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TWEE
Twee nummers staan er ditmaal op uw tijdschrift. We willen weer
in de pas te komen met de normale nummering. Nummer 161 is
niet verschenen. In plaats daarvan het Jubileumboek over de
paters van de HH Harten te Bavel. U zou in uw reeks 161
missen. Vandaar.
Voorzitter Toon van Miert stapt weer op de fiets om u de omgeving van ons heem beter te laten kennen en houdt in een tweetal
artikelen bespiegelingen een over Paulus in de toekomst en een
over de tram vandaag. Helaas moest zijn rubriek Rijterisnaartoe
deze keer vervallen door de overvloed aan kopij. Er moest meer
vervallen, maar u houdt het van ons tegoed in februari
Ad Jansen laat ons weer kennis maken met een onbekend stukje
Ginneken en ontpopt zich als een waar bewaker van de kleine
monumenten aan beide zijden van de Duivelsbruglaan.
Karel Leenders, Johan van der Aa en Roger van Laere zorgden
weer voor boeiende avonden. Onze redactie doet verslag.
De Brandweertentoonstelling loopt ten einde. Boerenorganisaties
vormen het volgende onderwerp van onze exposities onder de
welluidende titel: "Boer en Tuinder, Van Individu tot Coöperatief'
Steeds meer bedrijven treden toe tot onze reeks van sponsors
van het museum. Fantastisch.
Slager Van Kuijk én Bakker Van Disseldorp uit Bavel zijn onze
nieuwe sponsors. Niet één nieuwe sponsor maar

TWEE

Beste leden van Paulus van Daesdonck
Er is al heel wat gebeurd in het afgelopen najaar.
Vooral 3 september was een drukke dag. Allereerst werd onze
uitgave "Negentig jaar Paters van Bavel" feestelijk aangeboden.
Die "plechtigheid" vond plaats bij de paters zelf. Van tevoren was
er in de kerk van Bavel een indrukwekkende mis met een prachtig koor.
Om twee uur opende Hans Vermeij de tentoonstelling "25 Jaar
Brandweer Nieuw-Ginneken en de tijd daarvoor". Oud-burgemeester Van de Ven kon. met heel wat bekenden herinneringen
ophalen uit de begintijd.
Spectaculair kwam de tentoonstelling in de belangstelling op 1
oktober toen de brandweer de vele aanwezigen voor het museum duidelijk maakte hoe ze in noodgevallen handelt. Een enorm
brandblusgevaarte van de vliegbasis Gilze Rijen trok heel veel
aandacht en kinderen mochten van de brandweer uit Breda van
heel hoog bekijken hoe klein hun ouders waren.
Meer dan tweehonderd mensen bezochten die middag ons
museum.
Karel Leenders is een oude bekende van Paulus. Hij heeft al
verschillende lezingen gehouden. Op 18 september vertelde hij
ons van alles over verdronken dorpen in West-Brabant. Het was
een interessante avond waar de ongeveer vijftig aanwezigen van
genoten hebben.
De jaarvergadering vond deze keer plaats bij Bruininks in Bavel.
Jos Verschuren en Jan van Dorst beloofden de aanwezigen zich
nog voor minstens drie jaar van harte in te zetten voor Paulus en
Louis Vriens (Galder) werd tot nieuw bestuurslid gekozen.
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Hij heeft al een jaar in het bestuur mee gedraaid en dat is hem
en ons uitstekend bevallen. Na de pauze - met het traditionele
worstenbrood - vertelde Johan van der Aa ons hoe je huizen
moet restaureren. Een bevlogen spreker die kennis van zaken
heeft en een grote ervaring als restaurateur.

ACTIVITEITEN BIJ PAULUS VAN DAESDONCK
Ook in het nieuwe jaar heeft onze kring weer een uitgebreid
programma.
Vijf keer verschijnen de Brieven van Paulus.

