.,flÈrÍPllon bun

145

lpuulrr

fi,»

15.08.2003

INHOUD "BRIEVEN VAN PAULUS' DEEL 145
Achtentwintigste Jaarvergadering
Agenda
Archief Reunievereniging
Beelden in de Buurt 16
BibliograÍie 28" Jaargang I
Bibliografie ll

pestuur

Cursussen Oud Schrift
Drie Heksenkruiden
Eeuwenoude Lindeboom geveld
Heemkundig Weerbericht 134
Heiligen in de Weersvoorspelling 72
Het heeft Hare Majesteit behaagd..
ln Memoriam
ln iiemoriam Harrie Fr anken
Je hebt boerderijen en boerderijen
Mijn Verhaal
Nieuwe behuizing voor Paulus
Nieuws uit het museum 51
Nog meer boerderijen
Open monumentendag
Op pad in West-Brabant
Pennendijk 't , een eeuw oud
Persoonsnamen
Rouw bij de Baviaenen
Spoorzoeker
Tien maal Franciscus
Uitspraak 137
Waterschapspetten
Wielerbaan van Ginneken

sdchtins't Hofilandt
'

\,

239
234
234
262

Tweemaandelij ks period iek

258

" Paulus van Daesdonck"

? /It
.,4,,

l'51)
?'.,1
'.)?lt

l:10
7:l I
.'

E

s

jaargang N. 145

tssN-0166-0438

vh Nieuw-Ginneken

15 oogstmaand 2003

.'l rll

')lt4
'.)
4 .l
., t4

,,íl l

t ttrr I

PATJLIJS VAT.I

vAI{ I l,)ltsl,ll,

be d riií

28e

Redactie: Craenlaer 18
4851TK Ulvenhout

41

,vcnhour

aan neming

van de heemkundekring

274
22\t

heemkuntlek

Graaumans

e "T8cíebeil buru mgu[at $»

223
235

MUSEUM

SPONSORS
Gà

276
243
279
284
223

Jan van der Westerlaken
Adriaan van Beek
Kees Leijten
Kees Leijten
Jan van der Westerlaken
Redactie
Harrie Verhoeven
Ad Jansen
Redactie
Redactie
Kees Leiiten
Bestuur
Kees Leijten
Anneke Oomes van den Berg
mw Van der Velden-van Dorst
dr Frans Brekelmans
Kees Leijten
Hoofdredacteur
Redactie
Kees Leijten
Kees Leijten
Redactie
Kees Leijten
Redactie
Adriaan van Beek
Redactie
Thom van der Weijden
Ad Jansen

Convocatie 115

7?.1

225
224

Bestuur

ffiHf#:l;l;H:I:f:llj

NOG MEER BOERDERIJEN
Met trots presenteerde Paulus eind januari een nieuwe tentoonstelling
''150 BOERDERIJEN IN BEELD".
Het aantal foto's groeide gestaag en het werden bijna 200 boerderijen.
ln dit jaar van de Boerderij willen we ook in onze tweede tentoonstelling
daar aandacht aan blijven besteden:
..BOERDERIJEN
IN DE KUNST"
William van dez Zanden, reeds vele jaren lid van onze kring, is een vaardig aquarellist. Hij bood Paulus aan een tentoonstelling te organiseren
van boerderijen die hij geschilderd heeft. Boerderijen uit ons heem.
De schilderijententoonstelling wordt aangevuld met een aantal schilderijen
van de heer Van Baarle en gravures uit eigen bezit.
ln deze Brieven van Paulus uitgebreid aandacht voor de Wielerbaan aan
het Reeptiend en de Franciscusbeelden in onze omgeving.
Harrie Verhoeven tekende en beschreef voor ons weer enkele plantjes.

VERKOOYEN TRANSPORT
STRIJBEEK B.V.

Helaas verschijnen deze Brieven iets later dan u gewend bent.

We moeten de computer niet de schuld geven, al was het wel het geklun-

g
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gel met de computer, dat onze redactie parten speelde.
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Op 6 september opent Laurens Siebers onze nieuwe tentoonstelling
"Boerderijen in de kunst" een tentoonstelling over

NOG MEER BOERDERIJEN
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heemku nde kri ng

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw - Ginneken

Om niet te vergeten maandagavond 15 september 19.30 uur jaarvergadering. 20J5 uur Lezing over de Brabantse boerderij in zaal Flamingo,
Dorpstraat 66 Ulvenhout.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck,

Oogstmaand 2003

Beste Heemvrienden,
De zomer is voor een groot gedeelte voorbij als U deze Brieven ontvangt.
En wat een prachtige zomer hebben we dit jaar gehad. Het was echt een
zomer om onze mooie boerderijen te gaan bekijken al Íletrcnd of wandelend door Nieuw-Ginnekense dreven.
ls dat er in dit jaar van de boerderij niet van gekomen, dan kunt U het altijd
nog eens nakijken in het Boerderijenboek dat eind van dlt Jaar verschijnt en
waarin alle boerderijen, die wij op foto hebben, van de oude gemeente
Nieuw-Ginneken te bekijken zijn. Ook foto's van verdwenen boerderijen.

Wij beginnen het 29e verenigingsjaar met de opening van de tentoonstelling
van aquarellen van boerderijen uit ons heem die geschilderd zijn door
william van der Zanden.De tentoonstelling zal op 7 september a.s. om
14.00 uur geopend worden door onze ouddorpsgenoot Laurens Siebers.

Op maandag 15 september a.s. houden wij onze jaarvergadering.

ln
verband met de lengte van de lezing na de jaarvergadering beginnen wij
ditmaal de jaarvergadering niet om acht uur maar om half acht. Het streven
is om de lezing om 20.15 te laten beginnen.

Hij zal ingaan op het ondenrerp hoe de Brabantse boerderij in

ons
landschap ontstaan is. ls er een samenhang tussen landschap en boerderij
Wat is er zo specifiek aan de Brabantse boerderij, wat zijn de kenmerken
en hoe is dat zo gekomen? Sjef is zelf bewoner geweest van een hj'pisch
Brabantse boerderij in Den Dungen en is bovendien een geboren verteller.
En.....U kunt op deze avond genieten van een heerlijk warm worstenbroodje. Voldoende redenen om deze avond acte de presence te geven.

CURSUSSEN OUD-SCHRIFT 2AO3I2OO4
VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN
Rond half oktober start het Bredase Stadsarchief bij

voldoende

belangstelling met cursussen "Oud-Schriff' beginners en gevorderden ten
behoeve van amateur-historici, genealogen en andere geïnteresseerden.

De deelnemers leren het lezen en begrijpen van 15e - 18e eeuwse
documenten. De lokaal-historische aspecten van de te behandelen
teksten krijgen de nodige aandacht.

De 12lessen worden 1x per 14 dagen gegeven.
voor de beginners op vrijdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur,
voor de gevorderden op maandagavond van 19.30 - 21.00 uur.
Cursusplaats: Stadsarchief Breda, Parade 10, Breda.
Cursusgeld: 50 euro, inclusief lesboek en koffie/thee.
lnlichtingen en opgave van delnemers:
Stadsarchief Breda Bezoekadres : Parade 10, tel. 076 - 5294429.
Postadres : Postbus 90156, 4800 RH Breda.
Aanmeldingen zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 oktober 2003.
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AGENDA 2003t2004(125)

28e JAARVERGADERING

aug 1-31 Museum gesloten
15 Brieven van paulus 145

Op maandag 15 september 2003 houdt onze heemkundekring zijn achten-twintigste algemene ledenvergadering in Café-zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout. Aanvang 19.30 uur

31 Einde van het 2Be verenigingsjaar

sept

1 Begin 29e verenigingsjaar
7 Museum open
Nieuwe tentoonsteiling: Boerderijen gezien door de kunste-

naa/'

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.
15 Jaarvergadering aanvang19.30 uur I
Zaal Flamingo Dorpstr. 66 Utvenhout
Na de jaarvergadering lezing door sjef Hendrikx over:

"Boerderijen in het Brabants Landschap"

okt

5 museum open
15 Brieven van paulus 146

nov

2 museum open

24lezing

dec 6 museum open
15 Brieven van Paulus: BOERDERIJENBOEK

2004

jan

1 Paulus wenst ieder een voorspoedig 2OO4

Het museum is geopend: elke eerste zondag van de maand van 14.00 17.00 u. en elke woensdag van 14.00 u. - 16.00 u. voor groepen op

vezoek

museum

(076-561

.27.42) in de maanden juli en augustus is

gesloten

LET OP :
JAARVERGADERING 19.30 UUR

het

(wijzigingen voorbehouden).

AGENDA
1 Welkomstwoord door de voozitter en mededelingen
2 Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 23-09-2003 gepubliceerd in 8.v.P.141 pagina 9-11.
3 Jaarverslag door de secretaris
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen in het
afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester
5 Verslag van de kascommissie ( mevrouw Joke van Baal en de heer
Piet van Disseldorp)
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het verenigingsjaar 2003-2004. Piet van Disseldorp treedt af.
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begroting voor
het jaar 2003-2004.
8 lngevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden volgens
rooster af de heren Toon Goos; Kees Leijten en Jos Verschuren.
Zij stellen zich herkiesbaar.
lngevolge artikel 6lid 2 van het huishoudetijk reglement dienen de
namen van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de vergadering
aan het secretariaat bekend te worden gemaaW onder oveilegging
van een voordracht met 10 handtekeningen en een bereidverktaing
van de kandidaat,dat deze een eventuele benoeming zat aanvaarden.
9 Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar
10 Rondvraag
1 1 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 20.1S uur.

Om 20.15 uurzal dr Sjef Hendrikx, een boerderijdeskundige bij uitstek,
een lezing vezorgen over de Brabantse boerderij, hoe hij in ons landschap is ontstaan, de samenhang met dat landschap en welke kenmerken heeft de boerderij in Brabant.
In de pauze koffie met worstenbrood

LET OP: AANVANG 19.30 UUR
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PROGRAMMA

DE WATERSCHAPSPETTEN

OPEN MONUMENTENDAG
ZATERDAG 13 SEPTEMBER

IN MUSEUM PAULUS VAN DAESDONCK

2OO3

(onder voorbehoud)

Door Thom van der Weijden

10.00 - 16.00

13.00 - 15.00 uur Bustocht langs boerenmonumenten onder Ieiding van
Marc Berends, beleidsmedewerker culturele planologie van de afdeling

Het museum beschikt sinds kort over een viertal waterschapspetten geschonken door het Hoogheemraadschap West-Brabant.
Het is wellicht interessant u iets meer te vertellen over de vier waterschappen waar de petten van afkomstig zijn.

cultureel erfgoed, dienst RMCE, gemeente Breda.
Vertrek Prinsenhoeve Er wordt niet uitgestapt

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN WEST BRABANT

uur Openstelling van onderstaande boerenmonumenten.

10.00 - 16.00 uur
Breda Prinsenhoeve, dr.Batenburglaan 1 94, Breda.
- expositie door amateurs van schilderijen en tekeningen over boeren,
boerderijen en het landschap.
- stand van Stadsarchief met boekenverkoop en boeren bouw-prijsvraag.

- stand van CultuurpunUBibliotheek Breda.
- stand van Princenhaags Museum.

beheer van de rivieren de Mark, de Vliet en de Roode Vaart en de zorg
voor de waterkeringen in westelijk Noord Brabant.
Per 1 januari 2004 fuseert het HWB met de kwaliteitswaterschappen Dongestroom, Land van Nassau, Mark en Weerijs en Scheldekwartier tot het
waterschap Brabantse Delta.

HOOGHEEMRAADSCHAP BRABANTSE BANDIJ K
Dit waterschap werd in 1954 opgericht naar aanleiding van de februari-

Teteringen Hooge Schuur van boerderij Berende,
Hoeveneind 61, Teteringen,
- tentoonstelling Het boerenleven.van toen.

ramp van 1953. Het nam de taak van dijkbeheerder over van de tientallen
waterschappen en poldertjes, die tot dan toe de zorg voor de waterkering
hadden. ln 1976 ging het hoogheemraadschap op in het Hoogheemraadschap van West Brabant.

Teteringen Vlaamse schuur van boerderij Rombouts,
St.

Dit waterschap is opgericht in 1977. Het heeft de taken waterkwaliteitsbeheer (incl. het zuiveren van afualwater van huishoudens en bedrijven), het

Josephstraat 63, Teteringen.

