeft maar pas haar uithangbord afgehaakt of de stríjd
rond deze grote ontdekker is weer volop aan gang.
Zouden er wel geschiedkundige figuren zijn, rond wie meer
geredetwist is dan deze Genuees?
Het begon al gedurende zí1n leven, ou eens werd hij in
triomf rondgedragen om even later met boeien beladen in de
kerker gestopt te worden.
De

sommige geleerden meenden dat hij een rasechte Jood is anderen wilIen bewijzen dat hij een Tempelridder was. Zijn
voorstanders verheerlijken zijn beschavingswerk en zijn
tegenstanders noemen hem een vulgair avonturier met een
onlesbare gouddorst. Het ene kamp heet hem eem geniaal
zeevaarder en het andere schrij ft hem slechts een middelmatige zeevaartkennis toe.

Doch dit is allemaal slechts k1eÍn bier, in vergelijking
met hetgeen de Engelse geleerde Davies, professor aan de
universiteit van Exeter, thans tegen hem ontketent.Deze
beweert noch min noch meer aan de hand van pas ontdekte
kaarten, dat de Amerikaanse kusten van Patagonië tot BaItimore reeds in 7487 door een zekere Portugees Du1mos of
Dolmos geëxploreerd werden. Davies is echter niet de eerste die met die bewering komt aandraven. Reeds voor een
twintigtal jaren schreef een Portugees geleerde Antonio
Ferrerio de Serpa, die heel wat interessante bijdragen
heeft geleverd over het kolonisatiewerk van d.e westvlamingen in de Azoren, dat Dulmos in 1487 in Brazilië geland
was. (Vijftig jaar voor Cabral, de officiële ontdekker). De
Engelsman loopt dus een open deur in. Maar, noch de portugees noch zijn Engelse collega vermoeden dat deze Fernando
Dulmos een Vlaming en zelfs een Kempenaar is.
Onze landgenoot A. de Burbure heeft na een grondig onderzoek vastgesteld, dat de naam Dolmos de Portugese misvorming is van D'Olmen of Van 01men.

za4

2..05

Deze ontdekker sproot uit een Olmse patriciersfamilie, die
naar de Azoren uitgeweken was.
hle weten dat_ onder de regering van Filips de Goede (14191467 ) veel vlami.ngen de wijk namen naar deze eilanden,
die
door Filips'gemalin omgedoopt werd.en tot Eiland der v1amingen (zo zeer werkt de invloed van onze vlaamse pioniers
er nog na dat de inheemse vrouwen er nog heden kapmantels

dragen

iijk

onze Kempische moedertjes).

Het moet rond 1439 geweest zijn dat Joost van d.en Berghe,
zoon van de schout van hlijnendale, die drukke handelèbetrekkingen onderhield met de portugezen, op zee d.oor een
storm verrast en op een verlaten eiland geslàgen werd.
Later bleek dat het rerceira was, een vulkànisch eiland

midden in de Azorenarchipel.
Tekenend voor de geest van

de tijd

is het weI dat

de

schipbreukelÍngen dadelijk "de hand aan de ploeg sloegen"
en het eiland begonnen te bebour^ren.
Daar Joost van den Berghe geen belang stelde in deze ontginning en terug scheep was gegaan naar portugal, nam
Ferdinand van 0lmen de leiding van deze 1andbouwnederzetting. Naar wens za1 het zeker niet gevlot hebben, want een
tijdje daarna treffen we hem opnièuw aan te Lissabon,
waar hij op zoek is naar geldschieters om de onderneming
nieuw bloed in te pompen.
Hij ontmoet er een zekere Jacob van Brugge (wiens afstammelingen nu nog onder dezelfde naam in portugal wonen) en
hij vindt deze bereid om de zaak te financieren. De kapitaalkrachtige en invloedrij.ke Bruggeling krijgt het voor
mekaar dat hem en zijn erfgenamen Terceuia *oiat afgestaan
op voorwaarde dat hij het koloniseert.
Met het nodige materiaal en vijftien hlestvlamingen aan
boord zet hi j koers naar de Azoren, terwi j 1 van 01-men van
zijn kant nog dertig landgenoten meebiengt. Daar dit
aantal werkkrachten nog onvold.oende biijkt; kÍest Jacob
van Brugge opnieuw zee om nog meer boeren te ronselen.
Ongelukkig wordt híj tijdens deze reis vermoord.
van 01men, aIs zijn voornaamste helper, erft een deel van
zijn bezittingen.
rn deze koorstacfrtige tijd ( we raken volop in het tijdperk van de ontdekkingen en uitvindingen)
deden allerlei
vreemde geruchten de ronde over het -bestaan van verre,
onbekende werelden. zo werd verteld., dat de zee twee
lijken op het strand geworpen had van een totaal ongekend
ras. soms vond men planten en gewasssen op het stranà, die
in Europa of Afrika niet gekend waren, een portugees zeevaarder zou d.oor een storm meegesleurà geweest zijn en in
het westen een nieuw land ontdekt hebben.

