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ERFGOED

Beste Heemvrienden,

Het cultureel erfgoed komt gelukkig steeds meer in de belangstelling te staan. De heemkunde, die waakt over monumenten en
landschap. kleine gebruiksvoorwerpen, foto's, verhalen enz. is
daar een voorbeeld van.
De gemeente Breda heeft sinds kort een bureau cultureel erfgoed dat onlangs uitkwam met een erfgoed brief. U leest er in deze Brieven meer over.
Ad Jansen neemt u mee in de geschiedenis van het Lindehuys;
Adriaan van Beek vertelt over het beeld van pater Damiaan in de
tuin van de Paters van Bavel.
De viering van 60 jaar bevrijding was zeer succesvol. Een
hoogtepunt was het bezoek van koningin Beatrix aan Ginneken.
Ook deze keer brengen we u een fragment uit het boek van
Hallema over de bevrijding. Vorige keer was het over de Galderseweg. Nu de bevrijding van Bavel.
Tussen onze oorlogsdocumentatie vond ik een spotdicht op Mussert, in de vorm van een acrostichon, een gedicht waarbij de
eerste letter van alle coupletten samen één woord vormen .
HOLLAND CASINO is de nieuwe sponsor van ons museum !
Vele lange en korte verhalen over het heem waarin wij wonen ,
over datgene waarover wij waakzaam moeten zijn , ons

Het gebeurt niet vaak dat mensen met veel plezier naar de
tandarts gaan. Toch deden dat veel leden van Paulus op
maandag 15 november.
Aan de hand van dia's van schilderijen van o.a. Jeroen Bosch
hebben we gezien hoe op jaarmarkten en kermissen mensen van
hun rotte kiezen en tegelijkertijd ook van hun geld werden
afgeholpen. Gelukkig hebben we kunnen constateren dat de
tandheelkunde in de loop van de tijd zich in een minder pijnlijke
richting ontwikkeld heeft.

ERFGOED

Op maandag 17 januari komt Ed Cuber in de Flamingobar aan de
Dorpstraat in Ulvenhout ons vertellen over de concentratie- en
vernietigingskampen in Polen.
Ed Cuber is de zoon van een Poolse bevrijder . Hij neemt ons
mee op reis langs de kampen in Polen en tegelijkertijd gaat hij in
grote stappen door de bewogen geschiedenis van Polen.
De presentatie wordt ondersteund door dia's en Jiddische muziek.
Er zullen op deze avond geen akelige beelden vertoond worden.
Het begint vrolijk en eindigt vrolijk. Aanvang 20.15 uur
Op 2 januari is voor het laatst de drukbezochte tentoonstelling
over 60 jaar bevrijding te zien, want op zondag 30 januari wordt de
nieuwe tentoonstelling over vrouwenorganisaties in ons heem
geopend.
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Hebt u nog foto's, vaandels, of notulen van vrouwen- of meisjesverenigingen laat het ons weten dan kunnen we daar weer een
leuke en interessante tentoonstelling van maken.
Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

NIEUWE SPONSOR
Willen we het museum draaiende houden dan hebben we naast
de gemeentelijke subsidie ook onze sponsors hard nodig.
Op de omslag van De Brieven van Paulus worden ze vijf keer per
jaar genoemd en in het museum hangt in de ontvangsthal een
duidelijk bord.
We mogen ons gelukkig prijzen dat HOLLAND CASINO voor drie
jaar onze nieuwe sponsor is. In een van de volgende nummers
van ons tijdschrift gaan we hier nader op in.
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PAULUS QUIZT
door Anneke Oomes-van den Berg
Elk jaar doet 'Paulus' mee aan de heemquiz voor West-Brabantse heemkundekringen.
In 2004 mocht de Roosendaalse heemkundekring 'De Vrijheit
van Rosendale' de quiz organiseren.
Op vrijdag 19 november togen een aantal enthousiaste bestuursleden naar het Da Vinci College te Roosendaal om met 13
andere kringen te strijden om de eer.
Paulus wist de vierde plaats te behalen, wat zeker niet slecht is
want de vragen waren pittig! Bij de muziekvraag wist Paulus als
enige de volle 20 punten te incasseren terwijl 7 andere deelnemende teams daar een dikke O scoorden.
Oud-Gastel won dit keer en mag volgend jaar de gastheer zijn.
Een aantal weken eerder, op 25 oktober, deed Paulus ook al
mee aan een quiz, en wel de dorpsquiz van Bavel. 34 teams, elk
bestaande uit zes deelnemers streden om de wisselbokaal, die
in handen was van De Basjes. Paulus wist een mooie achtste
plaats te behalen, niet slecht voor een team met slechts twee
Bavelse deelnemers! CV " Weet je wel " bleek dit jaar het best op
de hoogte te zijn van het wel en wee te Bavel.
In januari doet Paulus weer mee aan de quiz, georganiseerd
door de stichting Ulvenhout 700. Hopelijk kunnen we de wisselbeker die dit jaar in onze handen is, nog een jaar meenemen!

GENEALOGISCHE DAG GILZE

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 140
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 77
December - Wintermaand- Windelmaand
Nicolaas met ijs (6/12)
Kerstmis in de regen

Januari - Louwmaand :. Vorstmaand
Met Driekoningen (6/1)
Lengen de dagen een hanenschrei

De heemkundekring Molenheide uit Gilze en Rijen organiseert op
zondag 13 maart een genealogische dag voor familienamen uit de
streek in DE SCHAKEL Kerkstraat 104 Gilze van 10.00-16.00uur.
Informatie Cor Schrauwen 0161 - 451 641

GENEALOGIE EN FAMILIEGESCHIEDENIS
Op zaterdag 21 mei organiseert het Centrum voor de Studie van
Land en Volk van de Kempen in Lumme (België) een studiedag
over de familiegeschiedenis.
Nadere Informatie bij Jan Spoorenberg 040-243 26 93
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AGENDA 2005 (131)

WAT HEB JE AAN EEN GOED GEBIT ..
door Kees Leijten

december
15
Brieven van Paulus 152
2005 januari
02
Museum open Laatste zondag 60 jaar bevrijd
17
Concentratie- en vernietigingskampen in Polen
Lezing door Ed Cuber
Zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout 20.15 uur
30
Opening van de tentoonstelling
"Vrouwenverenigingen in ons Heem"
februari
06
museum GESLOTEN in verband met Carnaval
15
Brieven van Paulus 153
maart
06
museum open
april
03
03
10
15

museum open
VIERING PAULUS 30 JAAR !
nationale museumdag. Museum open
Brieven van Paulus 154
wijzigingen voorbehouden

Het museum Paulus van Daesdonck is geopend:
Eerste zondag van de maand van 14.00-17.00 uur
elke woensdag 14.00-16.00 uur
op verzoek 076-561.27.42
Het museum is gesloten in juli en augustus

LET OP
MUSEUM ZO 30 JANUARI WEL OPEN
ZONDAG 6FEBRUARIGESLOTEN
I.V.M. CARNAVAL

"Wat heb je aan een goed gebit als er niets te lachen valt", zo
luidde de titel van de lezing van de Schijndelse tandarts Ben
Hartman, die hij voor een uitgebreid publiek van Paulus-leden
hield in zaal Bruininks te Bavel op maandag 15 november j.l.
Hartman begon zijn lezing met het voorlezen van enkele oude
teksten uit de wereld van de tandarts waarna hij een groot aantal
dia's de revue liet passeren.
Vooral de middeleeuwen waren goed vertegenwoordigd
Het tandentrekken was een pijnlijke geschiedenis en geschiedde
door kwakzalvers die van dorp naar dorp trokken om op het
dorpsplein hun ambacht uit te oefenen.
Treffend was dat op nagenoeg alle beeltenissen tijdens het tandentrekken ook
de zakkenrollers aan hun
trekken kwamen.
Aan de hand van die vele
dia's kon men de geschiedenis aardig reconstrueren
iets dat de inleider zelf niet
deed.
De vele bezoekers kunnen
terugzien op een gezellige
avond waarop men iets meer
te weten is gekomen over
het ambacht van de tandentrekker.
Na afloop namen een groot
aantal leden de kans te baat
het nieuwe fotoboek over de
stad Breda en de zes dorpen
voor een gereduceerde prijs
in ontvangst te nemen.

77

NIEUWS UIT
HET MUSEUM 57
door Kees Leijten

60 JAAR BEVRIJD SUCCESVOL

weckketel
voor één fles

Nog enkele weken loopt de tentoonstelling over de bevrijding.
De foto's gaan dan weer de kast in en de geleende attributen uit
de grote vitrinekast gaan weer naar de eigenaar terug.
De tentoonstelling was erg succesvol. Vele bezoekers, een
goede pers en er kwamen opnieuw meerdere foto's boven water
die we aan onze collectie konden toevoegen.

Op zondag 2 januari voor het laatst open !
VROUWENORGANISATIES EN-VERENIGINGEN
Op 30 januari opent Paulus een nieuwe tentoonstelling gewijd
aan de organisaties en verenigingen waarvan alleen vrouwen lid
konden zijn.
Onze oproep naar foto's werpt de eerste resultaten af.
Maar we kunnen er nog vele gebruiken.
Wie heeft er nog foto's van de Boerinnenbond uit Bavel, Galder
of Ulvenhout? Wie nog foto's van de K.A.V. of V.K.A.J.?
Zijn er nog vaandels uit die tijd of. gedrukte zaken ?
Paulus houdt zich aanbevolen. Wie helpt?
EEN INTERESSANT BOEK VOOR EEN CADEAUTJE ?
LOOP EENS BINNEN IN ONS MUSEUM.
U VINDT ER VELE UITGAVEN VAN ONZE KRING.
MET ONS BOERDERIJENBOEK SCOORT U ALTIJD :5 EURO

Aardappelschilmachine
linker deel past in rechterdeel en wordt rondgedraaid
Wordt gebruikt voor het "schillen" van nieuwe aardappelen.