- presentatie restauratieplannen door gemeente Breda: bureau WAM.
- stand van Heemkundekring Teterings Erfdeel, met tentoonstelling.

HEEMRAADSCHAP
VAN DE ROOSENDAALSE EN STEENBERGSE VLIET

Ulvenhout museum Paulus van Daesdonck, Pennendijk
o.a. tentoonstelling over Boerderijen in de kunst.

de invloed van de zee, doordat in de monding sluizen werden gebouwd

Breda Overasewe g 204, boerderij van

R.

1,

Hoondert.

***
Aanmelding Cultuurpunt Bibliotheek, Molenstraat

6,

529.95.95

Dit waterschap werd tn 1821 opgericht, toen de Vliet werd ontrokken aan

(Bovensas en Benedensas)

Ook het heemraadschap van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet
ging in 1971bij de incorporatie van waterschappen in West Brabant op
in het waterschap / hoogheemraadschap (van) West Brabant.

HEEMRAADSCHAP MARK EN DINTEL
Dit waterschap is in 1805 opgericht ten behoeve van het beheer van de
rivieren Mark en Dinte!. Door het bouwen van en sluis bij Dinteloord (Dintelsas) kon de invloed van de zee worden beperkt.

;
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De landbouwgrond werd gevrijwaard van overstromingen. Bij de herziening van het waterschapsbestel in Westelijk Noord-Brabant werd het
heemraadschap onderdeel van het nieuwe waterschap (later hoog-

Je hebt boerderijen en je hebt boerderijen

heemraadschap) West -Brabant

ln het jaar van de boerderij besteedt Paulus uiteraard veel aandacht aan
de boerderij. Vooral omdat er in ons heem nogal wat te vinden z\n, al ztln

(1 971 ).

Door Anneke Oomes-van den Berg

het er beduidend minder dan in het verleden. De oude boerderijen die nog

over zijn worden steeds minder gebruikt voor het uitoefenen van het
boerenberoep. De gebouwen zijn niet meer doelmatig. Dat is natuurlijk al
flink wat jaren zo en daardoor zijn in het recente verleden veel boerderijen
gemoderniseerd. Om het boerenbedrijf te kunnen blijven uitoefenen was
dat noodzakelijk maar helaas ging daarbij meestal de identiteit van de
boerderij verloren. Tegenwoordig is het eenvoudiger de boerderij te
verkopen en elders een nieuw pand te bouwen. Daar maakt de burger
dankbaar gebruik van. Weinig boerderijen zijn nog in handen van boeren.
Ook deze nieuwe bewoners brengen veranderingen aan en helaas zijn
veel boerderijen zelfs helemaal onder de slopershamer terechtgekomen.

vlnr Brab. Band|k;Roosenda alse en SfeenÖergse Vliet; Mark en Dintel

Dit was in grote lijnen de boodschap van Hub Oome, voozitter van de
Commissie Boerderijenzorg van het Brabants Heem, aan de trouwe groep
Paulusleden die op 14 april jl. naar de Flamingobar waren gekomen voor
de laatste lezing van dit verenigingsjaar.
Om zijn verhaal te ondersteunen had de heer Oome, die overigens zelf
architect is, een groot aantal dia's meegebracht. ln zln vezameling heeft
de heer Oome dia's van boerderijen uit het hele land maar voor Paulus
had hij zich voor deze avond beperkt tot dia's uit onze directe omgeving.
Daarnaast had hij nog een enkeling uit wat verdere hoeken van onze
provincie omdat zijzijn verhaal volledig ondersteunen.

dd§Fè*#'

De petten worden op Bouvigne door Dijkgraaf Thom van der
overgedragen aan Kees Leiiten, conseruator van het museum.

De boerderij is helemaal 'in'
Tegenwoordig ziet men echter de schoonheid van de oude authentieke
boerderijen weer helemaal zitten en omdat met de burgers ook het geld
naar de boerderijen komt, kan samen met de juiste architect de oude
boerderij met behoud van karakter worden verbouwd tot een functioneel
woonhuis. Elke verbouwing moet worden aangemeld bij de gemeente en
helaas schort het ook daar aan de nodige kennis en worden de meest
lelijke tekeningen goedgekeurd. Welstandcommissies zouden een veel
grotere rol kunnen spelen bij het in stand houden van de oude boerderij
wanneer men meer kennis van zaken zou hebben.

Weijden

27->C

PENNENDIJK

1: EEN EEUW OUD

Door Kees Leijten

Op 6 september 1986 opende Paulus vo! trots zijn museum in het pand
Pennendijk 1 te Ulvenhout. Het boerderijtje, een hovenierswoning werd
gebouwd in 1903 en bestaat dit jaar dus precies honderd jaar.
Dr F.A.Brekelmans, destijds archivaris van Nieuw-Ginneken, wijdde er
kort voor de opening een artikel aan, dat we hierbij graag nogmaals

Ook de pers (radio Breda) had belangstelling voor Hub Oome

/<z.---"'

--T_472J

Het gaat Hub oome duidelijk aan het hart dat verbouwingen aan
zo vaak niet goed worden uitgevoerd. Vaak worden de
prachtige deelramen vervangen door grote ramen die niet zouden
boerderijen

misstaan in een doozonkamer. Stallen worden tot woonruimtes verbouwd

en de staldeuren worden zonder meer vervangen door grote

ramen.

Hierdoor gaat het karakter volledig verloren. Binnen ons heem zijn ook
heel wat voorbeelden te vinden van slecht verbouwde boerderijen maar
gelukkig zijn er ook een aantal die laten zien dat het ook anders kan.
ledereen die de moeite neemt kritisch naar de gebouwen te kijken ziet al

z*z
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snel wat wel en wat niet kan.

Als u meer over de boerderijen in ons heem wilt weten, moet u zeker nog
naar de expositie gaan kijken die op dit moment te zien is in het museum
aan de Pennendijk.

OP PAD IN WEST-BR,ABANT
Deze zomer verscheen een gids langs musea ;
kloosters en
beeldentuinen in West-Brabant.
Een leuk hebbedingetje om veel interessants in West Brabant te bezoeken
en bekijken.
Voor 5 Euro verkrijgbaar in ons museum.

De bouwvergunning van 2&02-1903

-T
F
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NIEUWE BEHUIZING VAN PAULUS VAN DAESDONCK
door dr Frans Brekelmans
Binnenkortzal onze heemkundekring kunnen beschikken over een eigen
home voor het onderbrengen van de historische vezameling, die in tien

jaar tijd zo fantastisch gegroeid is.
Het is het huis met sta! Pennendijk 1, dat heel wat ruimte voor de collectie
zal bieden. Het terrein waarop het staat stond bij het kadaster genoteerd
als gelegen in de Roskamse Tiend, sektie D TTo (bouwland) en D TIZ

(schaaöos).
Kovel 2: Een op het terreln
aÍgepaald' perceel BOU\ilTERREIN aan den Pennend,ijk, ter
breedte van oDgeveer 13 Meter

I\OTIN§ TMSCHN.IAfiI
te BREDA.
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Adveftentie uit het "Dagblad voor N@rd-Brabant
Dagblad De Stem) d.d. 08-12-1928

en Zeeland

"(later

Betje (l) (1901-1992)
öewoonsfers

en Meintje (190F1987) verdaasdonk, de

taatste

Deze grond was op het einde van de vorige eeuw in het bezit van de Ulvenhoutse landbouwer Jacobus Huijbregts. Na een boedelscheiding omstreeks

1895 geraakten deze percelen

in het bezit van Johannes

Huijbregts,

landbouwer op de Beekhoek. Deze was op 1 februari 1846 in de gemeente
Ginneken geboren. Hij is altfid ongehuwd gebleven.
Deze eigenaar zond in februari 1903 bij het gemeentebestuur van Ginneken
en Bavel een ontwerptekening voor een te bouwen woning met boerderf op
deze grond in. Volgens de pas ingevoerde Woningwet was er namelijk
vergunning nodig om een huis te bouwen. Deze vergunning werd zonder

dralen op 28 februari 1903 verleend. De bouw zal nog in heEelfde jaar
hebben plaats gevonden. De totale oppervlakte van dit bedrijf,e was 73 are
en 20 @ntiare, genoeg om een bescheiden hovenierderij erop na te
houden. Het huis, dat het nummer C 168 a droeg, werd later op naam
gesteld van Johanna Roovers huishoudster te Ginneken, terwul Johannes
Huijbregts het vruchtgebruik ervan behield. Het is niet precies bekend
wanneer hij overleden is, maar dat moet omstreeks 1927 geweest zijn.

Op 19 december en 26 december 1928 en 2 januari 1929 hield notaris
A.J.A. Verschraage te Breda drie zitdagen om de hovenierderij publiek te
verkopen.

Zij genakte nu in handen van de Ulvenhoutse landbouwer Franciscus
Josephus Antonissen. Deze is niet zo heel lang eigenaar geweest.

t
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tn 1g18 verkocht hlj zijn bezit ten overstaan van de notaris B.J.W. Drion te

Breda voor

f 7.000,- aan Antonettia Beekers, weduwe van Johannes

Verdaasdonk. Deze woonde toen in het gehucht Heusdenhout en wel op de
Heusdenhoutseweg 20. Antonettia overleed op 5 februari 1947.
Daarna bleven twee van haar dochters nog in het huis wonen. Ten behoeve
van het uitbreidingsplan Pennendijk kreeg de gemeente Nieuw-Ginneken
later behoefte aan een deelvan de grond, die bij het huis hoorde.
Derhalve werd het hele complex bij raadsbesluit d.d. 28 december 19621
aangekocht. De eigendom ging aan de gemeente over bij akte verleden
voor notaris R.Z. van der Veen op 18 juni 1965.
Het huis zelf met 12 are grond werd niet voor het inrichten van de nieuwe
wijk gebruikt. De darnes Verdaasdonk behielden het recht om er zolang zij
wilden te blijven uonen. Dit duurde tot enkele maanden geleden. Per 9
oktober 1984 werd het huis ontruimd waardoor de weg voor een nieuwe
bestemming vrij kwam.
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NIEUWS UIT DE KRUIDENTUIN

DRIE HEKSENKRUIDEN.
door Harry Verhoeven.
Tweemaal per week vergaderden zij, naar men zegt op woensdag en op
vrijdag. En steeds was de duivel, met wie zij een pact gesloten hadden
daarbij aanwezig.
Per bezemsteel spoedden zrl zich er heen, maar nooit onvoorbereid. Hun
houten vervoermiddel en nog belangrijker, delen van het eigen lijf smeerden ze in met heksenzalf.
Heksenzalf was een zelf gebrouwen tovermengsel dat onder meer
bestond uit vet en uit stoffen die afkomstig waren van gifplanten zoals de
doornappel, het bilzekruid en de wolfskers.

ln de kruidentuin bij de Pekhoeve staan ze nu prachtig in bloei die drie
heksenkruiden uit vervlogen tijden.

Het is intussen wetenschappelijk bewezen dat er ook door uitwendig
gebruik van stotfen uit deze planten hallucinerende effecten kunnen
optreden. Maar ook de sterk bedwelmende en verlammede werking van

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 134

deze z$taar giftige planten is aangetoond.

HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 72

Hun gevaar blijkt ook uit de naam van de plantenfamilie waartoe ze alle
drie behoren: 'nachtschaden'. Een rare familie is het wel, want naast

LI-HOOI MAAN D-DON DERMAAN D
Rgen op Sint Godelief (Gtr)
Brengt tegenslag maar ook gerief
Want zonder onderbreken
Regent het zes weken.

doornappel, bilzekruid en wotfskers behoren er ook belangrijke voedings-

AUG USTUS.WARMTEMAAN D-ONWEERSMAAN D

De doornappel is eeuwen geleden bij ons ingevoerd uit Zuid Rusland en
Turkije. De wetenschappelijke naam Datura zou kunnen komen van 'tatorah', wat trompet betekent. Verwilderd vindt men de plant vrij algemeen
op bouwland, waarbij hij een voorkeur toont voor mesfuaalten. De witte,
soms roze tropmpetvormige bloemen staan a2onderl[k op de plaatsen
waar de stengels zich gaffelvormig vertakken. Bij jonge bloemen is de
kroon gedraaid, zoals bij veel gekweekte Datura's. De vruchten zijn
gestekeld, vandaar de naam doornappel.De donkerbruine zaden blijven
tientallen jaren kiemkrachtig. Na grondverplaatsingen kan de soort dan

JU

Sint Laurens klaar (tOlay
Goed fruitjaar

§EPTEMBER-HERFSTMAAN D.FRU ITMMN D
§lnt Lambertus (1719) brengt de kaart
In de hand bij de haard
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nlet harder dan uw engelbewaarder vliegen kan,.

gewassen toe, zoals aardappel, tomaat en paprika. Verder omvat zij
sierplanten, zoals de petunia's, nicandra's en lampionplanten, maar ook
soorten met een wat twijfelachtige naam en/of reputatie, zoals tabak, bittezoet, zwarte nachtschade en alruin.

ook plotseling weer tevoorschijn komen.
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ln de dekenfabrieken van Leiden werden vroeger aaneengebonden
doornappelvruchten voor het kaarden van dekens gebruikt; in onze streken nam men daartoe de kaardenbol.
Vanwege de onaangename en bedwelmende geur die bij het aanraken
van de plant vrijkomt werd de doornappel als 'duivelskruid' beschouwd.
Een andere naam: 'mollekruid'verwijst naar een oude toepassing. Stop bij
mollenoverlast doornappelzaden in de molshopen en de dieren verdwijnen onmiddellijk.

Op stikstofurije bodem, langs wegen en omheiningen, groeit

het
bilzekruid. Vroeger trof men hem vaak aan op mesthopen en op kerkhoven. Hij kan tot bijna een meter hoog worden, zoals nu te zien is in onze
kruidentuin. De naam bilzekruid wordt door sommigen in verband gezien
met die van de Keltische zonnegod Be! (of Biel), aan wie de plant zou zijn
toegewijd.

Daturo

sbrornonium

doo.noppel

Anderen zien een samenhang met het woord bela, wat in het Oud-Duits
vergif betekent.
De plant is kleverig behaard en elke bloem heeft een klokvormige vijflobbige kroon, vuilgeel met violette adertjes. De bloemgeur is onaangenaam.
Na de bloei wordt de vrucht door de kelk omgeven, zoals dat ook bij de
lampionplant het geval is. Pas als het klepje van de zaaddoor opengaat
springen de rijpe zaden weg.
Veel vergiftigingsgevallen zijn bekend uit de tijd waarin met aftreksels van
bilzekruid probeerde aan te wenden tegen krampen of tegen reuma. Van
de bladeren maakte men een verdovend middel. Aan dit gebruik
herinneren ons namen als'dolkruid','malkruid' en'mallewillempjeskruid'.
De plant wordt door het vee gemeden. Ook insecten keren zich er van af.
Men bestreek vroeger de paarden met takjes van dit kruid om ze tegen
lastige vliegen te beschermen.
ln tijden van grote droogte trachtte men regen te verwekken door de plant

in een bron of een beek te dopen en daarna het land met dit water te
besprenkelen.
De wolfskers is te vinden in schaduwrijke bossen of soms tussen hakhout.

Èt.opo be llod or.q
L"tjske rs

Deze plant kan tot anderhalve meter hoog worden. De neerhangende
klokvormige bloemen zijn van binnen purperrood en aan hun basis geel.
De vruchten die wel wat op kersen lijken rijpen in de nazomer.
Zij hebben geen grote enkelvoudige pit zoals de kers, maar ze bevatten
zeer veel kleine zaden.
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Zowel de vruchten als de wortels

zijn zeer giftig.
Zij bevatten onder meer
atropine. Dè phnt wordt 'doodkruid'
9enoemd, ook wel 'dulkruid' of 'dulle beziën'. De laatste naam vindt men
solamine

en het hallucinogeen

bijDodoens.

de wetenschap heet de wolfskers Atropa belladonna. Het eerste woord
t§ afgeleid van Atropos,
een van de drie nppdlotsgodinnen. De eerste van
dtt drietat, De spinnende, vormt
de levensdraadide tweede deelt het lot
uiten de derde(=Atropos) knipt de levensdraad door.
net atropine, een stof die uit deze plant verkregen
wordt, is in de oogheelkunde in gebruik. Vroeger diende het soms ook
als schoonheidstïiddel. Jonge vrouwen druppelden er de ogen mee,
waardoor sterke
Fttpilverwijding optrad. Zulke ogen zien er ghhzend en donkier uit, mooi
en zij het maar tijdelijk, extra verleidelijk.
In

ult verklaart de soortaanduiding 'belladonna', wat 'schone vrouw

betekent.

EEUWENOUDE LINDEBOOM GEVELD
door Ad Jansen

Het Jaar van de boerdeii 2003 is voor de woonboerderij Strijbeekseweg
23 niet goed begonnen. De monumentale zeer oude lindeboom voor de
westgevel van deze hoeve moest worden opgeruimd. De boom was
aangetast door de tondelzwam en van binnen uitgehold. Na de storm van
het afgelopen najaar was de conclusie, dat deze een volgende storm
wellicht niet meer zou overleven. Bij omwaaien zou de boom op de
boerderij kunnen vallen waarbij grote schade zou kunnen ontstaan.

omdat de linde was uitgehold, kon de leeftijd aan de hand van de
jaarringen niet nauwkeurig worden vastgesteld. Onder de wortels is nog
gezocht naar een koker of iets wat de ouderdom zou kunnen onthullen,
maar er werd niets aangetroffen. Vermoedelijk beschouwden de vroegere
bewoners het planten van een boom als een doodgewone zaak, zich niet

realiserend dat de latere generaties zich zouden afuragen wanneer en
door wie deze geplant was. De huidige bewoners de heer en mevrouw Van

der Meer zin van plan een nieuwe linde te laten planten, waarbij
in te

overwogen wordt voor het nageslacht een koker met oorkonde
graven.

fn de Brieven van Paulus nr.143 van februari j.l. heb ik u onder meer
verteld over de historie van deze hoeve. ln het begin van de negentiende
eeuw waren de gezamenlijke zonen en dochters van het echtpaar Adriaan
van Hooijdonk en Lucia Peebergen eigenaar van zowel Strijbeekseweg 23
als 27. ln 1822 vond een eerste deling plaats. De dochter Wilhelmina
(1777-1846) was in 1813 getrouwd met Josephus van Dijk (1172-1938).
Waarschijnlijk zijn ze daarna op de hoeve Strijbeekseweg 23 gaan wonen.
ln 1822 kregen ze deze uit het bezit van de ouders toebedeeld.

de boerderij vernieuwd, waarbij deze de in
principe nog steeds bestaande vorm van langgevelboederij heeft

Vermoedelijk hebben zaj
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gekregen. ln de achtenrand van het vroegere stalgedeelte treftmen boven
de achterdeur een steen aan met het jaartal 1819. Toch zijn Jos van Di.;k
en Wilhelmina van Hooijdonk waarschijnlijk niet de planters van de pas
gevelde lindeboom. Deze zou dan namelijk niet ouder zln geworden dan
ongeveer 180 tot 190 jaar.
Vergelijking met andere lindebomen van ongeveer dezelfde omvang zou
kunnen helpen de leeftijd te schatten.
De stamomtrek van de verdwenen boom bedroeg op 1,50 meter boven het
maaiveld 290 centimeter.
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ln Naarden staat een exemplaar met dezelfde omtrek, waarvan vaststaat
dat de leeftijd 260 jaar is. lnformatie bij de Bomenstichting in Utrecht zou
wellicht nog meer vergelijkbare exemplaren kunnen opleveren.

lndien de boom aan de Strijbeekseweg dezelfde leeftijd zou hebben zou
deze dateren van rond 1740, dus nog van vóór 1758, het jaar waarin deze
boerderij eigendom werd van de familie Peebergen.
Aan de zuidzijde van de boerderij staat nog één linde, die naar schatting
zeker een eeuw oud is. Het is niet onmogelijk dat deze overgebleven is
van een rij bomen langs de zuidzijde van de hoeve.
Op het erf van de Hoeve De Beekhoek aan de Oude Beekhoek staat een
wel erg bijzondere lindeboom van zeer hoge ouderdom (foto 2). Het lijkt
alsof deze uit verscheidene stammen is opgebouwd. Ter hoogte van de
vertakking ziet men dat ook de binnenzijde bekleed is met schors en niet
uit spinthout bestaat. De ouderdom is onmogelijk in te schatten. ln een
balk van de hoeve staat het jaartal 1685 gesneden. Dat zou er op kunnen

wijzen dat de boerderij toen vernieuwd is. Wellicht dateert de linde
eveneens van deze tijd en zou dan de respectabele Ieeftijd hebben bereikt
Foto 1: De eeuwenoude linde, zoals deze tot voor koft voor de westgevel
van de hoeve SÍn/beekseweg 23 stond (foto A.W.Jansen,2002).

van meer dan drie eeuwen.
Monumentale bomen en oude boerderijen horen bij elkaar. ln het Jaar van
de BoerderJ verdienen niet alleen de boerderijen maar ook deze bomen
onze aandacht.

PERSOONSNAMEN
Sinds de invoering van de burgerlijke stand in de Franse tijd dragen we

Foto 2: Het erf van de hoeve De Beekhoek met een waterput met putmik
en de zeer oude lindeboom (foto A.W.Jansen, 2003).

allemaal een vaste naam. ln de dagelijkse omgang gebruiken we wel eens
een andere dan de officiële voomaam.
Het zijn de bekende bijnamen, die eens mede de achternamen deden
ontstiaan. Dat gebeurde ook in de tijd dat de voornamen in de parochieregisters nog in hun latijnse vorm werden ingeschreven.
De wet is sinds de Napoleontische tijd echter zeer strikt.
Artikel 1 uit de wet van 6 fructidor jaar ll (23-08-1794) luidt:
De wet veöiedt uytdrukkelyk andere naemen of voornaemen te nemen,
dan die in de kersten brieven (parochieregisters) uytgedrukt. Het artikel 2
der zelfde wet veöiedt eenigen toenaemaen zynen eygen naem te voegen,
ten zy den zelven tot het tydstip van 6 fructidor jaer ll gediend hebbe, om de
leden van eene zelfde huysgezin te onderscheyden. (Mémorial administratif
de la Province d'Anvers)
Uit De Vlietues jg 24 nr93
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Beelden in de Buurt
door Adriaan van Beek

- 16

Al zo'n 800 jaar staat de heilige Franciscus van Assisië volop in de
belangstelling. Als naamgever voor de zusters Franciscanessen en
inspirator voor de paters Kapucijnen, maar ook onlosmakelijk verbonden
met dierendag en de milieubeweging

ln aflevering 16 van de serie 'Beelden in de Buurt' komt deze heilige
uitgebreid aan bod. Tien keer maar liefst, is (of was !) de beeltenis van
Franciscus prominent aanwezig in Bavel, Ginneken, Meersel-Dreef en
Ulvenhout.
Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

Tien maal Franciscus
Franciscus als inspiratiebron voor kunstenaars. Hij is vereeuwigd in

steen, beton, gips en brons en is hij geschilderd alsof het een fresco
betrof. Een keer rest ons slechts een foto en de herinnering. Tien heel
uiteenlopende uitvoeringen, maar allemaal met dezelfde oorsprong: een
diep geloof in de jonge heilige uit ltalië. Franciscus op de Ginnekenweg,
schuin tegenover'Oncle Jean' dateert uit 1896 en is daarmee de oudste
afbeelding. Het beeld op het kerkhof van de paters in Meersel-Dreef is
precies een eeuw jonger. Tien keer kijken naar afbeeldingen van "il
poverel-lo", de kleine arme, die ruim 100 jaar overspannen. Franciscus in

het heem van Paulus van Daesdonck: de voormalige gemeenten
Ginneken en Bavel en Nieuw-Ginneken en het dorp Meersel-Dreef.
Franciscus 1896
ln 1871 vestigen de zusters Penitenten Recollectinen (de zusters

Ginnekenweg St.-Frans

1

van Etten, Franciscanessen) zich aan de huidige Ginnekenweg, naast de
kerk. Het kerkbestuur heeft daar een klooster laten bouwen dat de naam
Piusgesticht krijgt, een eerbewijs aan Paus Pius lX die in dat jaar
herdenkt dat hij 25 jaar in Rome aan de macht is. De zusters worden
speciaal voor het katholieke onderwijs naar het Ginneken gehaald. De
zaken gaan voorspoedig, er moeten al in 1883 lokalen bijgebouwd
worden en bij het 25 jarig bestaan, in 1896, laat het kerkbestuur'n stenen

896

Franciscus maken door Pierre Peeters.
Het door deze Antwerpse beeldhouwer geleverde beeld, kost 150 gulden
geschilderd en al, wordt in een nis boven de voordeur geplaatst.
Kerk Meersel-Dreef

1
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Er zijn in Nederland meer dan 25 religleuze congregaties Franciscanessen. ln Breda en omgeving oefenen de 'zusters van Etten' tot in de
tweede helft van de 20ste eeuw grote invloed uit op het onderwijs. De
zusters zitten nog tot in de jaren vijftig in dit klooster, daarna is het
gebouw in gebruik voor het jeugdwerk onder de naam Huize St.-Frans.
Franciscus is afgebeeld in de kledij van de door hem gestichte orde. De

tonsuur of kruinschering is kenmerkend voor een kloosterling, hi; is

daarmee clericus, iemand die een geestelijk erfdeel heeft ontvangen, en
opgenomen in de geestelijke stand. op zijn handen en voeten zijn de
stigmata weergegeven, bloedige wonden (letterlijk: brandmerk die
overeenkomen met de wonden van Christus aan het kruis. Hij heeft twee

§pische Franciscus attributen in zijn handen: een crucifix, hier uit te
leggen als voorwerp van devotie, en een doodshoofd, een schedel, als
teken van zijn vroomheid.