Vanaf dit jaar hebben we wat meer avonden gepland. Als u dit
leest, is de heer Van Laere, huisarts in Liempde, al onze gast
geweest.
Ter voorbereiding op de tentoonstelling "Landbouworganisaties
in het heem van Paulus" heeft hij ons meegenomen naar het
boerenleven in het begin van de vorige eeuw. De rest van het
programma van het komende seizoen vindt u elders in deze
Brieven.
Speciale aandacht voor de altijd gezellige muziekmiddag bij
Bruininks in Bavel op 21 januari 2007. Dan zingt Adrie Hoppenbrouwers Brabantse liedjes.
Beste vrienden, Paulus "leeft" bij leden en belangstellenden! Het
bestuur heeft er veel vertrouwen in dat zich leden aanmelden die
zitting willen nemen in commissies en werkgroepen. We zijn erin
geslaagd weer nieuwe sponsors warm te maken voor ons
museum. Wij zijn heel blij dat zij ons steunen. Bedankt.

Op 21 januari komt de Zundertse Adri Hoppenbrouwers een
middag verzorgen met een praatje en een liedje onder de titel
"'t ies ammel wa" (hardop uitspreken en u verstaat het!)
Ze wordt begeleid op accordeon door Laura van de Hout.
Een gezellige middag met muziek en zang in het West-Brabantse dialect. In Zaal Bruininks te Bavel. Aanvang 14.00 uur.
Op zondag 4 februari opent Paulus zijn tentoonstelling over de
landbouworganisaties in ons heem (Bavel; Galder; Ginneken;
Heusdenhout; Strijbeek en Ulvenhout) :
~OÈR EN TUINDER, VAN INDIVIDU NAAR COöPERATIEF.".
Foto's eh documenten van boerenorganisaties uit de vorige
eéuw, vooral de eerste helft van de twintigste eeuw.
Paulus zoekt nog foto's en documenten; diploma's eh brochures
over de landbouworganisaties van toen.

Op 19 maart zal Ginnekenees Hans de Kievith LI meër vertellen
Veel leesplezier met Brieven 161/162 en tot zondag 21 januari bij
Bruininks.
Toon van Miert (voorzitter)

CONTRIBUTIE AL BETAALD?
Elk jaar weer moet de penningmeester de contributie innen. Dat
hoort tot zijn taak.
Soms wordt wel eens vergeten te betalen of haakt iemand af
zonder dat te melden. Dat kost de vereniging geld
Hebt u de contributie al betaald ?
Voor slechts vijftien euro bent ·u een jaar lid; krijgt u vijf keer de
Brieven van Paulus, kunt u vier of vijf activiteiten per jaar bezoeken steunt u een uniek klein museum en steunt u een van de
bel~ngrijkste culturele verenigingen van Bavel, Galder; Ginneken,
Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout.

over de archeologie in ons heem. Hans de Kievith is archeoloog
bij de gemeente Breda en goed op de hoogte vaH de rijkdom in
ons bodemarchief. Een interessante avond a~Wäärbordd.
Zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvehhbut. A~hvahg 2b.1 S uur
Journalist, boekenschrijver, réisverteller en Brabarltkënriér bij uitstek Paul Spapens neemt u dp maandag 16 apbl mee naat de
grens . Èen politieke scheidálijn sinds dtie ëti een h~lve eeuw
binheh één volk. be elektrische 'dräad; tweê weréldobrlbgen;
smokkelen. l=r is vèel over te v~rteUen doór ~ctuL
Deze lezing wordt gehouden aan de andere tijde véh de ~rêná,
bij de paters in Meerseldreef. Maandag 16 april om 20.15 uur.

12 Mei excursie naar Bouvigne. U leest er meer over in BvP 164
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OPENING
BRANDWEERTENTOONSTELLING

AGENDA 2007 (140)
januari 2007
01
We wensen elkaar zalig nieuwjaar
07
Museum open
10
einde tentoonstelling 25 jaar Brandweer
21
West-Brabantse Adri Hopstaken met liedjes en teksten
Zaal Bruininks Bavel 14.00 uur
februari
04
Nieuwe Tentoonstelling
"Boer en Tuinder, van Individu naar Coöperatief'
15
Brieven van Paulus 163
maart
01
1,8, 15 en 22 Cultuurhistorie in .Brabant. (zie in deze BvP)
04
Museum open
19
Lezing door Hans de Kievith over de archeologie in ons
heem in zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout
april
01
03
15
15
16

mei
06
12

museum open
Paulus wordt 32 jaar
Nnationale museumdag . Museum geopend
Brieven van Paulus 164
Paul Spapens over het leven aan de grens in de zaal van
de paters in Meersel-Dreef