Henrique had hem zelfs op zijn paleis ontboden en zou
voorgesteld hebben een nieuwe reis te organiseren naar
dit onbekend gebied. De zeevaarder, die blijkbaar geen te
gunstige indruk van deze streken had opgedaan, had ja geknÍkt en was er toen met de stille trom vand.oor gegaan.
Anderen hadden op de verre zee in het ldesten boten gezien
van onbekende bouw. Van Olmen zelf had op zekere dag in
een luchtspiegeling een eigenaardig, vreemd land zien opdoemen. In zeemanskringen deden nog allerlei verhalen de
ronde van Eilanders die hun dakkars zo ver het westen ingestuurd hadden, tot ze een nieuwe wereld ontdekt hadden.
(bij de ontdekking van de Azoren in 7432 had men op zekere
dag een beeld gevonden in terra cottardat een ruiter voorstelde, die naar het ldesten wees met de vinger. In de voet
van het beeld stond een tekst die niemand kon ontcijferen.
Deze vingerwilzing schijnt op Van Olmen een diepe indruk
Dom

hem

gemaakt

te

hebben).

A1 deze verhalen moeten fel ingewerkt hebben op de geest
en het hart van de Kempenaar en hebben het plan doen rijpen om zelf op verkenning uit te trekken. Daar hij niet
over de nodige fondsen beschikte, zocht hij steun bij een
rijke koopman van Madeira.
Hij krijgt van koning Joao II de toelating "om in het Westen" te ontdekken en te bezetten een groot eiland of een
vasteland" en deze geeft hem zelfs een geleerde mee aIs
helper, r.1. de Duitser Martin Behaim.
In het geheim worden d.e laatse schikkingen getroffen en in
maart 7487 vaart van 01men met twee karvelen het onbekende
tegemoet. Het onbekende is misschien niet heel juist, want
hij had voorzien dat zijn reis precies veertig dagen zou
duren wat laat veronderstellen, dat hij wist waar hij zorl
landen en dat hij volledig was ingelicht over het doel en
de aard van de tocht.
Over de overvaart zelf zuI]en we waarschijnlijk nooit iets
te weten komen. AIIe scheepsjournalen werden immers bij
aankomstr Írè grondig onderzoek vernield of verbeurd verklaard, uit vrees voor de Spanjaarden, hun grote concurrenten op zee, lucht zouden krijgen van hun speurtochten.
De nieuwste zeewegen en ontdekkingen werden dan ook om
"staatsredenen" angstvallig geheim gehouden.
Daar ligt dan ook de reden waarom de reis van Ferdinand
van 01men, nooit officieel werd bekend gemaakt.
Trouwens, het doel van Portugese en Spaanse ontdekkingstochten was het zoeken naar nieuwe afzetgebieden voor hun
producten.

'JO7
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Van Olmen vond, slechts een schaarse, uiterst primitieve
bevolking die hem noch goud, noch dÍamant, noch parels kon
aanbieden. Pas honderd jaar later ond.er impuls van Pieter
de Gandava (=Peter van Gent), nog een Vlaming, begonnen de
Portugezen de grot,e toekomstmogelijkheden van dit land in
te zien.

prestatie van Columbus wordt door de ontdekking van onze streekgenoot niet geschaad, maar zeker is het, dat het
aandeel, dat onze Vlaamse zeevaarders en aardrÍjkskundigen
in de grote ontdekkÍngstochten gehad hebben, veel groter
De

is

dan we vermoeden.
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Gelezen

in
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x Olnen ligt in de provincie Antwerpen, in de tijd van Van
2lnen het hertogdon Brabant.