HET BOEK OVER OORLOG EN BEVRIJDING VAN NIEUW
GINNEKEN " VAN WITTE WOLK TOT ANNEVILLE" MOET U
IN DEZE TIJD VAN HERINNEREN ZEKER IN HUIS HEBBEN
(5 EURO)
100 JAAR LAURENTIUSKERK SLECHTS 3 EURO
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HOOGSTRATEN TUSSEN VREDE EN OORLOG
1648-1748
door Kees Leijten
In 2002 werd de Vereniging Erfgoed Hoogstraten opgericht. Een
vereniging die op wil komen voor het erfgoed in Hoogstraten.
Vandaag 15 december verschijnt het eerste boek , dat de vereniging uitgeeft: Hoogstraten tussen Vrede en Oorlog 1648-1748
Het boek is geschreven door mevrouw Ans-Gunst-Jonkers uit
Hilversum, maar Bredase van geboorte
Ans Jonkers is een telg uit het Bredase geslacht Jonkers van
Hotel Jonkers, bij de Bredanaars beter bekend als Hotel Cosmopolite, op het Stationsplein.

fn haar zoektocht naar de familiegeschiedenis van het geslacht
Jon(c)kers komt zij op een bepaald moment in Hoogstraten terecht.
Ze hoopt daar meer gegevens te vinden over een zekere Paulus
Jonckers, die in 1763 uit Hoogstraten naar Breda verhuist en daar
in 1774 overlijdt. Paulus Jonckers is de stamvader van het Bredase geslacht Jonkers.
In haar zoektocht naar familiegegevens raakt ze onder de indruk
van de rijkdom van het Hoogstraatse Archief . Er is heel veel bewaard gebleven zowel in het Stads- als Rijksarchief.
Tien jaar archiefonderzoek vertalen zich in 31 relatief korte verhalen uit het dagelijks leven in Hoogstraten tussen 1648 en 1748,
tussen oorlog en vrede.
Verder bevat het boek nog twee verhalen. Het Hertogdom Hoogstraten ofte Historiesche verz.amelingen over t'land, stad en vrijheid Hoogstraten , een bronnenpublicatie van Jozef C. Lievens
( 1803-1865) en De Parochiegrens tussen Hoogstraten en Minderhout van Dominiek Bolckmans
Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel te Hoogstraten en bij
het museum op het Begijnhof en kost u 20 euro. Een aanrader f
"Een historisch boek dat leest als een roman"
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Beelden in de Buurt - 22
Op een grasveld bij de paters in Bavel staat het beeld va~ Pater
In deze reeks over beelden en andere sierende
Damiaan.
elementen uit het werkgebied van Paulus mag dit houten kunstwerk natuurlijk niet ontbreken.
Uw opmerkingen en suggesties zijn als altijd van harte welkom.

PATERS IN BAVEL

.

De congregatie van de Heilige Harten van Jezus ~~ Maria en
van de eeuwigdurende aanbidding van het allerheiligst Sacrament des altaars, de orde van de paters van de HH. Harten,
vestigt zich in 1916 in de gemeente Ginne~en en Bavel. A~n de
Seminarieweg betrekken de paters het 19 eeuwse landh~1s ~e
Nieuwe of Kleine IJpelaar. Zij vestigen daar het Groot Seminarie
voor hun orde en in 1928 bouwen ze er een nieuw klooster aan.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt het geheel
geschikt gemaakt en vergroot voor de hu_isvesting van ouderen,
voor bejaarde leden var:i de congregatie. De van ?orspron~
Franse orde gaat gekleed in een wit habijt met leren riem en wit
scapulier met een afbeelding van de HH. Harten. Het Generalaat
(het algemeen hoofdkantoor van hun orde)_ is gedurende lange
tijd gevestigd in Parijs, aan de Rue de Picpus ... Het lev~rt de
paters de vooral in België nog steeds populaire_ btJnaam Picpussen op. De orde heeft als uitgangspunt het I~ gemeenschap
dienstbaar zijn aan kerk en wereld. Het apostolisch werk b~vat
talrijke zielzorgactiviteiten, maar ook worden veel p~ters uIt_gezonden naar 'noodgebieden', vooral in Oceanië en Zuid-Amerika.

Pater Damiaan
Onder zijn eigen naam, Jozef de Veuster, is hij maar bij weinigen
bekend. Zijn kloosternaam, pater Damiaan zal meer mensen
aanspreken . Jozef wordt geboren op 3 januari 1840 in Tremelo,
een dorp in Vlaams Brabant, niet ver van Leuven . In 18~9 treedt
hij in bij de paters van de Heilige Harten. ~o~ voo_r zIJn 24ste
verjaardag vertrekt hij als aankomend mIssIon~ris naar
Hawaï-eilanden. Daar wordt hij op 21 mei 1864 priester gew1Jd.
Hij werkt acht jaar in het plaatsje Kohala, op het grootste eiland.

.?e
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Op zijn eigen verzoek wordt hij daarna naar het eiland Molokai
gestuurd, het melaatseneiland. Hij trekt zich het lot aan van de
geïsoleerde gemeenschap en werkt hard aan het verbeteren van
de levensomstandigheden, met name wat betreft hygiëne.
Molokai wordt onder zijn leiding ook een centrum van christendom. Uiteindelijk ontloopt ook pater Damiaan de ziekte niet. Op
15 april 1889 overlijdt hij aan de toen nog ongeneeslijke melaatsheid, of, zoals het tegenwoordig heet, aan lepra.
Zalig zijn
In 1936 start in België de canonisatieprocedure, het proces voor
de zaligverklaring van pater Damiaan. Het is het begin van een
uitvoerige, bijna zestig jaar durende rechtszaak. Halverwege de
jaren vijftig vindt de inleiding in Rome plaats. Ruim twintig jaar
later, in 1977, erkent paus Paulus VI de beschikking over de
heldhaftige deugden van Damiaan. Op 13 juni 1991 wordt het
decreet van de zaligverklaring ondertekend. In december daarop
volgend bevestigt de medische commissie te Rome het wonder
van de genezing van de Franse religieuze Simplicie Hué door
Damiaan. Een miraculeus beter worden, dat wetenschappelijk
niet verklaard kan worden. De paters van de HH. Harten moeten
nog tot 1995 wachten eer 'de apostel van de melaatsen' officieel
en volledig tot de eer der altaren verheven wordt. Bij zijn tweede
bezoek aan België spreekt paus Johannes Paulus 11 op zondag 4
juni 1995, in Brussel, de zaligverklaring uit.

Aan de voet van het beeld lezen we de tekst:

Pater Damiaan de Veuster 1940--1889
Deelde zijn leven met de melaatsen en stierf als een van hen.

Herinnering aan een groot man
Antonius Bruyns, de oudste aanwezige pater, onthult op donderdag 2 september 1993 een massief houten beeld van Pater Damiaan. Het heeft een plaats gekregen in de tuin van het kloosterbejaardenoord. Het beeld is gehakt uit een meer dan 120 jaar
oude Amerikaanse eik, die enkele jaren daarvoor in het park
achter het klooster door de bliksem is getroffen.
Provinciaal Groot Zevert, de overste van de paters HH Harten in
Nederland, hoopt dat veel voorbijgangers aangesproken zullen
worden door het beeld. Het opvallende kunstwerk, op een van
bakstenen gemetselde sokkel, moet hen herinneren aan een
groot man die zijn leven in dienst stelde van 'kleine' mensen.

83

82

bakstenen gemetselde sokkel, moet hen herinneren aan een
groot man die zijn leven in dienst stelde van 'kleine' mensen.
Kunstenaar Gielliet werkt in de voorafgaande maanden zo'n 250
uur aan het beeld. Hij snijdt en hakt niet alleen Damiaan de
Veuster uit het hout, maar ook de getroffen mensen die hij terzijde heeft gestaan. Ze staan wanhopig met hun handen omhoog,
smeken om hulp terwijl ze wegzinken in het moeras. In zijn
toelichting benadrukt Gielliet dat "... Damiaan een geweldig mens
was, die aan de kant stond van hen die naar achter werden
geschoven ... ". Aan de zijkant van het beeld, als het ware op de
rand van de mantel van Damiaan, heeft de kunstenaar de tekst
gesneden 'zien is opzij zien'. Hiermee wil hij duidelijk maken dat
de pater juist steeds opzij heeft gekeken, naar de mensen die
zijn hulp nodig hadden. Gielliet: "Het was echt een bijzondere
man. Hij werd al door zijn melaatsen heilig verklaard."
Omer Gielliet
De geboren Zeeuws-Vlaming Omer Gielliet woont en werkt sinds
1967 in Breskens, waar hij priester is van de Sint Barbarakerk.
Behalve pastor is hij ook dichter en vooral beeldhouwer. Zijn
woning en zijn atelier grenzen aan de kerk en zowel in als rond
deze gebouwen zijn veel van zijn beeldhouwwerken opgesteld.
Gielliet laat het toeval een belangrijke rol spelen bij het tot stand
komen van zijn kunstwerken. Hij wordt veelvuldig geïnspireerd
door de vorm van wrakhout, oude bomen, stronken of afgedankt
gebruikshout. Over bomen kappen voor zijn werk zegt hij:
"... daar zijn ze niet voor, daar heb je geen recht op. Je hebt te
weinig tijd van leven om een boom te laten volgroeien, dus wat
zoudt ge kappen." In onze omgeving zijn nog enkele andere van
zijn werken te bekijken: Bokkensprongen, naast de hoofdingang
van verpleeghuis Lucia in Princenhage, Maria van de Roosberg,
in het kapelletje op de Bavelse hei, Maria in kersenhout, in de
dagkapel van de kerk van O.L.V. van Altijddurende Bijstand op
het Mgr. Nolensplein en natuurlijk de gloednieuwe Laurentius in
de kerk van Ulvenhout
zie ook: MARIAKAPEL OP DE ROOSBERG (BvP 143 p 119) en
LAURENTIUSBEELD VOOR ULVENHOUT (Bvp 151 p 31)

ORAL HISTORY RONDOM LAURENTIUS
door Kees Leijten
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de St.- Laurentiuskerk in
Ulvenhout werd ingezegend door Mgr Petrus Leijten, de derde
bisschop van Breda.
In onze uitgave "Sint Laurentius Ulvenhout 1904-2004" werden
de historische feiten in enkele artikelen op een rijtje gezet.
Daarnaast ook een aantal artikelen gebaseerd op gevoerde gesprekken. De zogenaamde "oral history", de geschiedenis opgetekend uit de mond van de mensen die het meemaakten of zich
verhalen van derden herinneren.
Oral History is zeer belangrijk voor de geschiedenis. Niet alleen
de blote feiten maar ook de persoonlijke beleving er omheen
moet men kennen. Maar men loopt het risico dat verkeerde namen of jaartallen worden gebruikt.
Een van die belangrijke verhalen in de oral history van deze
publicatie is het artikel van Jeanne de Potter, waarin zij het reilen
en zeilen op de pastorie verhaalt na de periode pastoor Vermunt.
In genoemde publicatie is echter bij de lay-out iets misgegaan.
Het artikel leest daardoor minder goed.
Ook vond Jeanne enkele nieuwe gegevens die zij graag wil publiceren. Een reden voor ons het artikel, nu gecorrigeerd, nogmaals te plaatsen.
·
Geniet van een goed stukje oral history.

'TREILEN EN ZEILEN OP DE PASTORIE
door Jeanne de Potter
Tot 1958 was pastoor Vermunt heer en meester op onze
pastorie.
Hij verbleef er met de kapelaans en Marie Sips was kosteres.
Zondags bij het ophalen van het plaatsengeld werd zij bijgestaan
door Naantje Kuijstermans-van der Maeden.
Maar Marie werd oud en kreeg gebreken en op een dag vroeg
pastoor Vermunt aan Naantje; Moederke-moederke (zo noemde
hij haar altijd) wilde gij de plek innemen van Marie Sips?