Museum open
Excursie naar Bouvigne
wijzigingen voorbehouden

Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend:
1e zondag van de maand .14-16 uur
elke woensdag van 14-16 uur
voor groepen op verzoek 076-561 27 42
Het museum is gesloten in juli en augustus

DOOR OUD-COMMANDANT HANS VERMEIJ
door Anneke Oomes
Zondag 3 september jongstleden heeft Hans Vermeij, oud-commandant van brandweer Nieuw-Ginneken de wisseltentoonstelling over de brandweer in het heem van Paulus geopend. In
aanwezigheid van de initiatiefnemer oud-burgemeester Mart van
de Ven, de huidige commandant M. Hudepohl, de brandweermannen uit het korps Nieuw-Ginneken en vele andere belangstellenden heeft hij het afzetlint dat de tentoonstellingsruimte
afsloot, doorgeknipt. Voor hij dit deed, heeft hij de aanwezigen
eerst verteld over de roeripe jaren die het jubilerende korps heeft
doorlopen.
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het korps effectief met haar
werk begon. Een periode ·van opleiding ging hieraan al vooraf.
Eind jaren 70 meende ondermeer burgemeester Van de Ven dat
brandweertaken in de gemeente Nieuw-Ginneken op een andere
manier zouden moeten worden verricht. Tot dan was het brandweer Breda die de taken op zich i:,am. Het korps Breda kon echter niet het gehele grondgebied van Nieuw-Ginneken bereiken
binnen de daarvoor wettelijk vastgelegde tijden. Het advies van
gewestelijk commandant de heer Bouwmeester was duidelijk;
een eigen korps zou beter zijn. De kosten van een eigen korps
zouden bovendien lager uitvallen dan de bijdragen die aan het
korps Breda moesten worden betaald. Daarom heeft de gemeenteraad van Nieuw-Ginneken op 2 oktober 1979 besloten tot het
oprichten van een eigen korps.
ingebruikname kazerne
De heer Vermeij werd aangesteld om de oprichting tot stand te
brengen. Er werd gestart met een ploeg van 20 personen.
Op 31 juli 1980 krijgen deze personen een tijdelijke aanstelling
en kunnen ze beginnen aan de opleiding.
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Op 27 november 1981 wordt de brandweerkazerne aan de Slotlaan officieel in gebruik genomen. Deze datum wordt vanaf nu de
officiële oprichtingsdatum van brandweer Nieuw-Ginneken. De
brandweer is dan echter nog niet operationeel. Pas een jaar later
rukt het korps gelijktijdig met Breda uit. Pas op 1 juli 1983 neemt
Brandweer Nieuw-Ginneken de taken over van Breda.
Nieuw-Ginneken staat dan op eigen benen. In de jaren die
volgen passeren vele zaken de revue. Grote branden, zware
ongevallen en ludieke evenementen ....
zware tijden
Hans Vermeij somde een aantal uitrukken op die nooit vergeten
zullen worden door de brandweermannen omdat ze een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten, zoals de grote busramp op
19 mei 1992 waarbij zeven personen om het leven zijn gekomen
en 43 personen gewond zijn geraakt. Anderhalf jaar later werd
men geconfronteerd met een brand op Strijbeek waarbij een
Poolse arbeider om het leven is gekomen. Ook de vele zware
ongevallen op zowel de rijksweg als de provinciale wegen
kunnen niet onvermeld blijven. Vaak waren dodelijke slachtoffers
te betreuren.