COLLECTIE PAULUS' },IUSEUM 128
In de afgelopen maanden kwamen weer vele kleine en grote
tIe hebben a1les
voorÏilerpen binnen voor onze collectie.
ondergebracht in de volgende deelcollecties:
ARCHIEF:

historische atlas;

BIBTIOTHEEK:

CAFé:

2 delen "0p de

P1anken";

5 bijzondere kruiken;

CURIOSA:

3 loepen; sigarenknippers; eekhoorn; theelepeltjes

met Nederlandse munten;

1 apri I

2 stola's voor de bediening;

zwarte priesplechtige
commuherinnering
tersjerpen; kruisbeeld;icoon;
nie (24-A3-1915; rouwkaarten; bidprentjes; geboortekaarten

DEVOTIONALIA:

de aprilgrap
hlanneer is de L april-grap ontstaan?
De grappendag zou zijn oorsprong gevond,en kunnen hebben in
Frankrijk. Tot het jaar 1564 vierden de Fransen hun nieuwjaarsdag aan het begin van de lente, dus begin april.
Toen koning Kare1 IX besloot dat het jaar voortaan op 1
januari moest beginnen, viel dat bij zíjn onderdanen niet
in goede aarde. Uit protest tegen het machtsmisbruik van
hun vorst besloten ze elkaar nepcadeaus te gaan geven, in

plaats van de gebruiketijke nieuwjaarsgeschenken. hleer
veel later kwam hierin verandering door een nieuwe gebeurtenis. Een zoetwatervisverbod in het voorjaar (vanwege de
voortplanting) Ieidde tot het ontstaan van de 'aprilvis'.

Sport-en beroepsvissers ontvingen van hun vrienden voortaan zoute haringen, in Frankrijk symbool voor een armoedige maaltijd.
Die werd later weèr vervangen door chocoladevissen en ook
brood en gebak in visvorm. Nog altijd geven de Fransen
elkaar op 1 april deze namaakvissen.
gelezen op de Geschiedenlekalender

2007

KTEDING: doopkleed
KONINKLIJK HUIS:

en doopjurk;

familieportret gezin Beatrix

drie

MATEN EN GEWICHTEN:

0UDHEIDKMER: sprei
SCHOOI:

brievenwegers;

;

schoolplaten; 5 boeken voor godsdienstonderwijs

en

uitleg van de H.Mis
SPEELGOED:

miskelk, wijnkannetje en pateen (voor "mis"-

spelen)
VERENIGINGEN:

paraplu Uteloi

De schenkers waren: dhr, mevr. of familíe J. Cregten; J.
van Engelen; A. van Harten; W.Langen; J. van Oers; G.Rom
bouts; M.Smits; J.Verdaas; de Paters van Bavel en UTELO.
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Beelden

in de Buurt

L5

door Ad van Eijl-v.d.Klashorst.

door Adriaan van

Mijn grootmoeder was een boerend.ochter uit reteringen en
ik mocht altijd met haar mee aIs er iets te beleven viel

"Daar staat ie dan, rustig uitkijkend naar de grensovergang
van weleer. Niet agressief maar we1 met een waas van geheinzinnigheid om de lippen. Het schietwapen in het leer,
de matrak (gunmiknuppel) bengelend aan de hand. Zich bewust
van zijn positie a1s letterlijk sleutelfiguur in het economisch verkeer tussen België en Nederland".
De beeldend kunstenaar Piet Haagh weet zijn schepping treffend te schetsen. Zijn bronzen beeldje "de Douantier" staat
centraal in deze aflevering viul de serie "Beelden in de
buurt". Uw opmerkingen en suggesties zijn als altijd van
harte welkom.

op de boerderij van haar oudste broer.
Zíj leerde ons van "biest" te houden.

Biest is de eerste melk die de koe geeft nadat zij gekarfd
heeft. De biestemelk is lichtgeel en bevat veel eiwit.
Hij schift bij een temperatuur boven de 80 graden en
brandt gauw aan. De eerste biest is vaak bloederig, maar
van de arlerbeste kwaliteit. Deze word.t bewaard voor het
kalf en is niet zo prettig om te verwerken. De biest van
de tweede keer is het het lekkerst om te gebruiken-

Hij wordt in een schaal gedaan en die wordt ongeveer
anderhalf uur in een matige oven gezet. Het wordt een
dikke koek die we laten afkoelen en met suiker bestrooien.
rn punten snijden bij de koffie of als toetje na de warme

maaltij d.