84

85

"Da's goed mijnheer pastoor, maar dan wil ik dat onze Hans
misdienaar wordt".
Maar dat was teveel gevraagd.
"Dat is niks voor jullie soort mensen," zei de pastoor, "want jullie
Hans kan geen Latijn geleerd krijgen." Nou dan ging de film niet
door.
Toen de tijd ging dringen en er nog altijd geen koster was
besloot de parochieherder toch maar water bij de wijn te doen en
werd Hans ontboden om een test te ondergaan. Daar kwam hij
glansrijk doorheen en zijn moeder kon komen.
De functie hield heel wat in, o.a. het innen van plaatsengeld en
het tellen daarvan. Men had armenbankskes, centenstoelen,
dubbeltjesbanken en de klapstoelen met een lederen kniekussen kostten een kwartje. Deze stoelen werden echter meestal
verpacht. Dat gebeurde eens per jaar door pastoor Vermunt.
Dan riep hij b.v.: brouwerin, stoel nr. 1. En dat was dan de plaats
van de mevrouw van de brouwerij. En je moest het niet wagen 's
zondags op een verpachte stoel te gaan zitten, want dan werd je
weggestuurd ..
Na de mis nam Naantje Kuijstermans drie zware zakken geld
mee naar huis en samen met haar kinderen werd het geteld. Die
kinderen mochten 's zondags pas de deur uit als alles klaar was.
Soms viel er een dubbeltje dat snel werd opgeraapt door een
van de jongens met de opmerking: nog drie keer en dan heb ik
weer een fleske bier. "Foei," zei Moeder, "wat zulle jullie branden
in de hel!"
Tot de taken van Naantje hoorde ook het schoonhouden,
wekelijks, van het kerkgebouw. En dat was nogal wat, het soppen van de banken, het vegen van de vloer, die eerst nat gemaakt werd tegen het stoffen en daarna voorzien werd van een
laag wit zand. De vloer bestond toen nog uit planken. Verder was
er dan nog jaarlijks de grote schoonmaak samen met de Katholieke Vrouwenvereniging, het luiden van de klokken bij begrafenissen, het koperpoetsen, enz. Per vier maanden verdiende
Naantje daar 33,33 mee. Het laatste trimester 1 cent meer om de
f 100, - per jaar rond te maken.
Op de pastorie deed Louiske, de pastoorsmeid van pastoor
Vermunt, de huishouding. Zij was een Zeeuwse.

In de keuken hadden zij ieder hun eigen plaats. De pastoor legde
zijn voeten dan op de wit geschuurde tafel, vlakbij de plattebuiskachel en Louiske zat aan de andere kant. Als er gebeld
werd aan het Grimhuijsenpoortje, (de voordeur werd haast nooit
gebruikt), spoedde Louiske zich naar de gang en keek behoedzaam door het luikje wie er stond. Was het een vrouw dan was
er geen probleem en opende zij de deur. Stond er echter een
man voor de deur, dan ging zij terug naar de keuken en zei
tegen de pastoor: "Het is een mannenmens". En dan ging hij
kijken.
·
Zij hadden ook een gezamenlijke taak. In de kerstnacht, even
vóór middernacht, togen zij getweeën naar de kerk en legden het
Kindje in de kribbe.
Toen pastoor Vermunt in 1958 met emeritaat ging werd hij
opgevolgd door Pastoor Eppings .
De heer Eppings was een tegenpool van de gemoedelijke
Brabantse pastoor Vermunt. Er waren toen ook nog steeds
kapelaans in onze parochie. Onder Pastoor Eppings is er veel
veranderd in het kerkgebouw.
Intussen verdween Louiske als 'pastoorsmeid' en Mieke verscheen. Zij kwam uit Amsterdam. Na haar vertrek viel er een gat
Toen de heer Eppings opgevolgd werd door pastoor Baeten,
braken er moeilijke tijden aan waar het de huishouding betreft.
Er was toen n.l geen hulp meer_ De heer Baeten, oud-pastoor
Eppings en de heer van Pinxteren werden toen in leven
gehouden door maaltijden van "De Donk". Een noodoplossing!
Wat een geluk dus, toen tien maanden na de benoeming van
pastoor Baeten, Marieke Pas bereid werd gevonden de
huishoudelijke taken, waaronder het koken , op zich te nemen.
Vooral wat het laatste betrof, was zij een "Gouden". Eens besloot
Marieke flink wat appelmoes te maken. De appels waren uit
eigen tuin en het waren er heel wat. Maar hoe bewaar je al die
appelmoes? Nou, daar wist kapelaan Van Pinxteren wel wat op.
Hij nam alles mee en deponeerde het in de diepvries van het
seminarie in Bavel, waar hij geregeld kwam.
Marieke hoefde maar te vragen en de heer van Pinxteren zou
een en ander weer ophalen. Dat was DE oplossing!
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Althans, dat dácht Marieke, maar toen zij op een dag aan de
heer van Pinxteren vroeg of hij wat van de appelmoes wilde
meebrengen moest deze bekennen dat die allang in de magen
van de paters in Bavel was verdwenen .... De nietsvermoedende
kok op het seminarie had het lekkers aan zijn paters voorgezet.
Marieke was des duivels! Hoe durfden ze! Haar appelmoes waar
ze zoveel werk aan had gehad. Een vergissing, die niet terug te
draaien was.

De dames van de werkgroep liturgie voor kinderen zouden zich
verkleden als non en een dansje opvoeren met natuurlijk een
eigengemaakt lied. Het verkleden gebeurde boven op de
voorkamer van de pastorie.
Onder grote hilariteit werden de zwarte kleren aangetrokken en
de kappen opgezet. Er waren ongeveer veertien nonnen en zij
lagen constant in een deuk om elkaars schijnheilige gezichten.
Eindelijk waren ze zover en daalden met ruisende gewaden de
trap af. Juist op dat mo-ment kwam Pastoor Ba eten beneden in
de gang richting trap. Stomverbaasd keek hij naar boven en zijn
gezicht sprak boekdelen .. Totale ontreddering en vertwijfeling om
de aanwezigheid in zijn huis van zoveel nonnen. Dit was echt
teveel in één keer en hij was er duidelijk niet blij mee ..... Het
duurde maar kort. Toen volgde de blijde her-kenning van zijn
vrijwilligsters en kon het niet meer stuk.
Ook de 15de augustus, het feest van Maria ten Hemelopneming
was altijd een vrolijke dag. Pastoor Baeten is dan jarig en dat
wordt steeds vrolijk gevierd in de pastorietuin, liefst op het terras
in een grote kring Dat kon vaak want het is bijna altijd mooi weer
op die dag. De kwinkslagen vlogen over en weer en de jarige
lachte het hardst. ..
Echter. .. in de keuken had hij niets te vertellen. Daar was
Marieke Pas de baas! Zij zorgde voor koffie en thee, kookte,
waste en streek. En zij breide sokken, dassen en truien voor de
mannen (priesters). En op regendagen als de kelder weer eens
blank stond schepte zij er samen met pastor Baeten vele
emmers water uit.
Toen zij nog een volle pastorie had met pastoor Eppings in
ruste, pastoor Baeten en kapelaan Van Pinxteren kreeg zij enige
maten in de week hulp van de dames Van der Velden (Strijbeek)
en Feskens. Mevrouw van der Velden nam dan de was mee
naar huis. Later toen pastoor Baeten alleen achter bleef met
Marieke, werd er een wasmachine aangeschaft en deed Marieke
alles alleen. Pastor van Dijk was intussen benoemd, maar hij had
zijn eigen thuis in Bavel, waar hij tussen de middag ging (gaat)
eten.

Met de komst van Pastoor Gerard Baeten in 1977 werd de
pastorie "opengegooid". Voortaan werden hier de vergaderingen
gehouden van de diverse werkgroepen. Deze liepen als een trein
en waren druk be-zet. In het algemeen waren de moeders toen
nog thuis bij hun kinderen en graag bereid wat vrijwilligerswerk te
verrichten. Er was dan ook bijna iedere avond wel wat te doen
en vooral de heer Baeten had een volle agenda. Maar altijd deed
hij opgewekt de deur open en zei dan: Welgekomen! Het voelde
als een warme deken als hij er was.
Een echte Vader! Ook de uitjes die er jaarlijks werden gemaakt
door de werkgroepen waren niet te versmaden en schiepen een
hechte band. Zij vinden trouwens nog steeds plaats, evenals de
misdienaarsuitstapjes.
In die tijd bestond nog het ouwejaorke zingen. Een leuke
gewoonte van de kinderen om met oudjaar langs de deur te
gaan om liedjes te zingen voor een paar centen of snoepjes. De
pastoor gaf Marieke wat kleingeld en vroeg haar dat aan de
kinderen te geven. Marieke voelde daar echter weinig voor. De
voordeur werd nu namelijk wel gebruikt en de lange gang om de
haverklap doorstiefelen, nee, daar had zij geen zin in ..
Toen bedacht pastoor Baeten het volgende; hij hing een briefje
op de deur waarop stond: "Hier niet bellen. Kom om 12 uur op
het kerkplein." Als op oudjaarsdag om twaalf uur de klokken
luidden spoedde hij zich naar het kerkplein en strooide met
kwistige hand de kleine muntjes die de kinderen dan gretig
bijeen grabbelden. het was altijd een grappig gezicht al die
duitenklievertjes bezig te zien!
Ja er gebeurden soms hele leuke dingen op de pastorie. Zoals
b.v. op een feest van pastor Baeten.
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Na de pensioengerechtigde leeftijd van de heer Baeten is deze
op verzoek van de bisschop nog enige tijd aangebleven en is
daarna zelfstandig gaan wonen. Marieke was intussen ook met
pensioen.
Tegenwoordig is Jan Geerts onmisbaar voor huishoudelijke
taken op de pastorie. Maar ook in de kerk, als koster. Hier volgde
hij Koos van den Broek op, die deze functie jarenlang vervulde.
En zo kan het gebeuren dat men soms denkt, die Jan lijkt OnzeLieve-Heer wel, alomtegenwoordig ..... Zo zie je hem keurig in het
pak in de kerk assisteren, dan is hij Jan de Tuinman, dan weer
gastheer of hij zeult met de stofzuiger. Ja zelfs ramen zemen
gaat hij niet uit de weg.
En iedere zondag na de dienst zorgt hij voor koffie. Ook in de
week trouwens en iedereen is welkom. Een gouwe ouwe dus.
Er is intussen veel veranderd op de pastorie. Er wonen geen
priesters meer en de kamers boven zijn verhuurd aan ondernemers die er hun kantoren hebben. Er is een parochiesecretariaat dat bemand wordt door vrijwilligers en op werkdagen
open is van 1O tot 12. Het gemengd koor houdt er zijn repetities,
evenals het Gregoriaans Koor en het kinderkoortje. Ook een
zangkoor uit Breda kan hier terecht. Er wordt gecomputerd,
gestencild en gekopieerd, boekjes gevouwen, enz. enz .. Vooral
Harrie Knibbeler woont zowat op de pastorie. Men kan hem ook
geregeld vinden in de keuken met zijn vele verfjes, werkend aan
beelden die hij prachtig opknapt of oude, verwaarloosde kandelaars die een schoonmaakbeurt hard nodig hebben. Boven
heeft Harry Knibbeler zijn eigen werkkamer.
Ook daar wordt gekopieerd. Er zijn al heel wat diensten onder
zijn handen vandaan gekomen. Alles is er keurig gerangschikt en
heeft zijn eigen plaats. Waag het niet daar iets aan te veranderen want dan breekt de hel los ..... Ja men kan zich de pastorie
niet voorstellen zonder Harry Knibbeler!
Pastor Harry van Dijk, Rob van Uden en de priester Paul Heije
besturen de parochie, en zo is de situatie thans in het jaar 2004.
Dank aan Marieke Pas en Hans Kuijstermans voor de verkregen
informatie.
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ERFGOEDBRIEF BREDA
door Kees Leijten
Vele jaren werd door monumentenliefhebbers, zowel amateurs als
deskundigen, gefoeterd op het monumentenbeleid van de gemeente Breda.
Met de komst van Johan Hendriks, Marc Berends en Gerard Otten en een Bureau Cultureel Erfgoed fijken de zaken ten goede
gekeerd te zijn.
·
Enkele weken geleden verscheen van het bureau Cultureel Erfgoed onder redactie van genoemde heren "Erfgoed brief Breda".
Wethouder André Adank leidt de eerste uitgave in met een kort
woord en spreekt de hoop uit dat wij als bewoners van de
gemeente Breda de ontwikkelingen op het onderzoeksterrein van
het verleden en de doorwerking daarvan in de toekomst mee
mogen beleven.
Hij hoopt dat het ons inspireert voor de toekomst.
Dat doet het zeker.
Hopelijk zal het ook de gemeente Breda en zijn beleidsmakers
steeds meer inspireren bij het lezen van het fraai-ogende