Van een heel ander kaliber maar zeker erg belangrijk binnen het
korps was de gemeentelijke herindeling. Het korps kon niet langer als zelfstandige brandweer doorgaan en werd op 1 januari
1997 opgenomen in brandweer Breda. Het korps bleef wel bestaan, maar ging verder onder de naam Brandweer Breda, post
Ulvenhout. Overigens veranderde er in de eerste jaren weinig
met betrekking tot het uitrukgebied. Pas de laatste jaren wordt
het verzorgingsgebied regelmatig aangepast. Binnen het heem
van Paulus wordt nu niet alles meer door post Ulvenhout bedient. Een groot gedeelte van Bavel wordt nu bediend vanuit de
post Centrum.
Met ingang van 1 januari 1999 heeft Hans Vermeij zijn leidinggevende taken opgegeven en heeft Jos Heestermans deze op
zich genomen.
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cijfers, foto's, kleding, materiaal
Hans Vermeij noemde in zijn inleiding cijfers met betrekking tot
de uitrukken van het korps waaruit blijkt dat de hulpverlening
enorm is toegenomen. Rukte men in de eerste jaren ongeveer
50 keer per jaar uit, momenteel rukt men ongeveer 120 keer per
jaar uit. Vooral het aantal verkeersongevallen is drastisch toegenomen. Precieze cijfers zijn op de tentoonstelling te vinden.
Een kijkje op de tentoonstelling geeft een indruk van datgene wat
de brandweer doet. Vele foto's van branden, ongevallen, oefeningen en hulpverleningen illustreren het werk van de brandweer. Op de tentoonstelling is ook kleding te zien en allerlei·
materiaal dat de brandweer gebruikt. Deze materialen zijn veelal
afkomstig uit privé-collecties. Het is een unieke gelegenheid
deze zaken eens onder één dak te zien. De foto's die te zien zijn,
komen grotendeels uit het archief dat een van de mannen uit het
korps, Sjef van Loenhout, jarenlang heeft bijgehouden.
Recentere foto's zijn veelal van de hand van Jan de Constant
Rebecque. Natuurlijk ontbreken ook de krantenartikelen niet.
Ginneken
Heel bijzonder is de speciale afdeling op de tentoonstelling over
brandweer Ginneken. Fraaie foto's en herinneringen van deze
voorloper van het huidige korps dat tot 1942 zelfstandig heeft gefunctioneerd zijn bijeengebracht en vormen een uniek tijdsbeeld.
Bij de annexatie van 1942 is het korps onderdeel geworden van
Breda maar het heeft nog als korps bestaan tot in de jaren 60.

Mocht u de tentoonstelling nog niet hebben bezocht, dan heeft u
nog de tijd tot en met de eerste zondag van Januari. Deze
unieke tentoonstelling zou niet mogelijk zijn geweest zonder de
medewerking van Sjef van Loenhout, Stefan Oomes, Christ
Schalk, Jan de Constant Rebecque, Frans Oomes, Jos
Heestermans, familie Donkers, Brandweer Breda en mevrouw
Bekers. Paulus wil hen, zonder anderen te kort te doen, extra
bedanken voor hun medewerking!
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ROGER VAN LAERE IN:

DRIEK, ZIJN GEBED EN ZIJN GEBOER
door Kees Leijten

KAREL LEENDERS :

DE STRIJD TEGEN HET WATER
door Anneke Oomes

Buiten regen en wind, binnen een aandachtig gehoor voor het
verhaal over Driek, de boer uit Liempde die door huisarts Roger
van Laere ten tonele werd gevoerd in een bomvolle zaal van De
Harmonie. Het is maandagavond 20 november 2006
In het voorjaar van 2007 zal Paulus in zijn museum een tentoonstelling houden over de boerenorganisaties in de vorige eeuw.
In het kader van deze tentoonstelling en daarop vooruitlopend
maken we kennis met Driek.
Driek was 'nen boer, die zijn lange leven lang met een sliphemd
aan op een klein gedoentje in Liempde heeft geboerd. Samen
met zijn broers leefde hij een vroom en sober bestaan.
Het was de eerste klant waarmee huisarts Roger van Laere
kennis maakte toen hij in 1965 zich vestigde als huisarts in
Liempde.
Toen Driek oud en stijf was, kon hij met een plat petje op z'ne
ronde blozende kop en met een gevlekt kieltje om zijn gekromde
lijf , gezeten op een kuis versleten biezenmatten stoeltje zachtjes
en zuutjes buurten over het boerenleven van toen.
Driek was geboren in 1886 en werd oud, heel oud.
Door in de herfst van zijn leven veel met hem te praten over
onder andere koe in de stal en de rogge in de schuur , over de
paarden en de geit en over meneer pastoor kwam huisarts
Roger van Laere veel over hem en het boerenleven te weten.
Met mooie dia's schetste hij het leven op het platteland in de
eerste helft van de 2oe eeuw.
Voor velen in de zaal herinneringen aan toen
Een succesvolle avond,
·