Grensnonument

DE DOUANIER
Ter gelegenheid van het s0-jarig bestaan van de gemeente
Nieuw Ginneken in t992 wordt onder meer een "commissÍe
Grensmonument

bakte grootmoed.er van de tweed.e biest 'biestepannenkoeken', de zogenaamde 'lariekoeken'. Bij de biest wordt
gezeefde bloem gedaan om een pannenkoekenbeslag te bekosoms

men.

Lariekoeken worden op een ,zacht vuur gebakken. Een trakta-

tie

!

Bijbehorend versje

Molenaartje, maal je molen
MaaI voor 't kindje een zakje meel.
Dan

zaI moeder pankoeken

bakken

Die door kindjes keeltje zakken.
Stroop, stroop, stroop met meel,
Dat glijdt zacht door kindjes keel.

Beek

naar

1992" samengesteld. De commissie

streeft er

in het jubileumjaar op 22 mei een monument te

onthul-

}en, dat het belang onderstreept van grensoverschrijdende
samenwerking. Het moet tevens de herinnering levend houden
aan de vroegere douaniers bij de grens bij Strijbeek. De
grens, daar tussen Nederland en Be}gië gevormd door de
Stijbeekse beek, die in het steeds intensiever samenwerken-

de Europa steeds minder van belang word.t. In de conmissie
werken de gemeentes Nieuw-Ginneken en l{oogstraten samen en
aI snel is men het eens. Aan twee kunstenaars, één uit Nederland en één uit België, word,t gevraagd een ontwerp te
maken. Wím Verhagen uit Ulvenhout en Jef Martens uit Hoogstraten kunnen zich vinden in de uitgangspunten van de commissie en binnen een half jaar hebben z:.i een aantal ontwerpen gereed. ïn het voorjaar van 1991 presenteren zij hun
ideeën. Met schetsen, tekeningen en foto's maken ze duidelijk wat de mogelijkheden zijn. De "commissie Grensmonument
1992" kiest met grote meerderheid enthousíast voor het ontwerp "Grenspa1en". Twaalf palen, de grootste ruim L8 en de
kleinste zo'n 3| meter lang , worden daarbii opgesteld aan
!{eerszijden van de beek. Het zijn een soort diagonale slagbomen, uitgevoerd in cortenstaal en in roestvaststaal, die
tot in lengte van dagen zul}en aangeven dat daar ooit de
grens was tussen Nederland en België.

r-
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Aan het winnende ontwerp van de twee kunstenaars kleeft
maar een probleem: de prijs. De opdrachtgevers gaan uit van
een bedrag van 65.000 gulden (e 29.500), de ontwerpers denken 300.000 gulden (e 136.000) nodig te hebben.
De optimistische commissie geeft de opdracht een definitief
ontwerp te maken, waar ook een fraaie maquette deel van uit
maakt. In juni presenteren ze het geheel in het gemeentehuis van NÍeuw-Ginneken. SneI daarna blijkt dat het werven
van sponsors om de financiële gaten in dit omvangrijk project te dichten, geen kleinigheid is. Ondanks het enthousiasme van de burgemeesters van Nieuw-Ginnkenen en Hoogstraten blijkt nog diezelfde zomer dat het geld een definÍtief
struikelblok vormt. Na veel discussie en het uitgebreid bekijken van a1le (on)mogelijkheden wordt het project afgeblazen.
Een

particulier initiatief

De Strijbeekse Madelein en Toon Braspennincx laten het er
niet bij zitten. ÀIs bewoners van het voormalige grenskantoor en (nieuwe) uitbaters van café-restaurant "de Grens"
zien ze niet graag zo'n eerbetoon aan de grens aan hun neus
voorbij gaan. Ze besluiten Piet Haagh in de arm te nemen,
beeldend kunstenaar uit Gilze. Haagh gaat zich uitgebreid
oriënteren op grens en d,ouane. Hij bezoekt onder meer de
politiemusea in Antwerpen en het Belasting- en Douanemuseum
in Rotterdam. Uiteindelijk maakt de kunstenaar een bronzen
beeldje van 70 cm. hoog, waarvoor een Belgische douanebeambte uit de jaren vijftig model heeft gestaan. Het jaartal
1858 op de sokkel herinnert aan de opening van d.e grenspost
Strijbeek. Omdat Níeuw-Ginneken het jubileumjaar 1992 aI
voorbij is, wordt over het 50 jarig bestaan niet meer gerept. (In april 1993 doet de provincie de eerste voorstelIen over de gemeentelijke herindeling rond Breda) Het twee-