Franciscus 1898
De huidige verblijfplaats van de Ulvenhoutse Franciscus is niet
meer bekend. Het is zelfs niet duidelijk of het beeld nog we! bestaat.

ln het boekje 'Drie eeuwen Kerk in

Ulvenhout' staat

op blz. 38 een

prachtige foto van het 'oude' interieur van de Laurentiuskerk. Franciscus
staat tweede van links, tegen een pilaar. Alle zes beelden op deze foto
zijn in 1963 verwijderd. Bij de grootscheepse restauratie en verbouwing,
een ware beeldenstorm, verdwijnen ook de beide muurschilderingen
naast de ingang. De aartsengel Michael en de H. Christoffel, aangebracht
in 1926, worden weg geschilderd. Het hoofdaltaar, twee zijaltaren, de

communiebanken

en de

preekstoel worden

ook opgeruimd. Na

vernietiging van dit deel van het meubilair, gaan de resten naar een
Belgische opkoper.

Behalve Franciscus worden ook de beelden van Gerardus Majella,
helemaal links op de foto, Aloysius Gonzaga, links naast de deur, Theresia van Lisieux, rechts van de deur, o.L.v. van Lourdes, rechts tegen de
pilaar en Anna en Maria, uiterst rechts en slechts gedeeltehjk zichtbaar,
venuijderd.

Waarschrlnlijk zrln al deze houten beelden ook bij een opkoper beland.
Het lijkt erop dat ze afkomstig zijn uit het Atelier Custers in Eindhoven en

dat ze, net als de

bovengenoemde altaren, preekstoet en

communiebanken, dateren van ongeveer 1g0S - 1909.

Jan Custers richt rond 1895 samen met zijn broer Fons een atelier op in
Stratum, Eindhoven.

lnteieur van de Laurentiuskerk te Ulvenhout
omstreeks 1960

v6r de "Beeldenstorm"
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Onder leiding van Jan ontwikkelt het bedrijf zich succesvol. ln de periode
tot aan de eerste wereldoorlog werken er 30 tot 40 personen. Het bedrijf
levert beelden, altaren en andere kerkmeubels in de bisdommen Breda
en's-Hertogenbosch. Het beeldhouwwerk wordt voornamelijk uitgevoerd
in eikenhout en Caensteen (een natuursteensoort uit Normandië, alleen
geschikt voor gebruik binnen).
Het beeld van Anna en haar dochter stond begin jaren 70 nog in een kast
in de sacristie, later is het daar niet meer terug gevonden.
Het beeld van Franciscus heeft een opmerkelijke historie. ln 1898 wordt
het geschonken aan de toen nog 'oude kerk'. Bij de ingebruikname van
de nieuwe kerk, de huidige, in 1904 wordt de oude inventaris afgevoerd.
De houten Franciscus, in levensechte kleuren geschilderd, ontspringt als

enige de dans. Hij is dan nog te jong, nog pas zes jaar geleden als
geschenk aanvaard, en krijgt daarom een plek tegen een pilaar, voor 59
laar.

Franciscus 1908 ?
1908
lvluseum Paulus van Daesdonck

Het is niet eenvoudig om een jaartal te plaatsen bij het barokke beeld van
de heilige Franciscus boven de ingang van de kerk in Meersel-Dreef. De
archieven zijn er niet zo duidelijk over en de paters weten het niet precies
meer. Het lijkt er sterk op dat het niet voor 1889 geplaatst is. In dat jaar
blijkt de in 1879 heropende kerk te klein voor de groeiende stroom
bezoekers. Er vindt een ingrijpende verbouwing plaats, met onder meer
aanbouw van een nieuwe zijbeuk en vernieuwing van de voorgevel. ln

1895 vindt de plechtige inwijding plaats van het 'Genadedal',
tegenwoordig bekend onder de naam 'Mariapark'.
Het jaar daarna wordt er veel nieuw beeldhouwwerk geplaatst en drie jaar
later wordt er weer melding gemaakt van het wijden van beelden. ln 1908
worden er vier nieuwe beelden aangekocht: het Heilig Hart, Onze Lieve
Vrouw, Sint Jozef en Franciscus. Als maker staat genoteerd de Bie uit
Elsene.

ln dat zelfde jaar wordt er blijkens verschillende rekeningen ook flink aan
de voorgevel gewerkt.

Het beeld bij de paterskerk zou dus in 1908 een plek tegen de gevel
gekregen kunnen hebben. Ook de vormgeving van de nis, neo-klassiek,
sluit deze datering niet uit. Enige twrlfel blijft op z'n plaats, want het beeld
zelf oogt wat ouder. Franciscus is gekleed in de donkere pij van zijn orde,
compleet met capuchon.

Het witte koord om zijn middel heeft drie knopen: voor de gelofte van
armoede, van gehoozaamheid en van kuisheid.

lg33 La verna
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De twee engeltjes, waarvan eentje flink beschadigd, geven het beeld een
barokke uitstraling. Het lam aan zijn zijde verwijst naar het Lam Gods. Het
kruis wat Franciscus hier vasthoudt is het symbool van Christus'
opotfering en van, meer in het algemeen, het christelijk geloof. Het staat
ook voor devotie en toewijding. Het forse (Latijnse) kruis, is gemaakt van
steen, dat er uit ziet alsof er echt, zruaar, knoestig hout voor gebruikt is.
Deze speciale techniek, die rotseren (=rots namaken) heet, is in de
tweede helft van de 19de eeuw in België en Frankrijk tot ontwikkeling
gekomen en daarna op bescheiden schaal ook in ons land toegepast. De
maker heeft zich misschien wel laten inspireren door het beroemde beeld
van de kunstenaar Quellinus: Petrus met boomstamkruis, in de Sint
Andries kerk in Antwerpen. ln het park tegenover de kerk zijn een aantal
voorbeelden van rotseertechniek te bekijken, zoals de letters AVE MARIA
voor de grot en de cementen boom waarop de heilige Donatus staat.
Het beeld in de geve! van de kerk, dat in de loop der jaren veel geleden
heeft, is in 1983 al eens hersteld, schoongemaakt en opnieuw

geschilderd. lnmiddels kan het nu, alweer 20 jaar later, wel weer een
grote beurt gebruiken.

Franciscus eerste kwart 20ste eeuw

,ï:

Ook de datering van de gipsen Franciscus in het museum van
Paulus is niet eenvoudig. Boven op zolder, omgeven door talloze andere
roomse heiligen en natuurlijk 'het heilig hart', staat hij in de hoek van de
religie en devotionalia. Een eenvoudig, 45 cm. hoog beeld van de man die
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de eenvoud zelve was. ln de kaartenbak van het museum staat hij
vermeld (no. 9080) als Antonius, met onbekende schenker. Zln uitrusting

1933
Margaretha Maia

laat er echter geen twijfel over bestaan: de stigmata in zijn handen, het
kruisbeeld in de linker en het boek met de regel van de Franciscanen in
de rechterhand. Aan zijn voeten een doodshoofd, symboo! van de dood
en de vergankelijkheid en gellefd object van zijn meditaties. Zijn identiteit
staat wel vast maar het jaar waarin hij uit de fabriek kwam is wat
moeilijker nauwkeurig te bepalen.

Alacque

Aan het einde van de 19de eeuw doet het gipsen heiligenbeeld zijn
intrede in kerken, kloosters en huiskamers. Verschillende firma's doen
goede zaken met het op grote tot zeer grote schaal fabriceren van deze
beelden. ln zuid Nederland zijn dat o.a. Brizzi - Tilburg (1928-1948),
St.Lucas (vh. van Tielraden) - Tilburg (1874-1970), Antheunis - Bergen op
Zoom (1872-1893), Swinkels - St.Oedenrode (1905-1960), van Bokhoven
en Jonkers - Den Bosch (1885-1945), van der Geld - Den Bosch (18721938) en Linssen - Venlo (1887-1965).

1923 Koosterte Bavel
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Er zijn ook kleinere bedrijfes in o.a. Breda, Oosterhout en Geertruidenberg, die zich veelal beperken tot beschilderen en/of doorverkopen van
elders gefabriceerde exemplaren. W. Knippenberg schrijft er uitgebreid
over in zijn boek'Devotionalia'.
Aan de ondezijde is het beeld gemerkt met de letters l(VV. Het is nog niet

duidelijk waar deze naar verwijzen. Franciscus is, zoals gebruikelUf

nU

deze afbeeldingen, beschilderd met matte verf, de tand des tijds heeft ei
voor gezorgd dat de onderliggende gipsmassa op verschillende plaatsen
duidelijk zichtbaar is.

Franciscus 1923
Het klooster van de Zusters Franciscanessen, zusters van de
congregatie der Penitenten Recollectinen van Roosendaal, is een
ontwerp van de Franse architect Dom Paul Bellot. ln november 1923
wordt het bescheiden, sobere gebouw, helemaal in de geest van de
Heilige Franciscus, in gebruik genomen. Korte tijd later wordt in de gevel
aan de Kloosterstraat 5 in Bavel een even bescheiden stenen Franciscus

geplaatst. Waarschijnlijk is het beeldje afkomstig uit het atelier van
'Cuypers & Co' in Roermond, een van de belangrijkste teveranciers voor
religieuze materialen voor de zusters.
ln april 1995 sluit het klooster Bethanië na ruim 71jaar de deuren. De vier
zusters verhuizen naar de Lange Vore in Bavel, het klooster wordt verbouwd tot Sociaal Cultureel Centrum.
ln de 'Brieven van Paulus' no.104 (april 1995) staat de geschiedenis van
het klooster uitgebreid beschreven. Franciscus siert de omslag, hier heel
toepasselijk vergezeld van de heilige Brigida.

Franciscus 1933
Aan het begin van de tweede wereldoorrog, op 13 mei 1g40, rond
twee uur in de namiddag, komt Meersel-Dreef in de vuurlinie te liggen.
Oprukkende Duitse Nazitroepen voeren beschietingen uit op de Fianse
troepen die zich op de Dreef hebben ingegraven. Dertien treffers komen
in en rond het dorp terecht, zes granaten beschadigen het Mariapark. tn
de Zuid-westhoek wordt het kapelletje vemield dat boven op een rots
staat. Kapelletje en rots beelden de berg La Verna uit, de plaats waar
Franciscusin 1224 de stigmata ontvangt.
Deze berg, beter bekend onder de naam Atverna, ligt in Toscane, niet ver
van de plaats Arezzo. Hier zoekt Franciscus graag de a2ondering.
Tijdens een vastenperiode, samen met een medebroeder, verschijnt hem
een visioen.