Hij was al eerder te gast als spreker bij Paulus maar nog niet
eerder sprak Karel Leenders over 'verloren oorden'. Voor het
onderwerp verdronken dorpen in West-Brabant werd gekozen
omdat er over niet al te lange tijd een boek over wordt uitgebracht. De research die Karel Leenders daarvoor deed, taat zich
goed vertalen tot een boeiende lezing ondersteund met lichtbeelden.
Als we het hebben over verdronken oorden, dan denken we
vooral aan Zeeland, maar ook veel dichter bij huis heeft het zeewater in het verleden regelmatig land teruggenomen van de
mens. Hoewel het heem van Paulus op de hooggelegen
zandgronden ligt, grenst het wel aan de laaggelegen gebieden
die ooit op de zee zijn gewonnen maar zwaar bevochten zijn . Het
allesvernietigende water heeft dus zeker invloed gehad op het
heem van Paulus.
St. Elizabethsvloed van 1421
Net ten noorden van Breda lagen. in vroeger tijden tage moerassen die bij extreme omstandigheden zoals bijvoorbeeld de St.
Elizabethsvloed van 1421 overstroomd konden worden door de
zee. In deze laaggelegen gebieden, die zich uitstrekten van 's
Hertogenbosch tot Zeeland, probeerden mensen een bestaan
op te bouwen. Men stichtte er kleine nederzettingen en bedijkten
langzaam maar zeker de omgeving. In de voormalige overstromingsgebieden kon men zout winnen, een voorname bron van
inkomsten. Maar kleine bedijkte gebieden werden bedreigd door
het terugkerende water en dwongen menseh hun hele hebben
en houden achter te laten en hun heil elders te zoeken.
De meeste verdronken oorden zijn voorgoed verdwenen. Er rest
niets meer dan een naarn op een oude kaart. In een aantal
gevallen werd een nieuwe nederzetting met dezelfde naam
gesticht in de directe nabijheid. Van die plaatsen weet men uit
overleveringen wel wát er geweest is.
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dr Karel Leenders
De man die (bijna) alles
weet over de geschiedenis
van ons gewest
foto Anneke Oomes

De huidige technieken laten inmiddels al heel wat meer van de
oorden zien dan vroeger. Vanuit de lucht kunnen foto's gemaakt
worden waarop soms nog de contouren van oude wegen en
percelen te zien zijn.
Nog meer kan men zien op nauwkeurige hoogtekaarten. Een
glooiing die met het blote oog niet zichtbaar is, wordt op een
dergelijke kleurenkaart zeer precies weergegeven. Voor wetenschappers, zoals Karel Leenders, zijn dat onmisbare instrumenten. Met de daardoor verkregen informatie kan men het veld in,
om daadwerkelijk te gaan graven naar overblijfselen.
Soms wordt wat gevonden, vaker zijn alle sporen uitgewist door
de zee, maar ook door mensen die door middel van bedijking de
gronden weer terugwonnen op de zee, en het land weer in
cultuur brachten. Allereerst werd er natuurlijk weer zout gewonnen, maar later kon men weer land- en tuinbouw plegen op de
gronden. Nog veel later kwam de bebouwing in de vorm van
dorpen en industriegebieden. In de overstromingsgebieden vindt
men dan ook grof gezegd vier lagen waarin men sporen kan
vinden die bij bepaalde tijden horen. Eerst het oude veenlandschap, dan de laag van het overstromingslandschap. Vervolgens
is daar het polderlandschap bovenop gekomen en uiteindelijk
vind je de stedelijke laag. Onderzoek binnen deze lagen is
moeilijk. Vaak hebben zich al verstoringen voor gedaan.
In Noordwest Brabant kan men na inventarisatie constateren dat
hier 42 verdronken oorden zijn geweest. Maar dat is ruim gezien
want vaak was zo'n oord niet eens bedijkt en dus amper ontgonnen. Voorlopig gaan de onderzoekers uit van 28 verdronken
dorpen.