de jaartal op de sokkel, 1993, verwijst naar het jaar van
onthulling en naar het inwerking treden van het verdrag van
Maastricht. Hierin wordt onder meer afgesproken te streven
naar opheffing van de Europese binnengrenzen. Piet Haagh
maakt ook nog 25 kleine afbeeldíngen (replÍca's) van "de
Douanier", dÍe te koop zijn via de Dienst voor Toerisme in
Hoogstraten en Galerie de Pekhoeve in Ulvenhout. Twee exemplaren zijn bestemd voor de beide burgemeesters die de onthulling verrichten.

De voornalige l"larechausseekazerne aan de Strijbeekseweg.
Sinds L januari 2002 een rijksmonunent

Onthulling op hoog niveau
De burgemeesters van Hoogstraten en Nieuw -Ginneken worden
uitgenodigd naar Strijbeek te komen om het bronzen beeldje

te onthullen.

I
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28 mei 1993r ou bijna tien
een internationaal gezelschap

Op

jaar geleden, verzamelt zich
bij de voormalige grensover-

gang.

bij de eerste poging van de beide eerste burgers breekt
het touw dat de Belgische en Nederlandse vlag van de gevel
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moet verwijderen.
De Belg van Aperen ziet zich genoodzaakt, samen met d.e Nederlander Van der Velden, op een wankele ladder te klimmen.

is"il""'iiïï,ï,

"í,,Hi"""x# ."nïïn d::;:"*3i l;:§r"§,ïi,ï'i;
felicitaties wordt het restaurant "de Grens" daarop aansluitend omgedoopt tot "de Douaniër". Onze Heemkundekring
verzorgt heel attent een kleine expositie in het restaurant over de historische achtergronden van grenzen en
grensovergangen.
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NederJandse Douanepost

gezien vanuit BeJgië (baven)

en

Nederland( onder )

I*ro#

.'iffi

Belgisch dauanekantoor net links op de foto de slagboon
(boven ) en het huidige restaurant De Douanier (onder).
Het beeldje staat rechts van het eerste raan van links
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door Anneke Oomes-van den Berg
AUGUSTUS

t6/78 w Bavel viert het 65-jarig bestaan met onder meer
een reiinie en een straatvoetbaltoernooi.
19 Basisscholen in Galder, Ulvenhout en Bavel gaan weer

2l

van

start.

Bavel organiseert een scoot-mobiel tocht. Het
blijkt een gat in de markt.
23/25 ulvenhout viert zomerfeesten met onder meer een drukke rnaar zeer natte zeskamp.
KBO

SEPTEMBER

1

Tentoonstelling "Gouden bruiloften in de vorige eeuw"
in het museum van Paulus geopend door Leentje en Kees
Leij ten.
"Bavel izz MusÍc" een nieuw evenement dat enthousiast

tt/1'2
is ontvangen.
7/B De tweejaarlijkse
15
23

OKTOBER

6
11

7 septenber: Leentje Leijten opent de tentoonstdling:
"Gouden bruiloften in de vorige eeuw"

;

vlooienmarkt Ulvenhout brengt ruim
19.738 euro op. Uiteindelijk kan 14.000 euro verdeeld
worden onder de deelnemende verenigingen.
25ste Fietsdag Ulvenhout, de opbrenglt wordt zoals aItijd door de stichting Spasti-fietstocht besteedt aan
vakantiebungalows t.b.v. gehandicapten.
Paulus houdt in zaal Flamingo ziln 27e jaarvergadering. Na de pauze vertoont Jan Graumans een documentaire over Dé paardentram, d.e tram van Paulus. Het
vinden, restaureren en de triomfantelÍjke eerste rit.

Opening tentoonstellíng over het 50 jarige UTELO bij
Paulus
Gemeenteraad Breda gaat alle wijken bezoeken, Ulvenhout is als eerste aan de beurt. Plotseling zijn alle

straten schoon
12/13 Brandweer Cochem brengt een bezoek aan de brandweer
van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken
post Ulvenhout).