De gekruisigde Christus is daarin omgeven door zes engelenvleugels. D1
visioen bezorgt hem de stigmata, de vijf wondtekenen van de Heer.
De berg wordt een druk bezocht pelgrimsoord en er worden drie kerken
en een klooster gebouwd. Ook in ons land leeft de naam van deze plek
voort. Tussen Grave en Nijmegen stichten de Nederlandse Franciscanen
in 1887 een klooster met de naam Alverna. Sinds Iange tijd wordt het dorp
dat daar omheen ontstaan is, ook zo genoemd (gemeente wijchen)
Na de oorlog wordt het kapelletje boven op de rots niet meer herstetd. De
rots zelf heeft niet veel schade opgelopen.
ln 1933 maakt beeldhotrwer Alois De Beule uit Gent de drie

cementen beelden: het kruis met de vleugels, een medebroeder en

Franciscus met wtjd gespreide armen. Ze vervangen de terracotta
beelden uit 1924, een schenking aan het park door de gezusters

Vandeputte uit lzegem.

Franciscus í 933
Aan heEelfde laantje als La Verna ligt in het park van MeerselDreef de kapel van Margaretha Maria Alacoque. ook dit geheet is een
geschenk van de gezusters Vandeputte uit lzegem en Atois De Beule is
ook hier de maker van de beelden. De Gentse kunstenaar heeft veel
religieus beeldhouwwerk gemaakt. Hij werkt daarbij meestal samen met
de kunstschilder Dorus Hermsen uit 's-Hertogenbosch, die het ontwerp
vezorgt. Bekend zijn de Heilig Hart beelden in Dinther (1927), Den Haag,
(1927) en strijp-Eindhoven (1929). De opvallende beeldengroep tegenover de kerk in Rijsbergen wordt kort na zijn overlijden (1935) geplaatst.
Ook hier wordt Christus met het heilig Hart geflankeerd door een man, die

de arbeid symboliseert, en een vrouw die staat voor de zoÍgzame

huismoeder. Het grote heilige hart beeld wat elders in het park staat, een
herinnering aan de toewijding van Gatder, Strijbeek en Meersel-Dreef,

maakte De Beule in 1923.
Margaretha Maria Alacoque is een in ons land tegenwoordig niet
meer zo bekende Franse heilige. Zij treedt in, in 1620, 23 jaar oud, in het
klooster van de zusters Salesianerinnen in paray-le-Monial.
krijgt
herhaaldelijk visioenen, mystieke verschijningen, waarin ze opgeroepen
wordt tot verspreiding van de devotie van het Heilig Hart. Volgens de
overlevering verschijnt christus haar op een dag om duidelijk te maken
dat ze Franciscus tot geestelijk leidsman moet nemen. Hierbij moet ze
vooralzijn levenswijze en spiritualiteit als voorbeeld nemen.
ln het kapellege staat Jezus, met zijn Heilig Hart, hoog verheven op een
altaar. Franciscus van Assisi knielt aan zijn voeten en Maria Margaretha
spreidt in deemoed en vervoering haar armen, geknield op de grond.

zi

Na haar overlijden in 1690 duurt het 230 jaar eer zij heilig verklaard wordt.
Haar feestdag is 17 oktober.

I

I

Franciscus í 954
ln de voorgevel van het hoofdgebouw van de Klokkenberg bevindt
zich een enorm gevel-reliëf, het Zonnelied van Franciscus van Assisië.
Franciscus verblijft het grootste deel van zijn leven in zijn geboortestreek
Umbria, Midden-ltalië. Grote bekendheid krijgt hij met zijn preken en
hymnen. Hij schrijft rond 1224 het beroemde Zonnelied, eigenlijk 'Loflied

1954 Kokkenberg

van de schepselen, il Cantico delle Creature'. Deze ode aan de schepper
en aan de hele geschapen natuur is hier weergegeven door Franciscus te
omgeven met afbeeldingen van dieren en van bloemen en planten. Het
tafereel wordt geschraagd door afbeeldingen van in de natuur werkende
mensen. Opvallend is dat Franciscus hier niet de zo kenmerkende
stigmata draagt.
Het R.K. sanatorium werd geopend op 29 juni 1954. Reeds vanaf de
bouw heeft kunst een belangrijke plaats ingenomen in De Klokkenberg
(net als overigens in vele andere gezondheidszorginstellingen). Naast dit
grote reliëf bij de hoofdingang is er een kleiner boven de ingang van de
kapel, er zijn vele gebrandschilderde glas{n-lood- ramen en tegeltableaus en in en om de gebouwen staat een aantal fraaie beeldhouwwerken.
Het gevelreliëf is gemaakt door de beeldhouwer Henri van Haaren. Deze
Amsterdamse kunstenaar legt zich in de jaren na de oorlog toe op
religieuze kunst en streeft in samenwerking met progressieve architecten

van katholieke huize naar eigentijdse en functionele vormgeving

van

kerkgebouwen. Er is weinig werk van hem in de openbaarheid te bekijken
en ook op exposities is hij zelden vertegenwoordigd. Voor de Petrus en
Pauluskerk in Middelburg boetseert hij de beide heiligen in chamotteklei.

Franciscus 1985
ln het devotiepark in Meersel-Dreef is Franciscus goed vertegenwoordigd. ln het laantje waar hij afgebeeld staat bij La Verna en bij
Margareta Maria Alacoque is hij ook vereeuwigd samen met de Heilige
Clara.

ln een klein monumentje, waarvan de vorm geïnspireerd is door het
kerkje van San Damiano, zijn twee kleurige tegels ingemetseld.

Pater Gardiaan Jozef Teuns, de overste van de Kapucijnen, brengt ze
mee van een van zijn reizen naar Assisië. Op de ene tegel is de heilige
Clara afgebeeld, zo ongeveer als op een fresco van Simone Martini. Op
de andere bevindt zich het hoofd van de heilige Franciscus.

1985 Franciscus en Clara
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Hij staat er in een wat vrije 'verbeelding' van de befaamde muurschildering van Giovanni Cimabue. Deze twee ltaliaanse schilders maken eind

dertiende eeuw tezamen met even beroemde tijdgenoten (Giotto,
Lorenzetti) het merendeel van de fresco's in de beneden-kerk van de
Basilica di San Francesco in Assisië.

De heilige Clara, in het ltaliaans luidt haar naam Chiara Offreduccio,
wordt rond 1193 geboren in dezelfde plaats als Franciscus. Zij raakt
onder de indruk van zijn levenswijze en wordt zijn eerste volgelinge.
Clara vestigt zich in het klooster van San Damiano, nabij Assisië, en sticht
de orde der Clarissen. De dag van haar overlijden, in 1253, wordt haar
feestdag op de heiligenkalender: 11 augustus. Clara wordt veelvuldig
aangeroepen bij oogziekten en in 1958 benoemt paus Pius Xll haar tot
patrones van de televisie. Toch is ze vooral bekend als voorspreekster
voor mooi weer. Gedurende een aantal jaren al wordt Clara in MeerselDreef regelmatig bezocht voor het meteorologisch welslagen van een
buiten evenement, bijvoorbeeld ook door de organisatie Bavel Anno. ln
2002 brengt bisschop Muskens een worst naar haar om goed weer af te
smeken voor de viering van zijn veertig jarig priesterfeest. De worst is
eerlijk verdeeld tussen de paters Kapucijnen uit Meersel-Dreef en de
zusters Clarissen uit Turnhout.
Het kapelletje van Clara en Franciscus is een geschenk van C.J. Broere
uit Etten-Leur. André Huybrechts en Rie van Dun bouwen het in de zomer
van 1985 en de inwijding vindt plaats (uiteraard) op 11 augustus. Volgens
de paters in aanwezigheid van wel 200 gelovigen.

Franciscus 1996
Franciscus van Assisië (1181-1226) legt in de vroege dertiende
eeuw de basis voor de Orde van de Minderbroeders. Zo'n drie eeuwen
nadien splitsen zaj zich in de Minderbroeders Conventuelen en de
Minderbroeders Franciscanen. Korte tijd later, 1528, komen daar de
Minderbroeders Kapucijnen nog bij. Samen vormen zij de 'Eerste orde
van Franciscus'.

Clara sticht Samen Franciscus een kloostergemeenschap met een
beschouwend karakter, de Clarissen. Zij worden de 'Tweede orde van
Franciscus' genoemd.
Geïnspireerd door de minderbroeders worden talrijke religieuze instituten
opgericht, die allen de regel van Franciscus als uitgangspunt nemen voor

1996

Kerkhof Dreef
Sf.-Francrbcusbeeld en graf van
Pater Wilfied Mertens (1901-1998)

hun gemeenschap.
Franciscus'.

Zi

behoren tot de 'Religieuze Derde orde van

Y
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De bekende zusters Penitenten-Recollectinen, met hun vele congregaties
(Roosendaal, Dongen, Etten, Oudenbosch), horen hier ook toe.
De lekenbeweging die ontstaat in de geest van Franciscus, wordt de
'Seculiere Derde Orde' genoemd, de OSF, Ordo Franciscanus
Saecularis,

Tot kort na de tweede Wereldoorlog worden de paters Kapucijnen uit
Meersel-Dreef begraven op het parochiekerkhof in Meerle. Eind 1945
krijgt het klooster toestemming een eigen kerkhof in te richten in het
Mariapark. Op 1 augustus daarop volgend wordt de kleine begraafplaats,
in de Noord-West hoek van het park, ingewijd. ln 1968 krijgt MeerselDreef een kapelanij, in België een zelËtandig deel van een parochie
onder leiding van een kapelaan. Tot veler spijt slaagt men er dan niet in
met Galder en Strijbeek samen een internationale parochie te vormen.
De houten kruisen op de graven hebben vee! te lijden van het weer en
moeten in het voorjaar van 1977 vervangen worden. Op elk graf staat
sindsdien een zelfde stenen (blauwe arduin) kruisje. Veertig jaar na de
ingebruikname raakt het kerkhof vol en is er behoefte aan extra ruimte.
Architect van Boxtel uit Brecht tekent de uitbreiding en in oktober 1986
wo rden de b ij beho re nde w erl<zaamhede n u itgevoerd.
ln 1996 wordt het grote stenen Kapucijnerkruis, compleet met een lans,
een spons op een stok, schedel en doodsbeenderen, verplaatst naar
elders op het terrein. Het maakt plaats voor een strakke bronzen
Franciscus, van de hand van Jos Wouters, zonder attributen en stigmata.
De heilige slechts gehuld in het kleed van zijn orde. Op een vlak liggende
steen ervoor komt een van de Iaatste strofen uit het Zonnelied te staan.
"Geloofd zijt gU mijn heer, door onze zuster de lichamelijke dood, waaraan
geen levend mens ontsnappen kan".

Op de fiets
Als u deze zomer Franciscus eens met eigen ogen wilt bekijken
dan loont ook een uitstapje'over de grenzen van Paulus'zeker de moeite.
Een fietstocht lang de hiervoor beschreven afbeeldingen laat zich goed
combineren met Franciscus in Breda. ln de Hoge Vucht zit Franciscus
(1966) in een boom, in de binnentuin van de naar hem genoemde kerk.
Bij het lgnatiusziekenhuis, of nauwkeuriger Amphia Molengracht, staat
onze heilige (1922) samen met lgnatius in een zijtuin. Beiden zijn
afkomstig van de voorgevel van het oude ziekenhuis aan de
Wilhelminasingel.

nÉ.'7

Daar zijn inmiddels twee replica's (1996) geplaatst, links en rechts boven
de oude hoofdingang aan de singel. !n het klooster van de zusters
Franciscanessen van de heilige Elisabeth, aan de Meerten Verhofstraat,
staat een afbeelding van Franciscus (1980) met drie vogels. Vanwege zijn
betrokkenheld bij dieren is hij overigens patroon van de dierenbescherming en wordt op zijn naamdag, 4 oktober, dierendag gevierd. lnmiddels
is hij ook uitgeroepen tot patroonheilige van een leefbare wereld en de
milieubeweging. ln de wat in onbruik geraakte uitdrukking 'op de wagen
van St.Franciscus zitten' (= te voet gaan) komt zijn relatie met een sobere
en natu u rvriendelijke levensstij I aardig tot uitdrukking.

Natuurlijk ontbreekt Franciscus (1889) niet bij de Bredase Kapucijnen.
Vanaf de muur boven de voordeur begroet hij de bezoekers van de
paterskerk aan de Schorsmolenstraat. Een klein eindje verder staat
Franciscus (1899) in een tuin bij een binnenpleintje, samen met Antonius.
Bij de sloop van het Elisabethgasthuis aan de Haagdijk, moeten ze
beiden van de voorgevel at. Ze vinden opnieuw rust naast de kapel van
het zorgcentrum Elisabeth, vlakbij hun vroegere standplaats dus.