drukwerk dat ook inhoudelijk inspirerend is.
Bureau Cultureel Erfgoed succes er mee, we hopen op een mooie
toekomst.
Het eerst nummer van de Erfgoedbrief Breda is gewijd aan de
opgravingen naar de resten van de veertiende-eeuwse Gevangentoren in Breda (bij de stadsbibliotheek)
Ginnekenaar en archeoloog Hans de Kievith schrijft er een goed
gedocumenteerd verhaal over.
Archeologe Ria Berkvens beschrijft de opgravingen bij De Oude
Hof van Ulvenhout.
Toen bekend werd dat de Mark een lus zou krijgen door een archeologisch kwetsbaar gebied ter hoogte van de Oude Hof
reageerde Paulus van Daesdonck direct, zeer tot ongenoegen
van de Dienst Landelijk Gebied.
Een telefoontje naar de Archeologische Dienst deed wonderen.

90

91
Ria Berkvens verhaalt in haar bijdrage in deze Erfgoedbrief de
onderzoeken die door en namens het Bureau Cultureel Erfgoed
werden gedaan.
Een goed verhaal, deels gestoeld op de goede artikelen in dit
tijdschrift van onze medewerker Ad Jansen.
Na overleg met de redactie van de 1e Erfgoed brief laten we haar
verhaal hierbij integraal volgen.

DE OUDE HOF VAN ULVENHOUT
door Ria Berkvens
In het inrichtingsplan Bieberg, waarbij zo'n 40 hectare natuur in
het Markdal werd ontwikkeld, zou de Oude Hof van Ulvenhout
weer zichtbaar gemaakt worden door het uitgraven van grachten
en het ophogen van twee eilanden. Teneinde inzicht te verkrijgen
in de morfologie van dit verdwenen Oude Hof werd in het
voorjaar van 2003 door de afdeling Archeologie van de gemeente
Breda, in opdracht van de Dienst Landelijk Gebied NoordBrabant, een archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek toonde aan dat het reconstrueren van de eilanden
de goed geconserveerde grachten zou verstoren. Door het gedeeltelijk uitgraven van de oorspronkelijke grachten tot maximaal
0.35 m en de twee aangetroffen eilanden op te hogen tot
maximaal 1 m zijn de aanwezige archeologische waarden in de
bodem niet aangetast. Door het hoogteverschil en het verschil in
vegetatie is de Oude Hof nu weer goed herkenbaar in het
landschap.

Deel van de kaart van de Bavelse landmeter J. Lips uit 1621 in
bezit van museum Paulus van Daesdonck.
Het zuiden is boven. Zo ziet u Ulvenhout komend van Breda.
Eerst de Bieberg (onderaan) Rechts loopt de Mark.
In een bocht van de Mark ziet u "De Out Hof".
Ter hoogte van De Out Hof aan de Dorpsstraat ligt de Prinsenhoeve. In de punt ligt Grimhuysen. Hier staat thans de kerk.

In 2003 werden door de afdeling Archeologie negen proefsleuven
van gemiddeld drie meter breed gegraven om de verdwenen
grachten van "De Oude Hof' op te sporen. Uit het onderzoek werd
duidelijk dat bij de kanalisatie van de Mark in de jaren zeventig
van de twintigste eeuw het terrein gemiddeld een meter diep was
verstoord. Daardoor zijn tijdens het onderzoek geen resten van
middeleeuwse gebouwen meer aangetroffen. De twintig meter
brede grachten daarentegen waren nog uitzonderlijk goed geconserveerd. In totaal omsloten de grachten een gebied van 200 x
100 meter.
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Bovendien bleek dat de beide eilanden slechts weinig waren
opgehoogd. Een versterking op een kunstmatig opgeworpen hoge
heuvel, een zogenaamde motte, zal hier niet gestaan hebben.

Een door amateurs gevonden
hoogversierde aardewerk-kan
uit de late dertiende of vroege
veertiende eeuw
foto Alex Schut

Zestiende-eeuwse boomkwekerij
Het archeologische vondstmateriaal is niet ouder dan de
dertiende/veertiende eeuw. Tot de bijzondere vondsten behoort
een hoogversierde aardewerken kan uit die tijd.
Deze is vermoedelijk van Noord-Europese makelij en werd bij
toeval ontdekt door amateur-archeologen tijdens de graafwerkzaamheden in het beekdal in het kader van de landinrichting.
Op verschillende plaatsen in de grachten van de Oude Hof
werden resten van houten beschoeiingen aangetroffen en palen
van een voormalige houten brug tussen de twee eilanden. Eén
van de palen is op basis van een 14C-ouderdomsbepaling
gedateerd op 1550 ± 35 jaar. Deze datering lijkt dus niet samen te
hangen met de bewoningsfase van De Oude Hof, maar met de
aanleg van een boomkwekerij in de zestiende eeuw. Bekend is
dat er in 1516 wilgenpoten werden gezet en dat in 1521 9.000
berken vanaf de Oude H'of werden overgebracht naar het in
aanleg zijnde Mastbos.
Archeologisch monument
Het 8-vormige hoevecomplex de Oude Hof ligt binnen het archeologische monument 'Boven Mark' en staat als zodanig
aangegeven op de Archeologische Monumentenkaart en de
Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant.
Al in 2001 werd ter plaatse door archeologisch adviesbureau
RAAP een archeologisch vooronderzoek en een geofysisch
onderzoek uitgevoerd in het Markdal. Daaruit bleek onder andere
dat de goed geconserveerde sporen van het terrein op een kleine
zandopduiking lagen met grachten eromheen. De grachtvulling
werd gekenmerkt door een grijs tot donkergrijs zandig pakket van
circa een meter dik met daaronder een veenpakket.
Het archeologische onderzoek van de gemeente Breda is
gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek .

1nformatiebord van Staatsbosbeheer met de geschiedenis van De
Out Hof bij het bruggetje tussen Reeptiende en Sulkerpad.
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De Oude Hof van Ulvenhout
De naam "hof" wordt vanouds gebruikt voor het aangeven van
een omheinde ruimte. In de agrarische maatschappij van rond het
jaar 1000, was een hof een exploitatiecentrum van een uitgebreid
grondbezit, dat we ook kennen onder de naam domein.
Bijna in alle oude dorpen in de omgeving van Breda zijn zulke
domeinen terug te vinden, zoals in Alphen, Gilze en Baarle. In
tegenstelling tot deze domeinen ontbrak in Ulvenhout echter de
nederzetting binnen of bij het domein.
De hof van Ulvenhout kan beter vergeleken worden met de Hoeve
in het Hout, of Prinsenhoeve te Princenhage. Ook daar treft men
nu, net als in Ulvenhout, een grote domeinhoeve aan, met grond
gelegen in het dal van de Aa of Weerijs. Deze moet, net als de
Oude Hof van Ulvenhout, ontstaan zijn uit een tweedelige hof met
wallen en grachten, die op korte afstand van de huidige hoeve
aan het riviertje de Aa of Weerijs zal hebben gelegen.

Van Thorn naar Breda
Omstreeks het jaar 1000 kwam dit gebied in handen van de abdij
van Thorn (in de huidige provincie Limburg). Dit vrouwenklooster
was in 992 gesticht en kreeg van grootgrondbezitters allerlei te
exploiteren terreinen om zo in hun levensonderhoud te kunnen
voorzien. Zo zullen ook de gronden aan de Mark aan Thorn zijn
gekomen.
De Oude Hof van Ulvenhout was in de Middeleeuwen vermoedelijk het beheerscentrum van deze abdij in deze regio van
waaruit deze instelling haar goederen exploiteerde. De hoeve was
waarschijnlijk dan ook het belangrijkste bezit van de abdij in dit
gebied.
Wellicht dat de hof toen ook is uit gebouwd tot een
beheerscentrum en daarbij ook de vorm heeft gekregen van twee
omgrachte eilanden.
Verder noordwaarts aan de Mark ontstond in de loop van de
twaalfde eeuw Breda. De heer van Breda wist zich in de dertiende
eeuw op te werpen tot beschermheer van de Thornse goederen.
In 1277 lukte het hem zelfs de eigendom van de pachthoeve en
de landen eromheen aan · zich te trekken. De hof van Ulvenhout
was vanaf dat moment niet meer dan een omheinde pachthoeve
van de heren van Breda. Omstreeks 1400 liet deze een nieuwe
boerderij bouwen, mogelijk ter plaatse van de nog steeds
bestaande Prinsenhoeve van Ulvenhout. De Oude Hof raakte in
verval en diende in de zestiende eeuw als boomkwekerij van de
heer van Breda. Bij de Prinsenhoeve ontstond het gehucht
Ulvenhout dat lange tijd uit slechts acht boerderijen bestond en
pas vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw uitgroeide tot
een echt dorp.