(

nu Breda/
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L novenber: Hans de Brouwer (links) tien jaar aan ons
nuseun verbonden

50-jarige

UTËLO

exposeert in ons

nuseum

25 novenber: Arnoud-Jan

Bijsterveld tijdens zijn

betoog
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BRIEVEN VAN PAULUS
is het informatieblad voor de leden van

de heemkundekrrng Paulus van Daes-

staat j.nternationaal geregistreerd onder ISSN-O166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook
vele kleine bijzonderheden en saiLlante details uit de geschiedenis van de
donck. Het

NOVEMBER

Ulvenhout viert 45 jarig bestaan met druk bezocht
feest.
Eerste inloopavond jeugdhonk Ulvenhout.
Ulvenhout heeft vanaf dit moment een eigen site op
het world-wide-web met informatie van en voor iedereen
in en rond Ulvenhout. Op WWW.ULVENH0UT.NL vindt u ook
een link naar de pagina van de heemkundekring.
Prins Maonus de XIl zwaait wederom de scepter over
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KBO
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Bosui Iendorp .
De nieuwe jeugdprins van Ulvenhout
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heet André Gooyers
Bavel heeft een nieuwe Prins.Banaonu Baviaonus en
zunne maot zullen over baviaonenland regeren.
Ook Bavel is via de digitale snelweg bereikbaar en
wel via het volgend adres www.baveldiqitaal.nl
voorzitter Ben Martens neemt afscheid van Dorpsraad
Ulvenhout na 6 jaar de voorzittershamer te hebben

20
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gehanteerd.

23

vogervereniging Galder organiseert wederom een grote
vogeltentoonstelling voor vogels van al1erlei pluimage
24
Jaimy van Hooydonk uit Ulvenhout werd deze zondag Nederlands kampioen Karate (Kumite). Eerder dit jaar
werd ze al Nederlandss kampioen op het onderdeel Kata.
76/24 Bonte avonden ín Bavel net als de voorgaande 34 keer
een groot succes.
Prof. Dr. Bijsterveld houdt een lezing over het Rijke
Roomse Leven voor leden van Pau1us.
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DECEMBER

15

Met een jubileumconcert vieren de Zaogurs hun 33 jarig bestaan.
0BS De Toermalijn houdt schaaktoernooi. 62 leerlingen
strij den voor de eerste plaats.
De wijkagenten van Ulvenhout en Bavel houden de jeugd
streng in de gaten en moeten helaas optreden bij het
gebrurk van iliegaal vuurwerk.
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UITSPRAAK 136
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:

Gi.n Snoerke Mi.r

vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel
de geneente Nieuw-Ginneken.

Redactj.e
Redactieadres

en

: Kees Lei.jten; Ànneke Oomes; Jan van der Westerlaken
: Craenlaer 18, 4851 T1( Ulvenhoul, 0'76-5672742

Lay-out en vormgeving: Kees Leijten

De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck'werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend a1s vereni.ging op 25 november 1975. De verenigÍng is ingeschreven bij de Kaner van Koophandel te Breda onder nurnmer V 282568,

Secretariaat
Bankrekening
Gi.rorekening

: Àbdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.34.88
: 52.18.33.639 t.n.v.Paulus van Daesdonck
: 37.13.311 t.n.v.Pau1us van Daesdonck
Ledenadnini.stratie : Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 ÀB Ulvenhout,

MUSEI'M

De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museun op't adres Pennendijk 1
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 rn het museum op werkdagen van 8.30 -

Het

16.00

Het

uur. In juli en augustus is het

museum

is

ondergebracht

BESTUUR

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

ill.À.

Langen

H.J.M. Meeren
À.P.M. Goos
J,A.M. Grauwmans
À.M.M. Verkooi.jen
A.H.M. Verschuren

museum

in de "Sti.chting

gesloten.
Paulus'Museurn" (S 10.49.79)

voorzitter
vice-voorzitter
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2e secretaris
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tweede pennj.ngÍneester
medewerker Bavel
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2,25

5,-
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3,50
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, Iezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift'Brieven van Paulus' uit. Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het
verenigingsjaar 2002-2003: 15,- Euro per jaar.