De vroegere Kweekschool àan het Dr.Jan lngenhouszplein

is

tegenwoordig de Faculteit Pedagogisch Onderwijs van de Hogeschool
Brabant. Franciscus boven de ingang (1917) dateert nog uit de periode
dat die school zijn naam droeg. Binnen herinnert een tegeltableau met
een afbeelding van de naamgever (1952) aan het S0-jarig bestiaan van de
1960) van de hand van oudkweekschool. Een houten Franciscus

(t

leerling en Princenhaags kunstenaar Jac. van Poppel staat in een
verloren hoekje van het trappenhuis. Van de huidige generatie studenten,
docenten en medewerkers weet niemand meer waarom hij juist hier
terecht is gekomen.

Als u meer tijd heeft is de Franciscusboom, met vogeltjes!, bij het ziekenhuis in Roosendaal een echte aanrader. Het Museum voor Religieuze
Kunst in Uden bezit enkele prachtige beelden en in Gemeentemuseum
Jacob van Horne, in Weert, wordt onder meer de geschiedenis van de
Franciscanen in Nederland belicht. Dan lijkt uw fiets evenwel niet langer
het aangewezen vervoerm iddel.

ïofo3: Kees

Leijten 2@,3

#

2r:)

258

IN MEMORIAM

NIEUWS
UIT HET MUSEUM 51\

ln de afgelopen maanden zijn weer enkele van onze leden overleden:
Strijenlaan 61 Breda 66 jr
Afrikalaan 19 Drunen 69 jr
5 juni Jan van Riel
Strijbeekseweg 66a Strijbeek 80 jr
13 juni Jos Ros
Hoge Ztlde 7 Bavel 64 jr
25 juni Janus van Riel
Schoutenlaan 70 Bavel 76 jr
1 juli Riet Goos-Sweep
Slotlaan 15 Ulvenhout 90 jr
4 juli Henk van der Velden Bladerstraat 31 Ulvenhout 76 jr
27 juli Dina Verkooijen-Bastiaansen Withof 36 Ulvenhout 80 jr

Door Kees Leijten

Dat zij mogen rusten in vrede

Zondag 7 september opent Laurens Siebers de nieuwe tentoonstelling in
ons museum: "Boerderijen in de Kunsf'.
William van der Zanden exposeert een aantal aquarellen van boerderijen in

20 apr. Jan Jansen
28 apr. Mart Starreveld

Paulus zou het zeet op prijs stellén bij het overlijden van een van onze
leden een rouwbrief en bidprentje te mogen ontvangen. We kunnen er
dan melding van maken in ons tijdschrift. Rouwbrief en bidprentje worden
aan onze vezameling toegevoegd.

ROUW BIJ DE BAVIAENEN
De Bavelse Carnavalsstichting De Baviaenen is de laatste maanden getroffen door het overlijden van een aantal prominenten.
Binnen enkele maanden waren dat Jan Jansen, oud-prins; Jos Ros, bekend als de Carnavalsveldwachter en Janus van Riel en Mart Meeuwissen vele jaren lid van de raad van elf.
Jan Jansen heeft voor Paulus tot tweemaal toe een gedicht gepubliceerd
uit zijn rijke collectie gedichten: De Marcq (BvP134) en Oud lJpelaar
(BvP 137)

BOERDERIJEN
Op2februariopende Paulus zijn tentoonstelling over 150 boerderijen in het
Nieuw-Ginnekense. Het aantal is inmiddels uitgegroeid tot 175 boerderijen
De tentoonstelling trok erg veel belangstelling.
Het aantalfoto's van Boerderijen die verdwenen zijn, groeide

BOERDERIJEN IN DE KUNST

Bavel, Ulvenhout en Galder.
Boerderijen uit ons heem.

Ook worden er tekeningen uit het bezit van het museum geëxposeerd,
alsmede een ovezicht van de boerderijen die verdwenen zijn door sloop of
oorlogsgeweld.

TENTOONSTELLINGEN
Regeren is vooruiEien.

Voor de komende jaren heeft Paulus de volgende tentoonstellingen
gepland:

200/..1 GINNEKEN IN GEVELS
2004.2 60 JAAR BEVRIJD

2005.1 VROUWENORGANISATIES IN HET HEEM VAN PAULUS
een voorlopige planning, waar natuurlijk nog een wijziging in aangebracht
kan worden, indien noodzakelijk.

VROUWENORGANISATIES

Op de prominentenrij vlnr Janus van Riel (+ 2003); Jan Jorissen; Prins
Willem (Langen); Kees Bastiaansen (+ 2000); Mart Meeuwissen (+2003)
en Jos Ros 1+2993;. Een foto uit 19&4

Hebt u nog folders, foto's, brochures, krantenknipsels notulen, affiches of
ander materiaal over de standsorganisaties voor vrouwen ?
We denken hieöij b.v. aan de boerinnenbond en de KAV van vroeger en
de moderne tegenhangers van nu.
Onlangs is de VAC van Nieuw-Ginneken opgeheven. Ook die moderne
organisaties horen er bij En de jongerenbijeenkomsten !

í)Í4
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60 JAAR BEVRIJD
ln het najaar van 2004 zijn we 60 jaar bevrijd.
Paulus wil met een tentoonstelling aandacht besteden aan die tijd met o.a.

de rol van Anneville in die tijd en het archief van de oud-militairen dat we
onlangs hebben verworven (zie elders in dit blad).
Ook aandacht voor de boerderijen en woonhuizen die verwoest werden.
We zoeken nog steeds naar foto's over de feestelijkheden rond Anneville
en foto's van verwoeste boerderijen en woonhuizen.

GINNEKEN
Paulus wil in een tentoonstelling aandacht besteden
in alzijn facetten.

aan het dorp Ginneken

Foto's van oude panden; het verenigingsleven en historische foto's.

Wie helpt ons aan materiaal ?

OUD BIDPRENTJE
Paulus kwam in het bezit van
een heel oud bidprentje.
Het dateertuit 1812 en is dus
191 jaar oud

!

Vroeger hadden de prentjes
vaak betrekking op beide
echtelieden. Zo ook hier.
Petrus Prinse is van januari
1730; zijn vrouw Maria de Jong
waarschijnlijk van 17 53.
Ze stierven beiden in 1812.
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WATERSCHAPSPETTEN
Dank zij Dijkgraaf rhom van der weijden kwamen we voor onze
pettencollectie in het bezit van drie uniformpetten van oude waterschappen.
van der weijden besteedt er in dit nummer nader aandacht aan.

DE WIELERBAAN VAN GINNEKEN
door Ad Jansen
lnleiding

OPEN MONUMENTENDAG

ln de jaren voor de Tweede Wereldoorlog

De open-Monumentendag staat dit jaar in het teken van de BOERDERIJ.
Ook ons museum is die dag , 13 september, geopend.

Ulvenhout een heuse wielerbaan, waar internationale wedstrijden werden
verreden. Deze lag aan Reeptiend, nabij de Galderseweg, op de plaats
waar nu een parkeerplaats en een miniatuurspoorbaan zijn aangelegd.
Het sportpark aan de Galderseweg is ontstaan uit het in 1925 geopende
Sportpark De Baronrb De naam Spoftpark Ginneken dateert, evenals de
tennisbanen en hockeyvelden, van 1931, toen het complex in andere
handen overging. De basis voor het sportcomplex werd echter in 1925
gelegd met de bouw van de wielerbaan. Tijdens de oorlogsjaren kwam de
wielersport stil te liggen. Vervolgens werd de baan in 1944 getroffen door
neerstortende V-í's. Het restant werd in 1949 gesloopt. De wielersport
beleefde in 1950 weliswaar een revival in Ulvenhout met de eerste
wielerronde, maar de baan zelf werd nooit meer hersteld.

opnieuw verschijnt

er die dag een

niéuwe fietsroute. Nu langs

boerenmonumenten. verkrijgbaar op het stadskantoor en het Archief.

PRENTBRIEF1GARTEN
lndien u vezamelaar bent van oude prentbriefkaarten kunt u in het
museum van Paulus enkele oude prentbriefkaarten vinden:
Luchtfoto Ulvenhout t 19s0; de kruisvijver; de Goudberg.
Prijs een halve euro per stuk zolang de voorraad strekt

PRINCENHAAGS MUSEUM IN EIGEN PAND

Na een jarenlange zoektocht, maar steeds vezamelend en bezig met
tentoonstellingen in de Martinuskerk, heeft De Stichting Princenhaags
Museum nu zijn eigen ruimte.

Met de opening van de tentoonstelling "De facturen voor Mevrouw
Vincent van Gogh" werd op zaterdag24 mei het museum geopend.
Het is de voormalige Aula van het protestantse begraafpÈats Haagveld
op het adres Haagweg 334 bis.

Princenhage proficiat

!

HET HEEFT HARE MAJESTEIT BEHAAGD...

De jaarlijkse lintjesregen is dit jaar erg bescheiden geweest.
Bavelaar Johan van Gestet was de enige Nieuw-Ginnekenaar die

onderscheiden werd.
Hij werd benoemd tot Ridder in de orde van oranje Nassau.
Johan heeft veel verdiensten op maatschappelijk terrein.
Hij is sinds 1967 actief in de wereld van de waierschappen. Twaalf jaar
was hij lidvan de Gemeenteraad; vijf jaar voozitter van de veecentiale;

bijna veertig jaar lid van zangkoor st.-caecilia en ... vele jaren lid van

onze heemkundekring.

Johan proficiat

hadden Ginneken en

Niet de eercte wielerbaan in Ginneken
ln feite was het in 1925 aan de Galderseweg gebouwde circuit een
heroprichting van de uit het begin van de twintigste eeuw daterende
Bredasche wielebaan op een terrein aan de toen nog gedeeltelijk
onbebouwde Boulevard Mastbosch (Baronielaan). De baan lag tussen de
toen ook nog niet bestaande Burgemeester Pastoorsstraat en de Cartier

van Disselstraat. Later werd er een kwekerij gevestigd. Deze houten
wielerbaan werd in 1902 aangelegd door enkele enthousiaste
Bredanaars, maar we! op het territorium van de vroegere gemeente
Ginneken en Bavel. Het middenterrein werd gebruikt als voetbalveld door
de Bredase club N.O.A.D. en de Ginnekense vereniging Sparfa.
Na een kortstondige succesperiode ging het complex door brand verloren
en werd ter plaatse niet meer herbouwd.

Sportpark De Baronie, í925-í930
Pas twintig jaar later -men telde toen 1925- wisten de Bredase
wielerenthousiasten een nieuwe baan tot stand te brengen. Opnieuw
kwam men terecht in de gemeente Ginneken en Bavel.,
Nu op een terrein aan het huidige Reeptiend, vlakbij de Galderseweg. Het
was eigendom van de Bredase koopman F.Marijnissen. Deze had op de
hoek van de Galderseweg en Reeptiend een cafeetje laten bouwen, Café
Maijnissen heette officieel Paviljoen De Baronie.

Z(tJ

Afb.2: Ligging van het door de gemeente ontworpen zwembad, (1gs5).
lngetekend is ook de door Domeinen verworpten toegangsweg (=A)
achler De Heyacker en de altematieve toegang vanaf de éauerceweg bij
café De Kqelvanger (=B). c= parkeertenein; D= zwembad, gescheiden
voor dames en heren; f;= '§ëtnongde' zonneweide (G.A.B., àdm.archief
Ginneken-2, nr.258).