Vroege sporen van bewoning
De Oude Hof is gelegen in het Markdal ten noordoosten van
Ulvenhout aan de rand van oude akkercomplexen op hogere
dekzandruggen. De Mark stroomt al sinds de vroege prehistorie
door dit landschap. Steeds opnieuw hebben mensen gejaagd,
gewoond en gewerkt aan de boorden van de rivier. De oudste
bewijzen voor menselijke aanwezigheid in dit gebied zijn ongeveer 10.000 jaar oud. Het gaat om vuursteenafslagen die aantonen dat hier door jagers en verzamelaars op wild werd gejaagd in
het Mesolithicum (8.000-5.000 voor Christus). Uit vondsten van
aardewerk uit de IJzertijd (800-50 voor Christus) en Romeinse tijd
(50 voor Christus-450 na Christus) blijkt dat deze streek zelfs vrij
intensief bewoond was. Na de Romeinse tijd woonden kleine
groepjes boeren aan de randen van de rivier. Zij probeerden de
arme zandgronden om te vormen tot aantrekkelijke akkers. De
verschillende concentraties van vondsten in het Markdal die
dateren uit de Merovingische en de Karolingische tijd en later
(450-1200 na Christus) bewijzen dat dit inderdaad ook gelukt
moet zijn.

Bronnen:
P.A.M.M. van Kempen en S.P. Polman, De Oude Hof van Ulvenhout. Gemeente
Breda. Een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAl-1) en een geofysisch
onderzoek (Amsterdam 2002). [RAAP-rapport 757]
Ad Jansen, 'De Oude Hof te Ulvenhout', in meerdere artikelen :
Brieven van Paulus 114 (1997), 182-202.
Brieven van Paulus 139 (2002) 199-206
Brieven van Paulus 142 (2002) 71- 80
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LUCHTFOTO VAN NOTSEL
Dez~ luchtfoto is door de Engelsen gemaakt op 26 september
1944 van het buurtschap Notsel.
Bovenin loopt de Strijbeekseweg; de weg naar beneden is de
oude Daesdonckseweg. Ook de Mark, nog in zijn oude vorm is te
zien vanaf het Vonderpad onder Galder naar de plek war nu de
Klokkenberg staat.
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't LINDEHUIJS TE ULVENHOUT
Het veelbewogen leven van een 160-jarig monument.
door Ad.Jansen

Foto 1: 't Lindehuijs bij een feestelijke gelegenheid, omstreeks
1900-1905. Voor de ingang de familie Metsers. Wellicht is de foto
genomen bij het 40-jarig jubileum bij de gemeente of t.g.v. het
afscheid van Gerard als secretaris (co/1.fam.Metsers).

Foto 2: Achterzijde van 't Lindehuijs, omstreeks 1910. Op de foto
Theodora Johanna van Gooi (1847-1915), weduwe van de
secretaris van de gemeente Ginneken en Bavel Gerardus
Wilhelmus Metsers (1833-1904). Links het wagenhuis en de
paardenstal. Van het fraaie binnenplein is maar weinig bewaard
gebleven (co/1.fam.Metsers).

Inleiding
Aan d_e Dorpstraat staat op nr.49 een van de fraaiste woningen van
het dorp Ulvenhout. Deze rentenierswoning uit het midden van de
negentiende eeuw vertoont een aantal bijzondere stijlkenmerken.
Dat betreft echter alleen de voorgevel en het dak van dit fraaie
rijksmonument. De binnenzijde van de woning is zwaar verbouwd.
Ook aan de achterzijde is er weinig bewaard van de eens zo gave
achtergevels en van het fraaie binnenterrein (foto 2). In 2003 werd
het nevenliggende winkelpand Dorpstraat 51 gesloopt. De kern van
het achter deze winkel gelegen pand werd gevormd door het
vroegere koetshuis en de paardenstal van 't Lindehuijs, bekroond
door twee evenwijdig met dat van de woning lopende zadeldaken.
Op de plaats van de winkel, het daarachter gelegen woonhuis en
de vroegere bakkerij werd in 2004 een nieuw bedrijfspand met
daarboven appartementen .gebouwd 1 .
Beschrijving van 't Lindehuijs
Deze van 1844 daterende woning bestaat uit een benedendeel met
twee vensters aan iedere zijde van de voordeur. Daarboven een
slaapverdieping onder een zadeldak. In het dakvlak aan de straatzijde boven de voordeur een ovale dakkapel, aan de achterzijde is
omstreeks 1935 over de gehele breedte van het dak een opbouw
met zeven vensters aangebracht. Het grondoppervlak van het
oorspronkelijke huis bedraagt 12,42 bij 8,25 meter. De voorgevel is
gemetseld in bruinrode baksteen in rijnformaat, de zij- en achtergevels in ijsselsteen 2 . De twee schoorstenen zijn van dezelfde
steen als de voorgevel. De daken zijn gedekt met gesmoorde blauwe pannen.
Aan de achterzijde is in loop van anderhalve eeuw veel veranderd.
In 1865 werd er aan de zuidzijde een koetshuis met paardenstal
gezet, ongeveer 3,5 meter achter de rooilijn (foto 3). De twee
zadeldaken van deze bijgebouwen liepen parallel met dat van het
woonhuis. Omstreeks 1910 werd het bijgebouw achterwaarts uitgebouwd. Dit laatste gedeelte had een plat dak.
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Toen de opstallen van bakker Arts (Dorpstraat 51) waren afgebroken, liet de zuidelijke zijgevel van 't Lindehuijs duidelijk de contouren van de bijgebouwen zien. De eerste beuk was tegen de zijgevel van het huis aangebouwd, de tweede grensde evenals de uitbouw van 1910 aan de binnenruimte achter het huis. Aan de
noordzijde van 't Lindehuijs werd omstreeks 1910 eveneens een
uitbouw gemaakt, welke in 1985 nog aanzienlijk werd gewijzigd.
In 1915 werden de bijgebouwen aan de zuidzijde met een strook
grond afgesplitst van 't Lindehuijs en verkocht 3 . Zo ontstond het
pand Dorpstraat 51. In 1924/25 werd er voor deze opstallen tot aan
de rooilijn een winkel gebouwd, waarvoor het halve venster in de
zijgevel van 't Lindehuijs werd dichtgemetseld. De contouren hiervan zijn binnen nog zichtbaar, de vensterbank is na de sloop van de
opstallen in 2002 ook aan de buitenzijde te zien geweest (foto 5).
In 1925 werden deze oorspronkelijk tot 't Lindehuijs behorende
uitbouwen (Dorpstraat 51) ook in oostelijke richting uitgebreid met
een bedrijfsgebouw. Aanvankelijk was dit complex van de familie
Goesen. Na 1950 tot de opheffing omstreeks 2000 was hier de
bakkerij van de familie Arts gevestigd.

Huis met bijzondere elementen
Het door Antonie en Maria van Hooijdonk aan de Dorpstraat
gebouwde huis heeft enkele bijzondere stijlkenmerken, die men bij
dit soort dorpswoningen maar sporadisch aantreft.
Allereerst zijn dat de bovenlichten van de vensters in de voorgevel,
met waaiermotief in een rondboog (foto 1,2, 3 en 4). Ook aan de
achterzijde hadden de vensters en deuren deze bovenlichten (foto
2). Van deze verfijnde raamindeling zijn in Breda nog maar enkele
voorbeelden terug te vinden met name in het voormalige Rabopand op de Haagsemarkt in Princenhage en ·in de herenhuizen
Nieuwstraat 23 en 25. In Ginneken waren ze tot omstreeks 1937
aanwezig in de toen afgebroken dorpswoning Raadhuisstraat 23
(foto 6), in 1844 gebouwd door dokter Antoni Maes (1795-1864).
Vergelijking van dit Ginnekense doktershuis met 't Lindehuijs laat
zien, dat we in Ulvenhout met een rijk dorpshuis te maken hebben.
In Ginneken zijn nog meer panden verdwenen met deze elegante
vensterindeling. Zo stond van 1841-1911 ter hoogte van Ginnekenweg 324 de herberg De Gouden Leeuw, waarin eveneens deze
vensters met waaiermotief in de bovenlichten te vinden waren. In de
nadagen van het neo-classisisme van de jaren 1840-1850 was het
dan ook een gebruikelijk detail. Op eclectische wijze werden toen
allerlei motieven aan de traditionele woningen toegevoegd. Zo wilde
de eigenaar zich onderscheiden van andere bouwheren 8 .
Ongetwijfeld zal dit ook voor Antonie en Maria van Hooijdonk het
motief zijn geweest bij de bouw vàn 't Lindehuijs. Ook het ovale
zinken dakvenster, bekroond met de franse lelie (foto 4) moest de
welgesteldheid van de bouwheer van dit voorname renteniershuis
demonstreren. Hierdoor bezit Ulvenhout een niet alleen fraaie maar
ook bijzondere en nu uiterst zeldzame gevel. Het pand staat dan
ook, ondanks de verbouwingen binnenshuis en aan de achterzijde,
terecht op de lijst van beschermde rijksmonumenten.

De bouw van 't Lindehuijs, 1844
In 1844 verkocht Jan Meeren (1783-1859), herbergier en boer aan
het huidige Dorpsplein (Dorpstraat 45, Dorpsplein 13), 7, 70 are van
zijn naast de boerderij gelegen boomgaard aan Antonie van
Hooijdonk voor de prijs van f 80,- 4 . De koper was een van de
zonen van de boerenfamilie Adrianus van Hooijdonk en Lucia
Peebergen, gevestigd aan de Strijbeekseweg 27 5 . In 1845 bouwde
de rentenierende paardendokter Antonie van Hooijdonk (17841860) zich een fraai huis in het dorp. Hij was getrouwd met Maria
van Hooijdonk ( 1798-1861). Zij was de dochter van de op Rakens
wonende Cornelis Lambertus van Hooijdonk (1762-1829) en Hendrina Rombouts 6 . Via zijn vrouw was Antonie eigenaar van de hoeve Chaamseweg 30. Het echtpaar verkocht deze boerderij in 1845
aan de bouwman Pieter van Welt 7 , ongeveer tegelijk met het gereedkomen van hun rentenierswoning in Ulvenhout.

De familie Metsers, eigenaar van 't Lindehuijs
Toen Anton ie en Maria van Hooijdonk in 1861 zonder kinderen
waren heengegaan, lieten de erfgenamen enkele maanden later het
pand door de Ginnekense notaris Jonckheer openbaar veilen 9 . Het
huis met paardenstal en koetshuis 10 , met 7,70 aren grond, kwam
voor f 1.920, - in handen van de gebroeders Gerardus Wilhelmus
en Cornelis Metsers, van beroep respectievelijk koopman en bakker.
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Foto 3: De Dorpstraat met 't Lindehuijs omstreeks 1920. De
bijgebouwen rechts zijn in 1915 met een strook grond afgesplitst en
verkocht. Enkele jaren later werd er een winkelpand tegen de oude
opstallen aangebouwd, dat in 2003 plaats moest maken voor
nieuwbouw (col/ A. van Dun, Ulvenhout).

Foto 4: 't Lindehuijs na de restauratie van de voorgevel en van het
dak omstreeks 1990 (foto A. W.Jansen, 1993).