aandachtig gehoor
foto Anneke Oomes

wetenschap en kunst
Karel Leenders heeft Paulus op maandagavond 18 september jl.
een kijkje gegeven in de geschiedenis van de verdronken oorden
en zo inzicht gegeven in het ontstaan van een groot deel van
Noord-Brabant. Het werd wel duidelijk dat het de strijd met het
water geen gemakkelijke is geweest. En ook nu levert de omgeving van deze strijd nog problemen op, doordat de zoektocht
naar de geschiedenis er zo moeizaam verloopt. Maar wellicht is
dat voor onderzoekers nu juist de uitdaging en de charme!
Dat het onderwerp 'verdronken oorden' tot de verbeelding
spreekt, blijkt niet alleen uit het feit dat onderzoekers als Karel
Leenders er zoveel tijd aan besteden maar ook uit de aanzienlijke hoeveelheid kunst die rond dit onderwerp is gemaakt in de
afgelopen eeuwen. In het Dordrechts Museum is nog tot en met
28 mei 2007 de kunsttentoonstelling; 'De Sint Elisabethsvloed de eeuwige strijd tegen het water' te zien.
Voor meer informatie; www.dordrechtsmuseum.nl/ en www.elisabethsvloed.nl
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RESTAUREREN VAN MONUMENTEN
Lezing van Johan van der Aa over het restaureren van
bouwkundige monumenten
door Louis Vriens

ANNA,
EEN PAAR HONDERD JAAR EERD-ER
Ingezonden brief van Herman Po/man
\

J

..(

l ·~

Na afloop van onze jaarvergadering, van 16 oktober 2006, gaf
Johan van der Aa een interessante lezing over het restaureren
van bouwkundige monumenten.

~--~

Met veel plezier heb ik in de Brieven van Paulus nr.160 het stukje van Toon van Miert gelezen over Sint Anna, maar ik wil er toch
een opmerking over maken.
Toon vertelt dat er al in de zesde eeuw legenden ontstonden
rond haar persoon. Maar dat was al iets eerder. Behalve onze
vier bekende Evangelies zijn er nog veel andere geschreven, de
zgn. apocriefe Evangelies die nooit door de kerk erkend zijn.
Sommige van deze evangelies heeft Dan Brown gebruikt om er
een merkwaardige en bedenkelijke hutspot van te brouwen. Een
heel vroeg apocrief Evangelie is het Proto-evangelie van Jacobus dat omstreeks 150 na Christus is geschreven en dat dus
nooit van Jacobus zelf kan zijn. Het wordt Proto-evangelie genoemd omdat er ook gebeurtenissen in staan vóór de geboorte
van Jezus.
Nou komen er in dit Proto-evangelie niet alleen voor het eerst de
namen voor van Joachim en Anna, maar ook staat er al het verhaal in dat het echtpaar maar geen kinderen kon krijgen totdat
Anna eindelijk zwanger werd, iets dat Joachim van een engel te
horen kreeg.
De twee voeden hun dochter Maria heel vroom op en Anna
maakt zelfs een heiligdommetje in haar huis. Als het meisje drie
jaar is, brengen ze haar naar de tempel, zoals ze hebben beloofd, om daar verder te worden opgevoed. Onnodig te vertellen
dat ze helemaal geen verdriet heeft bij het afscheid, maar van
godsvrucht maakt ze zelfs een uitgelaten dansje.
Over Joachim en Anna wordt er in dit Proto-evangelie verder
niets verteld. Het verhaal is natuurlijk duidelijk geïnspireerd door
het verhaal van Hanna in het Oude Testament die ook heel lang
moest wachten voordat ze zwanger werd van Samuel.
Zelfs de naam van de moeder is bijna ongewijzigd overgenomen.

Johan van der Aa
Johan is gepensioneerd architect en gespecialiseerd in het
restaureren van monumentale gebouwen. Hij is geboren en
getogen te Ulvenhout (Geersbroek) en is al vanaf 1~7_5 lid van
onze kring. Op jonge leeftijd heeft Johan een opleiding hou_tbewerking gevolgd aan de ambachtsschool te Breda,_ via
zelfstudie heeft hij zich uiteindelijk ontwikkeld tot architect.
Momenteel is Johan woonachtig in het plaatsje Oude Tonge.
Geschiedenis van de bouwkunst
De monumentale bouwkunst ontwikkelde zich in het oude
Griekenland vanaf de Be en de 7e eeuw v. Chr. door de bouw
van tempels voor de goden, aanvankelijk met lemen of bakstenen muren, maar zuilen, dak- en- balkwerk van hout. Tegen het
einde van de 7e eeuw werden de elementen van de houtbouw
"vertaald" in steen , en werden ook geleidelijk aan kostbaarder
steensoorten als kalksteen en marmer aangewend. In het
midden van de 6e eeuw had op het vasteland en in Zuid-Italië en
Sicilië de "Dorische", op de kust van Klein-Azië de "Ionische
stijl", een zodanige canonieke vorm aangenomen, dat men
sindsdien terecht van een Dorische en Ionische bouworde en
kan spreken.
De Korintische orde is pas in de 5de eeuw vóór Chr. ontstaan en
is eigenlijk meer door de Romeinen dan door de Grieken
toegepast.
In de 3de eeuw vóór Chr. Spreekt men over de opkomst van het
Hellenisme. Het was de oude Griekse cultuur die werd overgenomen door de Romeinen.
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Het hellenisme was de overheersende cultuur onder de
besturende elite van het Romeinse rijk.