Afu.3: Ontwerp inichting van een zwembad door het hoofd Openbare
Werken, 1937-1938. Het 'gemengde' solaium is nu gescheiden voor
dames en heren (G.A.B, Ginneken-2, nr. 258).
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Het pas-opgerichte sportcomplex heette dan ook Sportpark De Baronie.
De nieuwe houten baan had een lengte van 250 en een breedte van zes
meter, waardoor deze geheel voldeed aan de wedstrijdeisen van De
Nederlandsche Wielren Bond N.W.B. Op zondag 19 april 1925 werd de
baan officieel in gebruik genomen (afb.1). De opening werd verricht door
burgemeester Jhr. mr.Th.E.Serraris. De Ginnekense burgervader droeg
de wielersport een warm hart toe en sloeg dan ook bijna geen wedstrijd
over. Deze eerste wielerdag in Ginneken sedert twintig jaren trok meteen
al 5000 toeschouwers. Ook in de jaren daarna bleef de belangstelling erg
groot. Dat was vooral te danken aan de prestaties van de Brabantse
renners Pijnenburg, Braspenning, Maas, Valentijn, Van der Horst, Roks,
Reijnders, Van Oers en andere. Het actieve bestuur wist steeds de beste
renners te contracteren, waardoor men de concurrentie met andere
banen in de omgeving ruimschoots aan kon.

Foto 1: tsurgemeesfer Serrans m9t ztjn vtosyl, dochter en
zoon Wim,
samen met de heer A.J.W.Schiefelb.ush (grsst)op
de tibune tijdens de
oleningswedstijd van Sportpark
paasdag óy
_Ginneken op à,
ffoto
B.de Jong,
coll. A.A.J.Cantineau, Breda)

Sportpark en Wielerbaan "Ginneken", í 93í -í939
Niettemin verkeerde de wielerbaan financieel in een steeds slechtere
situatie. ln 1930 bracht de Bredase zakenman A.J.W.Schiefelbush (18831968) uitkomst. Hij kocht in dat jaar van F.Marijnissen het terrein waarop
de wielerbaan lag. Hij wist verder beslag te leggen op een strook grond
langs de Galderseweg, een terrein ten zuiden van Reeptiend en een
flinke lap grond achter de wielerbaan tot aan de Mark. Alles bij elkaar een
terrein van negen hectare, waaryoor de actieve ondernemer meer dan
7. 50.000,- op tafel legde.
Schiefelbush bouwde allereerst een nieuwe, betonnen wielerbaan, die op

2e Paasdag 1931 in gebruik kon worden genomen. Er kwamen nieuwe
tribunes en een fraai paviljoen, dat eerst dienst had gedaan op de
wereldtentoonstelling in België. Het werd in 1944 venroest toen er een
Duitse V-l op viel, die door het geallieerde afweergeschut was
neergeschoten. De oude naam De Baronie werd vervangen door
Spoftpark en Wielerbaan Ginneken Deze naam geeft al aan, dat het
complex niet alleen een wielercircuit omvatte. Langs de Galderseweg
werden drie tennisbanen (later uitgebreid tot vijf) en een hockeyveld
aangelegd. Op het middenveld werden internationale atletiek-wedstrijden

Foto 2: De populaire renner Jan pijnenburg vers/oeg
op 2e paasdag 1gS3
in het spintnummer de Fransman Michard, dnàvoudig
wereldkampioen
sprinten

(foto B.de Jong, coil. A.A.J.Cantineau, Breda).

gehouden.
Op een terrein achter de wielerbaan speelde V.V.Hilaritas.
Schiefelbush had in 1932 totaal 7 100.000,- in het park geïnvesteerd.
De opening op 6 april 1931 tekende meteen het zeer grote succes van
deze nieuwe opzet. Meer dan 12.000 bezoekers waren van heinde en ver
naar Ginneken getrokken, per auto, op de fiets en zelfs te voet.
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De nieuwe

accommodatie was dan ook verre van toereikend.
Burgemeester Serraris hield op de hem zo typerende wijze een 'bevlogen'
toespraak, waarin hij de initiatiefnemer van dit nieuwe sportpark
huizenhoog prees. Op de baan was vooral belangstelling voor de
achtervolging, waarin de Nederlandse renners het moesten opnemen
tegen een combinatie van de Belgische en Duitse ploeg. Groot was het
enthousiasme van het duizendkoppige publiek, toen de eigen ploeg de
overwinning behaalde. De door het gemeentebestuur uitgeloofde
brassardpr4s werd gewonnen door den Bras (A.Braspenning), die zijn
Belgische tegenstander Bonduel wist te verslaan. Het Nederlandse duo
Braspenning-Pijnenburg verloor echter

Fato 3: Spint fussen de Belg Scherens en Jan pijnenburg
(foto B.de Jong, coll. A.A.J.Cantineau, Breda).

de

koppelwedstrijd

van

hun

Belgische rivalen.
Deze grote belangstelling zette de toon voor de daarop vol-gende jaren
1932, 1933 en 1934. Er kwamen steeds meer bezoekers op de
wedstrijden af, waarbij vooral den Bras en den Pijn hoge ogen gooiden bij
het publiek. Het hoogste aanta! bezoekers, dat ooit de wedstrijden
bijwoonde bedroeg maar liefst 17.000.
De vermakelii kheidsbelasting

De grote toeloop van liefhebbers van de wielersport was niet alleen goed
voor de exploitatie van het sportpark, maar ook voor de gemeentekas. ln

de

gemeenteraad besloten op de entreeprijzen van
vermakelijkheden een belasting te heffen van 2Oo/o. ln feite was de
wielerbaan de enige vermakelijkherd binnen de gemeente. !n het begin
bedroegen de toegangsprijzen maar enkele kwartjes. Maar door de
uitbreiding van de accommodaties in 1931 en volgende jaren liep de prijs

1926 had

voor een zitplaats op de tribunes uiteindelijk op tot een rijksdaalder, terwijl
een staanplaats 7 0,60 ging kosten. ln 1932 vezocht de directie dan ook
om de vermakelijkheidsbelasting te verlagen tot 10o/o. De gemeenteraad

ging akkoord, maar moest door geldgebrek het besluit een jaar later

Foto 4: Huldiging van Thijs van oers door burgemeesÍer serrars. op de
tibune v.l.n.r.: dr. De Groot (met sik), huisarts tevens baanarts

w.Loomans, A.schiefelbush, mevrouw Loomans (foto B.de Jong,

coll.W. Loomans, Breda).

alweer terugdraaien. De lasten van de werkeloosheidsuitkeringen werden
name-lijk steeds hoger, terwijl de gemeentelijke inkomsten door de
crisisjaren juist terug liepen. Er ontstond een conflict tussen de directie
van het Sportpark en het gemeentebestuur. Door de hoge entreeprijzen
konden er geen wedstrijden meer worden georganiseerd. Andere
gemeenten namen een wat soepeler standpunt in door het verlenen van
subsidies, waardoor Ginne-ken de concurrentie met banen in Bergen op
Zoom en Oosterhout niet meer kon volhouden. ln feite slachtte de
gemeente op deze wlye de kip met de gouden eieren. ln 1935 werden er
in Ginneken dan ook geen wedstrijden gehouden. De Ginnekense
middenstand klaagde over verlies van omzet, terwijl ook de gemeente
een belangrijke bron van inkomsten kwijt was.
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De in 1935 gekozen nieuwe gemeenteraad wilde uiteindelijk water in de
wrjn doen. Wanneer een vereniging meer dan 10% verlies op de
exploitatie leed, kon er een subsidie worden verleend van 10% van de
vermakelijkheidsbelasting. Zo wist men de dreigende sluiting van de
wielerbaan te voorkomen. ln 1938 werden er opnieuw wedstrijden
verreden in het Ginnekense sportpark.

Zwembad zorgt voor een nieuw conflict
Schiefelbush wilde uiteraard het gehele terrein van het sportpark rendabe!
maken. Het perceel dat aan de Mark grensde was bij uitstek geschikt
voor de aanleg van een zwembad. Ginneken was aangewezen op de
Leemputten (Surae) in Dorst, het El in Breda en de Prinsenplassen aan

de Overaseweg. ln Ulvenhout zwommen de kinderen gewoon in een
bocht van de Mark. Alle reden dus voor het gemeentebestuur om de

Foto'í: Een groep renners op het middentenein van de

wielerbaan;

v-l.n.r.: Jef scherens, Karer Koers, oscar Boqaard, van der Linden
(foto B.de Jong, coll.A.A.J.Cantineau, Breda).

plannen van het bestuur van het Sportpark te steunen.
Het bestuur stelde in 1933 aan de gemeente voor het p@ect uit te voeren
in werl<verschaffing. Het terrein aan de Mark zou echter moeten worden
ontsloten. Het gemeentebestuur wilde een toegangsweg over

domeingrond aanleggen vanaf de bocht in de Galderseweg bij Van
Haperen achter het terrein van de tuchtschool langs. Het terugkerende
verkeer zou via een weg langs de noordzijde van het Sportpark naar de
Galderseweg worden geleid en daar bij het huidige caÍé De Kogelvanger
op deze weg uitkomen (zie plattegrond, afb.2). Vanuit Ulvenhout was het
zwembad gemakkelijk per fiets of te voet bereikbaar via de twee
kippenruggetjes bij de Bieberg en bij Nieuwenhuis (de Fretbrug).

Domeinen en de Tuchtschool (De Heyacke) hadden echter grote
bezwaren, zodat de weg achter dit instituut niet kon doorgaan. De eigen

weg ten noorden van het sportpark zou nu zowel als toegangs- en
terugweg voor de bezoekers moeten worden gebruikt.

Een veel grotere struikelblok vormde echter de inrichting van het
zwembad. Het ontwerp van de directie van het Sportpark had weliswaar
de dames- en herenafdelingen gescheiden, maar het zonneterras voor
gezamenlijk gebruik ingericht. Wel zou het dragen van een strandpyjama
voor dtt solarium verplicht worden gesteld. Het ontwerp vond dan ook
geen genade in de puriteinse opvattingen van het katholieke deel van de
gemeenteraad.
Het conflict liep zo hoog op, dat het plan voorlopig van de baan was.
ln í936 nam de gemeente de zaak in eigen hand. Een nieuw ontwerp van

F?b 6: Een groep amateurs op de Ginnekense wielerbaan. De man in de
witte trui is de schaatser A.Cantineau

het hoofd van de dienst Openbare Werken van de gemeente vie! in
betere aarde (afb.3). De gemeente zou voor dit ontwerp zeven hectare
grond moeten kopen, waarvan twee van het Sportpark. Ambtelijke

(foto B.de Jong, coll.A.Cantineau, Breda).

molens malen echter langzaam.
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Voordat de raad met de voorstellen had ingestemd, was het al 1g3g
geworden. Gedeputeerde Staten keurden het besluit van de gemeenteraad echter niet goed, omdat de plannen voor annexatie van de
gemeente Ginneken en Bavel door Breda at in een gevorderd stadium
waren. Kennelijk vond men in Den Bosch, dat de Ginnekense en
ulvenhoutse gemeenschap geen anvembad nodig had, wanneer een
groot deel van de gemeente door Breda zou worden geannexeerd. Het
getreuzel van het gemeentebestuur en het starre standpunt ten aanzien
van het gemengd zonnebaden waren er echter de oozaken van dat de
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HUBERTUSKAPEL

ln het najaar van 2002 werd er door twee jeugdige vandalen uit de
grensstreek brand gesticht in de Hubertuskapel van Strijbeek.
Het houten altaar en het Mariabeeld waren flink beschadigd.
Inmiddels zijn de muren opnieuw gewit en is het altaar hersteld. Harrie
Knibbeler restaureerde het Mariabeeld.

Op woensdag 21 mei is de kapel opnieuw ingezegend en weer
opengesteld voor het publiek.

dorpen een eigen zwembad onthouden werd.

GENEALOGISCHE DAG

Roemloos einde

De 17" Brabantse

Contactdag van de Nederlandse Genealogische
jaar
niet in Tilburg maar op het Rijksarchief in Den
Vereniging is dit

ln

1939 werden op de Ginnekense wielerbaan de laatste grote
internationale wedstrijden verreden. Na het uitbreken van de Twóede
wereldoorlog kwam de wielersport praktisch geheel stil te liggen. De
accommodaties waren toen echter al aan groot onderhoud toe. De

Bosch. Op de Citadel.

De contactdag zal in het teken van de beginnende genealoog

, de

computer en internet staan.
Zaterdag 25 oktober van 10.00 uur tot 16.30 uur.
lnformatie bij Frans Roelvink (076-57. 1 0.201 )

genadeklap voor het wielercircuit kwam echter in het laatste oorlogsjaar.
Het sportpark wer:d maar liefst door vijt vtiegende bommen getroffen.
Deze vergeltungswaffen waren gericht op de haven van Antwerpen, maar

werden door brj Ginneken opgesteld luchtafweergeschut van de
Geallieerden neergeschoten. wat er nog over was van de wielerbaan
werd in 1949 afgebroken. De grote tribune verhuisde naar het

GENEALOGISCHE DAG ETTEN.LEUR

Baronieterrein. Het sportpark bleef echtér tot de dag van heden bestaan
met tennisbanen en hockeyvelden.