Meer Aan ~'3n t,qlve eeuw bleef 't Linde~µijs in handen van deze
'
' '
familie: '
' ',
be twee broers Metsers waren kinderen van de Ulvenhoutse
Bakker Adrianus Metsers (1801-1856) en van zijn vrouw Anna
Johanna van Hooijdonk (1801-1864). Vader Adrianus Metsers
woonde en werkte aan de huidige Dorpstraat, waar hij omstreeks
1840 een nieuwe woning met winkel en bakkerij wegzette, op de
plaats waar nu het nieubouwpand nr. 81-81a staat 11 . Zelf was
Adrianus de zoon van Gerard Willemsen Metsers (1767-1846) en
Johanna Gerardi van Gils (1770-1839). Vader Gerard was als timmerman gevestigd aan 't Hoekske in Ulvenhout 12 .
Een van de twee kopers van 't Lindehuijs, met name Cornelis
(1835-1895) volgde zijn ouders in de bakkerij op. Na zijn overlijden
werd dat bedrijf nog tot 1907 voortgezet door zijn vrouw Anna Maria
Geerts ( 1844-1914), waarna zij de zaak verkocht aan bakker
Jacobus Hubertus van Kuijk.
De loopbaan van Cornelis' broer Gerardus Wilhelmus Metsers
( 1833-1904) verliep geheel anders. Toen hij in 1861 't Lindehuijs
kocht stond hij te boek als koopman. Enkele jaren later was hij klerk
op het gemeentehuis van Ginneken. Van 1865 tot vlak voor zijn
dood vervulde hij de functie van gemeentesecretaris. Later was hij
ook nog gemeenteontvanger. Gerard Metsers huwde met de van
Breda afkomstige Theodora Johanna van Gooi (1847-1915). Het
gezin telde 11 kinderen. Er waren drie zonen: Adrianus, Antonius
en Aloijsius. Adrianus Theodorus ·Augustinus (1866-1911) werd
eerst opgeleid voor priester. In 1884 werd hij klerk op het gemeentehuis en volgde in 1904 zijn vader op als secretaris van de
gemeente Ginneken en Bavel. Hij was een der oprichters en van
1906 tot 1911 de eerste voorzitter van de harmonie Constantie te
Ulvenhout. De zoon Antonius Josephus Maria (*1882) werd aannemer en architect en zou meegebouwd hebben aan de Ulvenhoutse kerk. De jongste zoon Aloijsius Josephus Cornelis (18881927)_ was sigarenfabrikant t~ Leur. Hij was van 1919 tot aan z~n
dood in 1927 de derde voorzitter van de Ulvenhoutse harmonie 3 .
Gerardus Metsers was de Ulvenhoutse kerk zeer toegedaan.
In 1904 schonk zijn weduwe ter nagedachtenis van haar pas overleden man een van de gebrandschilderde ramen in het priesterkoor van de nieuwe Laurentiuskerk, voorstellende De Boodschap
van Maria.
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Op het raam staat de vermelding: Gerardus Metsers-van Gooi, secretaris, president van het parochieel Armbestuur 14 . Hij en zijn
vrouw kregen een ereplaats op het kerkhof, waar naast de pastoors berg hun (eeuwig) grafmonument, zij het in vervallen staat,
nog steeds aanwezig is.
In 1884 kon Gerard Metsers van Johanna Meeren een perceel ter
grootte van 9 aren bijkopen. Dit lag achter zijn tuin en strekte zich
uit tot de latere Akkerstraat. 't Lindehuijs stond toen op 16,70 aren
grond. Omstreeks 1910-1911 werd 't Lindehuijs op de begane
grond naar achteren uitgebouwd. Keuken en achterkamer werden
dieper, terwijl er achter de kamer een bijkeuken kwam. Later werd
er nog een serre tegen de achtergevel van de keuken aangebouwd
15

Foto 6: Raadhuisstraat 23, Ginneken, dokterswoning voor Antonie
Maes, gebouwd in 1844, afgebroken in 1937 ten behoeve van een
modern pand voor de huisarts Loomans. In vergelijking hiermee is 't
Lindehuijs een zeer rijke dorpswoning (col/. G.A.B., 1972-65).

Foto 5: In 2003 werd het winkelpand naast 't Lindehuijs afgebroken,
waardoor de vensterbank van het halve raam in het oorspronkelijk
vrijstaande gedeelte van 't Lindehuijs zichtbaar werd. Ook de
contouren van de bijgebouwen, met name van het zadeldak van de
eerste beuk zijn in de zijgevel duidelijk te onderscheiden (foto
A. WJansen, 2003).

Foto 7: De Kerkstraat (Ginnekenweg) in Ginneken, omstreeks 1910,
tussen de Koningin Emma/aan en de Ginnekenmarkt. Rechts
achteraan de herberg De Gouden Leeuw, met dezelfde
vensterindeling als die van 't Lindehuijs (co/1.A. van Dun, Ulvenhout).
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't Lindehuijs in twee delen gesplitst, 1915.
Na de dood van Theodora Johanna van Gooi in 1915 verdeelden
vier kinderen de nalatenschap van hun moeder. In 1916 werd de
dochter Anna Maria Angela (*1871), wonende in Teteringen, eigenaresse van 't Lindehuijs met 8,20 are grond. Een jaar later werd
een en ander verkocht aan Eleonora Elisabeth Sanders.
Bij de verdeling van de nalatenschap van de ouders verkochten de
kinderen Metsers de in 1865 aan de zuidgevel gebouwde paardenstal en koetshuis met 8,50 aren grond aan Constatinus Josephus
Goosen (1876-1933), van beroep schilder. In feite werd de grond
van 't Lindehuijs over de gehele diepte in twee delen gesplitst.
Het zuidelijk deel (Dorpstraat 51) begon nu een eigen leven.
Goosen bouwde zijn opstallen in 1925 in westelijke richting uit tot
aan de rooilijn van 't Lindehuijs. Hij begon daarin een winkel. In oostelijke richting werd een werkplaats aangebouwd.

Constantinus Goosen en zijn vrouw Johanna Cornelia van Baal
hadden acht kinderen. De oudste zoon Willem (*1907) was evenals
zijn vader schilder van beroep, terwijl de zoon Adrianus Cornelis
(*1920) bakker werd. Zo veranderde het schildersbedrijf in een
bakkerij. Adrianus werd in 1948 eigenaar van het pand.
In 1953 nam Egbert Bernardus Arts dit bedrijf over. De bakkerij
bleef tot omstreeks 2000 in bedrijf.

Foto 8: Anna Adriana van Engelen (1867-1953) en Johannes
Jansen (1864-1947), omstreeks 1920 (co/1.fam.J.Jansen,
Ulvenhout).

Foto 9: Christ Jansen, boer en tuinder op 't Lindehuijs, in 1978 met
zijn handboog op de schietbaan van Alliance d'Amitié, achter Café
De Harmonie in Ulvenhout (co/1.fam.J.Jansen).
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Boerderij en groentenhandel, 1920-1998
In 1920 werd 't Lindehuijs (Dorpstraat 49) verkocht aan Johannes
Jansen (1864-1947), landbouwer te Ulvenhout. Na een periode als
deftige dorpswoning werd 't Lindehuijs toen gedurende bijna tachtig
jaar boerderij, tuinderij en groentenhandel. Johannes Jansen bouwde omstreeks 1923 een stal, schuur en bakhuis achter op het terrein en kocht een uitgang naar de Poststraat, die recht naar de
bedrijfsgebouwen voerde. Deze weg is nu nog gedeeltelijk terug te
vinden achter het voormalige pand van de Rabobank. Het terrein
strekte zich noordwaarts uit tot aan de nog onbebouwde zuidzijde
van de Poststraat en in oostelijke richting tot de eveneens nog niet
volgebouwde Akkerstraat.
Johannes Jansen, afkomstig van de Lage Aard achter Bavel,
trouwde in 1893 met Anna Adriana van Engelen (1867-1953) uit
Gilze (foto 8). Het gezin telde negen kinderen, waaronder zes
jongens. In het dak aan de achterzijde liet Johannes omstreeks
1935 een grote dakkapel aanbrengen. Hier werden zeven slaapkamers en een badkamer ondergebracht. Anna Adriana van Engelen had niet alleen negen kinderen, maar hield ook nog eens
pension. Direct na de Tweede Wereldoorlog verkocht Johannes
Jansen het huis en de grond aan de zonen Christ en Frans.
Christianus Jacobus (1897-1984) bleef ongehuwd. Franciscus
Aloijsius (1902-1976) trouwde met Maria Margaretha van der
Schaft. Dit gezin kreeg vier kinderen. De twee broers bewoonden
samen met de ouders de zuidelijke helft van het huis. De noordelijke helft werd afwisselend bewoond door de andere kinderen
van Johannes Jansen en Anna van Engelen.
Christ (foto 9) was boer en tuinder. Hij bewerkte de grond waarop
ook groenten werden geteeld. Frans (foto 10) bracht tot 1967 met
paard en wagen de producten in het dorp aan de man. In 1985
werd het pand verkocht aan de heer Tiny Poppelaars die naast de
groothandel ook een winkel voor groenten en fruit in 't Lindehuijs
opende. Het pand werd uitwendig gerestaureerd en binnen zwaar
verbouwd (foto 4). De monumentale voordeur werd verticaal
verdeeld in twee halve deuren.
Aan de achterzijde werd aan de noordzijde een bewerkingsafdeling
voor groenten gebouwd, waarvoor de bijkeuken werd afgebroken.
Het huis kreeg opnieuw geleide linden.

In 1998 werd er in het pand een antiekzaak gevestigd. Aan de
achterzijde vindt men nog twee vensters terug van de oorspronkelijke achtergevel van 't Lindehuijs, een groot venster en daarnaast een half venster (zie foto 2).

6

Besluit
Dit jaar is het precies 160 jaar geleden dat 't Lindehuijs werd
gesticht als rentenierswoning voor rijke boeren. Zij kozen een
bouwstijl met voor Ulvenhout unieke details om zich zo als voorname familie te profileren. Na hun dood was· het huis bijna een
halve eeuw de deftige dorpswoning van de familie Metsers. Na hun
dood werd het perceel in twee delen gesplitst en werden de bijgebouwen van het moederpand afgescheiden. In de derde fase van
ongeveer tachtig jaar was 't Lindehuijs boerderij en groentenhandel. Het pand is uitwendig gerestaureerd en inwendig verbouwd. Sedert enkele jaren is er een antiekzak gevestigd. De
bijgebouwen, waarin velen jaren een bakkerij was gevestigd zijn
gesloopt en door nieuwbouw vervangen. Het oorspronkelijke woonhuis uit 1844 is echter met de gerestaureerde gevels na 160 jaar
nog steeds een juweel voof de Dorpstraat.

Aantekeningen
1. Het huis heet vanouds 't Lindehuijs, hoewel deze naam niet in de oudste akten wordt
vermeld.
Omstreeks 1910 staat op een ansicht: 't Linden Huijs. De families Metsers en Jansen
gebruikten meestal de oorspronkelijke schrijfwijze. Soms vindt men 't Lindenhuis of 't
Lindehuis. De antiekwinkel die nu in het pand gevestigd is, noemt zich 't Lindehuys.
Vergelijk: 't Jagthuys (Dorpstraat 1) heet vanouds 't Jachthuis.
2. J.P.A.van der Aa: 't Lindenhuis te Ulvenhout', in Brieven van Paulus nr.57, 1985.
3

Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie D, nr.30, 16-6-1845; nr 60, 31-5-1866;
nr.114, aug.1881; nr.266, april 1916; nr.303,mei 1925.
4. F.A.Brekelmans: 'Het Lindehuijs , Dorpstraat 49, Ulvenhout', in Brieven van Paulus,
nr.57, 1985. Voor de hoeve zelf: A.W.Jansen, 'Een eeuwenoude boerderij en herberg
aan de Dorpstraat te Ulvenhout', in Brieven van Paulus, nr.100, 1994.
5. A.W.Jansen: 'Historische boerderijen op Notsel, tussen de banen naar Strijbeek en
Baarle', In Brieven van Paulus nr.143, 2003.
6. Cornelis Lambertus van Hooijdonk (*1762) is een zoon van Lambertus Henricus van
Hooijdonk (1724-1776)en Antonetta Jansen van Wezel. Diens ouders zijn Hendrik
Cornelis van Hooijdonk en Maria Peeter Vlamings . Hendrik was eigenaar van de
hoeve Notselseweg 2 en is niet direct verwant aan de familie Adriaan van Hooijdonk
en Lucia Peebergen , Strijbeekseweg 27. Evenmin aan Cornelis Martinus van
Hooijdonk, Chaamseweg 28.
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7 . NN Ginneken nr.2, acte 323, not.Jonckheer te Ginneken , 19-6-1845. Zie ook:
A.W.Jansen: 'Rakens, een gehucht onder Ulvenhout' , in Brieven van Paulus, jrg.29,
nr.147-148, 2004.
8. Informatie drs.E.Dolne, Breda. Het waaiermotief komt uit het rococo.
9. N.N .Ginneken 14, acte 3477, 11-4 en 25-4-1861 . Zie ook Brekelmans, in Brieven van
Paulus nr.57, 1985.
10. Bij de openbare verkoping in 1861 werd reeds gesproken over een paardenstal en
koetshuis, terwijl deze pas op de hulpkaart sectie D nr.60, van 1866 worden
aangegeven als nieuwbouw.
11 . Zie hiervoor A.W. Jansen : 'Een oude hoeve aan de Annevillelaan in Ulvenhout', in
Brieven van Paulus nr. 127, p. 113, 1999.
12 . Info van de heer Henk Metsers, Son en Breugel. De stamboom gaat terug tot 1695 in
Ulecoten: Willem , geboren te Ginneken.
13. Idem; zie ook: Rob en Jan van der Westertaken: Driekwart eeuw Constantia, 19061981, uitgave Heemkundekring Paulus van Daesdonck, 1981.
14. Registrum Memoriale Laurentiusparochie Ulvenhout; caput 2, p.4; parochiearchief. De
secretaris schonk FI. 1000,-; ieder raam kostte echter maar FI. 600,-.
15. Kadaster Breda, veldwerk 12, Nw-Ginneken sectie D blad 4, 8-5-1952.
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GEDENKALBUM
Tijdens de tentoonstelling op de pastorie over 100 jaar Laurentiuskerk kreeg Paulus van een van de bezoekers een gedenkalbum
van pastoor Vermunt ten geschenke.
Het album is door de Ulvenhoutse r.k.jeugdverenigingen pastoor
Vermunt aangeboden ter gelegenheid van zijn 60-jarig priesterjubileum op 8 juni 1958:
Vele verenigingen bieden hun felicitaties aan en vertellen hun
geschiedenis.
In dit gedenkalbum vonden we ook een verhaal over VLUG, opgericht in 1932, een vereniging die dit jaar zijn vijftigjarig jubileum
viert.
In feite bestaat VLUG dus 72 jaar, maar ging in 1947 ter ziele en
beleefde in 1954 een herstart. En dat is 50 jaar geleden.
Met deze gekalligrafeerde pagina's is weer veel duidelijk geworden.
Ook de bijdragen van de a11dere verenigingen zullen we in de
komende tijd publiceren.

Foto 10: Frans Jansen in 1949 met twee van_zijn kinderen Jan en
Rina achter 't Lindehuijs. Op de achtergrond de huizen van de
Akkerstraat, rechts de karkooi (col/. Fam.J.Jansen, Ulvenhout).

We publiceren hierbij twee foto's uit het verre verleden van Vlug.
Weet u in welk jaar deze foto's gemaakt zijn en kent u een of meer
van de personen die op die foto's staan ? Laat het ons weten !
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GEDICHT OP MUSSERT
TIJDENS DE OORLOG ILLEGAAL VERSPREID
Anton van Werkendamme
Ben 'ck van Germaansen bloet
Een broer van eigen stamme
Heb ick in Dordrecht doet.
'ck Ben ingenieur geworden,
Heb Waterstaat gediend,
Toen 'ck wegginck niemant morde,
Geen heeft om mij gegrient.

Mijn schilt ende betrouwen
Sijt Adolf Ghij mijn Heer
Die mij niet en wilt vertrouwen
't Is trouwens over ent weer
Baes hadt ick zullen wezen
Van het Nederlandse volk
Men had mij sullen vrezen
Als Führer, uwen tolk.
U had ic willen eren
En Uw Germaanse ziel
Het Nederlandse Volk regeren
En licken Uwen hiel
Maer 'ten is mij niet gegeven
Waer het overgrote deel
En wil voor mij niet beven
't Geeft om geen striem of steel

60 JAAR BEVRIJD
Bavel, Ginneken en Ulvenhout hebben op indrukwekkende wijze
de bevrijding gevierd met kerkdiensten in alle drie de dorpen,
tentoonstellingen in Bavel en Ulvenhout en bloemen bij de
oorlogsmonumenten in alle drie de dorpen.
In Ulvenhout was een fietstoc~t langs de verwoeste panden en in
Ginneken was de koningin op de Poolse begaraafplaats met de
Poolse president en Breda's burgemeester Peter van der Velden.

Seer Nazisch is gedreven
Mijn N.S.B. Ghemoet
Standvastig is ghebleven
Mijn hert in tegenspoet.
Maer thans moet ick beleyden
Ghij stelt mij in het hemt
lek en ben niet te benijden
Nu 'n ieglick is ontstemt

·'
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So Ghij mij wildet steunen
waer ick zit in den put,
maer Ghij laet mij maer kreunen
En laat mij staan voor schut.
lek, leider, lees de wetten
Het eerst pas uit den krant,
Waer ick mijn poot moest zetten
Staet Seys' of Rauters hant
Edel en hooggeboren
Maekte gheen mens laewijt
Toen 'ck tante had vercoren
Te slapen aan mijn sijt
Sij is mij trouw ghebleven
Toen çk' in dien hooiberg lag,
Waer in ick was ghedreven
Wijl niemant mij daer zag
Rot straks mijn onderdanen
Ghij volgt mij allen na,
Verlaat dit dal van traenen
Als Koot en Postuma
Vaerwel mijn ondersaeten
Die comt in groten noot
Straks bengelt ge langs de straeten
En als een pier zo doot
Tot slot wil ick nog biechten
iets over d' N.S.B.
Het is een groot stel smiechten
Hoe kwam ick aan dat vee?
Dat steeds geboeid wou horen
Naer 't Verken Max Blokzijl
Mijn daegeraet sal niet gloren,
lek sterf zonder sieg of heil
Eerbiedighlijck opghedragen aan ANTON DE LAETSTE, LIJDER
van ons onvolckse volck, door den Malle, die Anton doorgrondde.
Anno Domini MCMXLIII

COLLECTIE PAULUS' MUSEUM 131
In de afgelopen maanden kregen we allerlei zaken binnen die we
aan de volgende collecties hebben toegevoegd
ARCHIEF
Katholieke illustraties 1883; statuten R.K. Tuinbouwvereniging St.
Laurentius; statuten Baroniesche Tuinbouwvereniging Breda;
tekening van in oorlog verwoeste boerderij
BIBLIOTHEEK
boek Wereld in Beeld; 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden
2 gedichtenbundels
CAFé
Ouderwetse limonadesiroop-fles; fles Grand vin de Brabant; bierglas Drie Hoefijzers
CARNAVEL
Plastic bonnenboekje 1988;
CURIOSA
17 geborduurde kleedjes ; doos met handwerkjes; apparaat om
kunstgebitten te gieten; rijwielbelastingplaatjes 1926 en 1927;
getuigschrift Landbouwtentoonstelling Princenhage;
gehaakt kleedje; stempel RBT;
DEVOTIE
Kerkboek met lederen band en zilveren slot; enkele honderden
bidprentjes
ELECTRA
hoogtezon lamp
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FOTOGRAFIE
Oude filmdoosjes; foto huis van wonderdokter
GENEESKUNDE
materiaal Wit-Gele Kruis
KELDER
Thermometer voor weckketel;
KEUKEN
Wandkoffiemolen; koffiepot; weckketel voor één weckfles; 4.2
theelepeltjes (RBT, Persil; en Van Nelle ) ; waterketel; aardappelschiller voor nieuwe aardappels;
KLEDING
Poolse hoed; zijden handtasje voor bruid;

KONINKLIJK HUIS
"koninklijk" Verkadedoosje met daarin beschuit met oranje muisjes; drietal oranje boeken; huwelijksgedicht Juliana Bernhard 1937
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De schenkers zijn:
Mevrouw/ de heer: H. Berend schot; J. van Dun-Bastiaansen; A.
van Eijl-van de Klashorst; mw van de Kleijhrost; C. van Ginneken;
J.van Glabbeek; J.Gommers-Klijn; E. Hack; M.Heesters; A.Hermus; A. van Hooijdonk-Pals; ; Toos Hurkx; P&J Janssens;
J.Jespers; W.Langen; M.Lips-Zelissen; M.Loonen-Emmen; J.Matthijssen;; Mw Meijer; N.Oninckx-van Gurp; Trees van de PluijmDiepstraten; A.van Riel; C. van Schendel; Femia Smeekens;
M.van de Snepscheut ; R.Stoop; Roddy Verheijen en de Paters
van Bavel

EIGEN WEBSITE PAULUS VAN DAESDONCK
Wilt u meer weten of lezen over de heemkundekring of het
museum van Paulus? Paulus heeft sinds kort een eigen website:
paulus.ulvenhout.com

t-{ECTIFICATIE
OUDHEIDKAMER
Kolenkit; koperen strijkijzer;

Bij het uittypen van het verhaal Jan Jorissen zijn twee storende

SCHOOL
2 doosjes schoolkrijt

fouten gemaakt op pagina 52 van het vorige nummer van dit
tijdschrift.
De Engelse sigaretten zijn Papiroska's (r3) en Kiske van de Laar
was een rap manneke (r 6) Onze excuses aan Jan.