Op zaterdag 4 oktober zal de heemkundekring Jan uten Houte te EttenLeur opnieuw haar medewerking verlenen aan een genealogische dag
in het Neèrlandsch Kotfijhuis Markt 23.

(Zie voor meer informalie: Ad Jansen: Een halve eeuw Ginne-ken, 1ggT1g42, deel

LEVEN EN LIEFDE OP DE BOERDERIJ

uitgave Boekhandel H.van Kemenade, 1gg2)

2;

Op zaterd ag 25 oktober organiseren de Stichting Brabants Heem, Het

Nederlands Centrum voor Volkscultuur, de Historische Vereniging
Brabant en de Leerstoel Cultuur in Brabant een studiedag over het
leven en werken op de boerder'rj. Op deze studiedag staat niet de
boerderij als gebouw centraal, maar de mensen die door hun leven en
werken vorm en inhoud geven en hebben gegeven aan het alledaagse
bestaan op het Nederlandse platteland.
De dag wordt gehouden in Etten-Leur. Het inschrijfgeld bedraagt voor
leden van de heemkundekring 20 euro.
Dit bedrag geeft recht op deelname aan de studiedag (10.00-16.15 uur),
een lunch, documentatie, koffie bij aankomst en een glaasje boerenjongens of boerenmeisjes op het eind.
lnformatie of aanmelden bij het Centrum voor Volkscultuur t.a.v.Johan
deBfUijn 030-2760244;e-mail fii'l'i,r{rr1",l r:.,,i, rtit rrlrï .1', i

Bronnen: artikelen in het Dagblad van Noord-Brabant notulen van de gemeenteraad;
Gemeentearchief Breda, adm.archief Ginneken-2; mondelinge informatie van de heer

A.Cantineau, Breda.
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Wielerbaarr to Ginneken
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Afb.l: Aankondiging van de offrciële opening van het sportpark De
Baronie op 19 april 1925 (Dagblad van Noord-Brabant en Zeerand).
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IN MEMORIAM HARRIE FRANKEN

MIJN VERHAAL

Door Kees Leijten

Dit verhaal is opgeschreven door mevr.v.d. Velden-v.Dorst.

Op woensdag 19 februari van dit jaar overleed na een ernstige ziekte
te Weebosch nabij Bergeijk de volksmuziekkenner en -vezamelaar
Harrie Franken.
Harrie, ondenrvijzer uit de Kempen ,vezamelde in zijn leven niet minder
dan 15.000 liederen en dansen.
Aanvankelijk in de Kempen, later in heel Brabant.
Ook in onze streken heeft hij veel opgetekend.
Meerdere malen was Harrie als leider van UT MUZIEK gast van Paulus.
Zijn boek "Liederen en Dansen uit de Kempen", uitgegeven door Brabants Heem is een standaardwerk.

EEN NIEUW RIJKSMONUMENT

93

jaar, geboren in Bavel 26-01-1910.

Bij Kiske Jansen stond vroeger een arbeidershuisje waar de arbeider van
Kiske Jansen de vader van Koos Jansen woonde dat was Jan Geerts.
Hij is in een bosje voorbij Drieling dood aangetroÍfen. Ze hebben nooit
kunnen achterhalen wie den dader geweest is, die hem doodgeschoten

heeft. Toen is Sjo Lefebre opnieuw getrouwd met Willem Jorissen een
broer van Koos Jorissen den tuinder in 't Haantje. Ook die is 87 iaar
geleden ook weer aangeschoten maar niet dood. Hij is auaar gewond
naar Kiske Jansen gekropen en van daaruit is hij naar 't ziekenhuis
vervoerd. Maar den dader is gepakt en de aanstichtster Sjo Lefebre ook.
Ze hebben jaren in de gevangenis gezeten. De twee kinderen zijn in
Rotterdam naar de kolonie toegebracht. Dat was Anna en Jan Geerts.

De gemeenteraad van Breda adviseert de Staatssecretaris van Onderwijs, cultuur en wetenschappen de boerderij oude Beekhoek
te
Ulvenhout op te nemen in het register van beschermde rijksmonumen-

Anna was mijn vriendin toen. Die zijn nooit meer naar de moeder
gebracht. Later dat mocht niet meer. Lowieke Rutten is naderhand nog
getrouwd, ik geloof dat die naar Dongen gegaan is. Wat er met Sjo

ten.

Lefebre gebeurd is naderhand weet ik niet meer.

2

Zorgvuldig beheer van historische boerder'ljen krijgt in dit jaar, het Jaar
van de Boerderij extra veel aandacht.
De Raad heeft dit vezoekgedaan op advies van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.

ARCHIEVEN MINDER OPEN
Het Stadsarchief Breda gaat zich in de komende twee jaar sterk richten
op het digitaal beschikbaar maken van gegevens via internet.

Hiermee verbetert de dienstverlening aan de klanten, vooral de
genealogen, maar het kost veel tijd aan de medewerkers.
Als gevolg van deze beslissing zal het archief voortaan geen zes maar
drie dagen open zijn.
Vanaf 1 september gelden de volgende openingstijden:
Dinsdag en donderdag 9.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00-14.00 u.
Het Reoionaal Archief West-Brabant te Zevenberqen za! eveneens in
verband met de digitalisering minder open zin. Daar zullen de
openingstijden zijn:
dinsdag en donderdag 9.00-16.30 uur en woensdag 9.00-21.00 uur

Dat was een bewogen tijd toen. Naderhand toen Willem Jorissen uit het
ziekenhuis kwam, kwam hij eens een avond bij ons buurten. lk weet nog
dat met gespietste ooren zal le luisteren, wat hij vertelde wou ik ook wel
eens hooren. lk weet nog dat ik toen een draai om mijn ooren kreeg van
onzen Pa, a!é zei To ben niet zo nieuwsgierig. Ja ik wou het ook allemaal
wel eens hooren maar dat mocht ik niet natuurlijk, de snotaap die ik toen
was. Zoo kan ik mij ook nog veel van Bavel herinneren van vroeger. lk
vond het zo leuk om dat allemaal eens te lezen in de boekjes van Bavel.
lk weet ook nog goed den eersten keer dat de harmonie uittrok met de
gouwe bruiloft van Willemke de Kieviet. Die woonde in het middelste huis
naast de kerk. ln het eene woont Verdaasdonk nog, den bierboer die was
met Betje Wagemans getrouwd. ln het middelste woonde Willemke de
Kieviet en in het derde Opa van Dorst, mijnen opa.

Ë
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ARCHI EF REUN IEVERENIGI NG

VOORMALIGE STAF B.N.S. AFD.B.S.
door Jan van der Westerlaken.

Op woensdag 23 juli 2003 mocht het bestuur van het Heemkundig
Museum Paulus van Daesdonck uit handen van secretaris-penningmeester Piet Oomen het volledige archief van de ReUnievereniging
Voormalige 1e en 2e Compagnie Staf Bevelhebber Nederlandse
Strijdkrachten Afdeling Binnenlandse Strijdkrachten in ontvangst nemen.
Vanaf de oprichting tot 1996 is de vorig jaar overleden Gerrit van
Hooijdonk voozitter van deze vereniging geweest.
ln het omvangrijke archief bevinden zich foto's, videobanden, verslagen
en het ledenbestand van de vereniging. Bovendien hebben we het bord
gekregen waarop de naam van de Staf 1e en 2e Cie B.N.S. afd. B.S. en
dat gebruikt werd bij de bijeenkomsten in de tuin van Soestdijk bij de
verjaardag van Prins Bernhard.
De vereniging is niet opgeheven, maar de leden hebben besloten om niet
meer deel te nemen aan officiële activiteiten gezien de hoge leeftijd. Het
jongste lid is n.l. 79 ! Aan het defilé op 5 mei 2002 waren er vanuit de
vereniging nog maar 6 deelnemers,
De 81 jarige en zeer vitale Piet Oomen vertelde uitgebreid en enthousiast
over zijn belevenissen eind 1944 op Anneville en de reUnies, die daarna
gehouden zijn met Prins Bernhard in hun midden. Vaak zqn deze reUnies
in Nieuw-Ginneken gehouden op het gemeentehuis en op Anneville en
dat is niet te verwonderen vanwege de historische achtergrond van de
locatie en vanwege de binding van oud-voozitter Gerrit van Hooijdonk

met Ulvenhout. Gerrit van Hooijdonk en Karel Schade zijn de initia-

tiefnemers van de reUnievereniging en de eerste bijeenkomst vindt plaats
op 12 oktober 1963 op het landgoed'De Hoge Braken'te Moergestel.
De vereniging stelde zich ten doel degenen die tussen I september 1944
en 1 augustus 1945 bij de 1e en 2e Cie van de Staf Bevelhebber
Nederlandse Strijdkrachten afd. B.S. hebben gediend in een kameraad-

schappelijke geest te verenigen. De jaarlijkse contributie is f 10,-. De
bijeenkomst op 11 juli 1964 wordt in de Jonge Hertog in Oisterwijk

gehouden en hierbij is ook Prins Bernhard aanwezig.
Op dat moment heeft de vereniging 52 leden, waarvan ongeveer de helft
deelnemen aan de reUnie.
De kosten van het uitgebreid diner bedragen Í 8,75 |
1988 Bijeenkomst op het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken.

?.'li)

op 1 1 mei 1968 wordt voor de eerste maal de reunie op het landgoed
Anneville in Ulvenhout gehouden. Het diner vindt dan plaats in het
Koetshuis. ln 1971 vindt de reunie plaats in het café het Wapen van
Nieuw-Ginneken van Miel van Gils in Galder.
ln 1979 wordt de reUnie gehouden op de Pekhoeve in Ulvenhout.
ln 1982 is de reUnie op Anneville en de lunch in de Fazanterie.
ln 1987 wordt de vereniging door B en w op het gemeentehuis van
Nieuw-Ginneken ontvangen en vindt de lunch in de raadszaal plaats.
Op 6 oktober 1990 vindt de ontvangst wederom op het gemeentehuis van
Nieuw-Ginneken plaats en de lunch in het Koetshuis van Anneville.
ln 1996 waren de Iocaties identiek aan 1990.
ln 2000 had Nieuw-Ginneken geen eigen gementehuis meer en speelde
de bijeenkomst zich helemaa! in het Koetshuis van Anneville af.
Op al deze bijeenkomsten was Prins Bernhard aanwezig en werden de
aanwezigen muzikaalwelkom geheten door de harmonie.
De 40e en laatste reUnie werd in Baarn gehouden op 15 april 2003.

Gezien de bijzondere band van de vereniging en het koningshuis met
Anneville en Nieuw-Ginneken is het bestuur van Paulus blij met het
besluit van de vereniging om het archief bij ons museum onder te
brengen. Eens te meer een blijk van waardering en vertrouwen voor
heemkundekring en museum.
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SPOORZOEKER
ln samenwerking met het Erfgoedhuis presenteert omroep Brabant
vanaf 7 september een nieuw programma: Spoozoeker.
Het programma wordt wekelijks uitgezonden en gaat over de historie in
Brabant , een programma dat de stof presenteert alsof u er zelf bij bent.
De presentator is Vincent van den Elshout.
Telkens een ander onderwerp zoals in De Wandeling.
ook in ulvenhout en Breda zin opnamen gemaakt, maar wanneer die
worden uitgezonden is bij het ter perse gaan van dit blad nog niet
bekend.

de gerneente Nieuw-Ginneken.

Betlactie
Realactieaatrea

Ook op het einde van deze jaargang is een bibliografie opgenomen.
- De schrijvers hebben dezelfde nummers ontvangen als in de voorgaande jaargangen.
- De nieuwe schrijvers van deze jaargang hebben een nummer gekregen,
dat volgt op de reeds verbruikte nummers tot en met de
zevenentwi ntigste jaargang.
- De redactionele artikelen zijn genummerd naar het deeltje plus 700.
Deze jaargang (deel 141-145) dus 841-845.
- Elk artikel heeft per schrijver weer een nummer.
-Van elk artikelwordt het deel en de pagina vermeld.
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