SPEELGOED
Loopfietsje; boekje met Sint-Nikolaasrijmpjes

IN MEMORIAM

VERKENNERIJ
Zakboekje voor kabouters

W.0.11
Duitse helm; kaart Nederland in Oorlogstijd; lepeltje 40 jaar
bevrijd; 7 granaatscherven; 2 granaathulzen; 10 distributiestamkaarten ; wandbord bevrijding Breda door Polen;
10 foto's
terugtrekking Duitse leger in 1944

In de afgelopen maand overleed weer een van onze leden.
We ontvingen een overlijdensbericht van:
27 nov. Kees van Schendel

Annevillelaan 23

Ulvenhout

78jr

Dat hij moge rusten in vrede
Paulus zou het zeer op prijs stellen 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 verzameling toegevoegd.
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BREDA VERTELT
VAN ZIJN BEVRIJDING
28-30 OCTOBER 1944

A.HALLEMA
2
In 1946 verscheen er van de hand van A.Hallema een boek over
de bevrijding van Breda en de dorpen in de buurt.
In de vorige aflevering publiceerden we het relaas over de
Galderseweg. Over Bavel verhaalt hij het volgende.

Bavel. De mannelijke bevolking van dit dorp, vóór 1 Januari 1942
deel uitmakende van de voormalige gemeente Ginneken, thans
van de gemeente Nieuw-Ginneken, was voor het grootste deel op
Donderdagavond 26 October 1944 door de Duitsche Wehrmacht
gevorderd, om den volgenden dag loopgraven te maken. Door
het plotselinge vertrek der Duitsche militairen werd die opdracht
niet uitgevoerd. Op Zaterdagmorgen 28 October om half zes werd
de kerktoren door de achtergebleven Duitsche militairen bezet voor
de inrichting van een observatiepost met telefoonleiding. In den
namiddag vielen hier en daar reeds eenige granaten, afgeschoten
door het uit Gilze en Molenschot oprukkende Poolsche leger. De
bevolking verwachtte deze hulp wel, doch was toch nog verrast
door de spoedige komst der dapperen, van wie men de bevrijding
verwachtte.
Met spóed zocht nu ieder de meest veilige plaats, in verband
waarmee nagenoeg alle gezinnen een schuilkelder nabij hun woningen hadden gegraven en ingericht. Om half elf des Zaterdagmorgens vielen de eerste granaten in de nabijheid der kerk, terwijl
er nog biecht gehoord werd voor de schooljongens, waarvan er
één bij het naar huis gaan licht gewond werd. Daarna werd de
strijd heviger tusschen het oprukkende leger der Polen met tiental-
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len tanks en andere strijdwagens en de zich hardnekkig vervverende Duitsche achterhoede met slechts één tank, eenige kanonnen
en vele mitrailleurs. 25 Duitsche militairen war~m dood op het
slagveld blijven liggen, terwijl ook enkele Poolsche soldaten werden gedood of gewond, welke laatsten echter dadelijk naar elders
werden vervoerd, eerst achter het front, daarna - toen Breda was
pevrijd - naar het inderhaast aldaar ingerichte Poolsche lazareth~
Bovendien ·werden drie burgers gedood en eenigen licht gewond.
Het echtpaar Johannes Bastiaanse-Oomen, pas enkele maanden
gehuwd, werd door een tank in hun eigen schuilkelder gedood,
die over de slachtoffers heenreed, terwijl Cornelis Diepstraten bij
het bestellen van de briefpost door een granaat werd gedood.
Een groot deel der boerderijen werd als gevolg van brandstichting
door de aftrekkende Duitschers vernield en andere vlogen in brand
door de granaten van het optrekkende Poolsche leger. Daardoor
gingen voor het dorp en de provincie zeer mooie en typisch oude
gebouwen onherstelbaar verloren, o.m. het prachtige, in oud-Brabantschen boerenstijl gerenommeerde café-restaurant "De Brouwers" en de antiek-rustieke boerenhoeve van den heer Van Gestel,
beide aan den Gilzeweg gelegen. In totaal werden in Bavel 22
boerderijen met huis en stal geheel uitgebrand, daarbij nog 13 schuren en stallen met inhoud, terwijl nog een dozijn burgerhuizen door
granaten meer of minder ernstig werd beschadigd. Ook de R.K.
kerk en parochiale eigendommen hadden nog al veel schade op- ,.
geloopen. Zoo kreeg de kerk 7 granaatinslagen, waarvan vier -in
den toren, tengevolge waarvan de spits moest worden vernieuwd.
Het eigenlijke kerkgebouw bleef echter goed bruikbaar. Voorts.
kregen pastorie en R.K. jongensschool elk twee granaattreffers en
de R.K. meisjesschool en onderwijzerswoning elk één, alle met
lichte schade, evenals het Zusterklooster en Patronaatsgebouw.
Omstreeks half drie in den namiddag van Zaterdag 28 October
rukten de Polen met hun tanks en andere stijdwagens benevens
de infanterie door het dorp Bavel. Met ontroerende dankbaarheid ·
werden zij door de bevolking begroet, terwijl er onmiddellijk spontaan geschenken werden gewisseld : appelen en peren door de
burgerij en cigaretten door de militairen. Na deze vrij onverwachtê,
bevrijding meenden vele burgers, dat hen geen oorlogsge,v aar
meer bedreigde, doch tegen het vallen van den avond werden
door de Duitschers nog granaten op Bavel afgevuurd, hetgeen ook
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1 V N VAN PAULUS
Il

1 111111 matieblad

voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck, Het staat internationaal geregistreerd
l',',N 0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzondersaillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel , de gemeente Ginneken en
1, 11 do gemeente Nieuw-Ginneken.

1I I

!

in den nacht van Zaterdag op Zondag bleef voortduren en zelfs
tot Zondagmiddag 29 October.
Op dien dag was overigens de eerste H. Mis om zeven uur reed~
vrij goed bezocht, de tweede om 8.15 uur echter reeds veel minder
en om l O uur kon de Hoogmis wegens het voortdurende artillerievuur geen doorgang hebben. Nabij de bekende boerderij de
W oestenbergsche Hoef" werden op Zondagmiddag de laatste
Duitschers, die in Bavel hadden gelegen, verdreven en was het
dorp dus geheel "van vreemde smetten" gezuiverd. Een fraai gebaar was het uitsteken van de Nedèrlandsche vlag op den gehavenden dorpstoren in tegenwoordigheid van den plaatselijken
commandant der Polen met eenige stafofficieren en bijgewoond
door de plaatselijke bevolking, die zeer onder den indruk was bij
het aanschouwen der nationale driekleur, welke jarenlang verborgen had moeten blijven. Daarna werd in de kerk in een kort dankgebed de spontane erkentelijkheid van de dorpelingen uitgesproken tot den .Hemelschen Redder uit den nood der tyrannie en onderdrukking.
Hieraan mag nog even worden toegevoegd, dat op 14 November
1944 te Bavel in de parochiekerk een plechtige H. Mis werd opgedragen door den Z.E. Heer Aalmoezenier van het Poolsche anti1ankregiment no; 77, met assistentie, voor de zielerust van meer
dan 50 gesneuvelden _van dit regiment bij den bevrijdingstocht
van Normandië tot Breda over circa 600 km gevallen, die door militairen e;n burgers in een overvolle kerk werd bijgewoond. Aan het
slot ..:,an_.........dezen plechtigen en historischen dienst werd een collecte
gehouden' tot oprichting van een grafkapel als blijvende herinnering aan de omgekomen Poölsche strijders bij de bevrijding van
Europa en dè parochianen van Bavel hebben daaraan gaarne hun
groote en kleine bijdragen geschonken.

11 , 11

ULUSVANDAESDONCK
11 111 1•111kundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op
1111v, mber 1975, De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 2825668 .
:
:
:
:

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel , 0161-433488.
52 18 33 639 tn .v. Paulus van Daesdonck
tn.v, Paulus van Daesdonck
37 13 311
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout

11

k

UITSPRAAK 143
De geschiedenis leert ons:
dat de mensheid niets van de geschiedenis leert

l 11111
11,111 adres

, ,, 11 1 11 vormgeving

: Kees Leijten ; Anneke Oomes; Jan van der Westerlaken
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076 5612742
: Kees Leijten .

UM
hr , 111kundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1 . Het museum is geopend de 1° zondag
11 il 11mand van 14,00 - 17.00 uur en elke woensdag van 14,00 - 16,00 uur. Voor groepen op verzoek . Schenkingen
, ,tt r ollectie gaarne in het museum op werkdagen van 8,30 - 16.00 uur. In juli en augustus is het museum gesloten.
1 t 1111I mIm is ondergebracht in de 'Stichting Paulus Museum'(S 10.49.79)

:
:
:
:
:
:
:
:

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
2° penningmeester
medewerker Bavel
lid redactie
medewerker Ulvenhout

2002
2003
2002
2001
2003
2004
2004
2003

ICATIES
Monumentenboekje
Molen 'De Korenbloem '
130 jaar Mariaschool
Korenmolen De Hoop
Drre eeuwen kerk in Ulvenhout
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
Driekwart eeuw Constantia
David Tomkins
100 jaar school Galder
Veldnamen 1-25 (1983-1988)
Carnaval Oud en Nieuw Ginneken
Oibliografie 1
1ussen Witte Wolk en Anneville
Wandelen in Strijbeek
Kerken in Bavel
Wandelen in Ulvenhout ( Callot)
t tet Mastbos en Van Schermbeek
C,em . Nw-Ginneken in verleden en heden
D Ginnekensche Tramweg Mij.
Bibliografie Il
Wnndelen op Luchtenburg
Veldnamen 26 (Index)
Gomaallijst 1795
' >lroatnamen
C:mnaval in Ulvenhout
<;oschiedenis Boswachterij Ulvenhout
Boerderijen in 't Heem v, Paulus
~;int Laurentiuskerk 1904-2004

Jo.MEM. Jespers
J .C. van der Westerlaken
C.J,M. Leijten
H, Dirven , K. Leenders e.a
Dr. JLM. de Lepper
H. Dirven , J, v,d, Westerlaken
J, en R. v,d, Westerlaken
Drs . H. Verhoeven (BvP 39)
A Verkooijen e.a. (BvP 44)
Ir. Chr. Buiks (per deel)
Brieven van Paulus 46
M. Beugels , C. Leijten (BvP55)
J.MEM. Jespers
J. Jespers en Drs. H. Verhoeven
Dr. C,S,M. Rademaker SS.CC
Ir. W . Bonekamp, M Scheepers
A J, Spierings
Jac Jespers
P. van de Ven e.a.
C.J.M. Leijten (BvP 101)
Jacques Jespers
Ir. Chr. Buiks , J . Spoorenberg
J.MH Broeders, A ,W , Jansen
A.W. Jansen
Ben C. Martens
C.P ,M, van Alphen
Kees Leijten e.a.
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e.a .

€ 2,00
€ 2,00
€ 2 ,00
€ 2 ,00
uitverkocht
€ 5,00
€ 5,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 2,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 5,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 4,50
€ 2,50
€ 9,00
€ 3,50
€ 2,00
uitverkocht
€ 1,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00

11 1v,11111gingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezin" h nloonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit Het lidmaatschap van de Kring
111 v11rn het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2004-2005: 15,- Euro per jaar.