~

De Vitruvian-man is door Leonardo de Vinci getekend met het
ideale menselijk lichaam gebaseerd op een pentagon (regelmatige vijfhoek). Een regelmatige vijfhoek zit vol met de principes
van de Gulden Snede.
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De Hellenistische architectuur werd gekenmerkt door een grotere
vormvrijheid dan de Oud-Griekse architectuur, mede door het
gebruik van o.a.beton, en door de aanleg van grootschalige
monumentale complexen.
Samen met de Romeinse architectuur wordt de Griekse
bouwkunst weer herontdekt, eerst in de Renaissance en later in
het Classicisme, maar pas in de 20e eeuw kon men de werkelijke genialiteit van de klassieken met de verborgen toepassing
van wiskundige principes als de Gulden snede enigszins
doorgronden. Minder algemeen bekend is de invloed van de
Griekse bouwkunst op de eigentijdse stedenbouw.
De Gulden Snede
De Gulden Snede speelt nog steeds een belangrijke rol in de he. dendaagse architectuur. In de klassieke architectuur werd deze
verhouding gezien als de "meest aangename", een opvatting die
we ook tegenkomen bij latere architectonische stijlen zoals de
Gotiek.Voorbeeld is het Parthenon op de Akropolis.

Ook in de klassieke schilderkunst en in de fotografie wordt de
Gulden Snede toegepast: in de compositie van het schilderij of
foto, maar ook bij de bepaling_van de locatie van het aandachtspunt. Van nature zoekt het oog deze plek op. In een rechthoekig
vlak kan dit punt op vier plaatsen gevonden worden (rechts
boven, links boven, links onder, rechts onder).

Euclides was een Griekse wiskundige uit de 3e eeuw v. Chr. die
werkzaam was in de bibliotheek van Alexandrië en heeft aangegeven hoe een lijnstuk verdeeld dient te worden om de Gulden
snede te verkrijgen:
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ofwel: De verhouding a/b wordt aangeduid met q> (Phi), het
zogenaamde Gulden Getal.
Hieruit volgt cp = 1 + 1/cp, ofwel de vierkants-vergelijking
q> 2
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met de positieve oplossing :
De oude Egyptenaren bouwden piramides die als begraafplaats
gebruikt werden. Zo blijkt dat de Gulden Snede een grote rol
heeft gespeeld in de bouw van hun piramides.

A
Romaanse stijl
De bouwkunst van de Grieken en de Romeinen kwam, zij het
wat later, ook naar Europa. De Romaanse stijl, of kortweg Romaans, is de benaming voor een stijlperiode in de kunst in Europa die duurde van ca. 1000 tot ca. 1200.
De term wordt vooral geassocieerd met architectuur maar wordt
ook gebruikt voor andere kunstvormen uit deze periode, met
name de beeldhouwkunst en de schilderkunst.
De term Romaans dateert uit 1820 en werd voor het eerst
gebruikt door de Franse kunsthistoricus Charles de Gerville, die
in de architectuur overeenkomsten zag met die van het oude
Rome. De Romaanse Stijl is -te herkennen aan: ronde bogen,
kleine ramen, dikke muren, en de vele zuilen.

Hoewel deze kenmerken vrij algemeen zijn kent het Romaans
grote regionale verschillen. Bovendien maakte de stijl een geleidelijke ontwikkeling door die uiteindelijk, door de grootschalige
toepassing van het kruisribgewelf, zou leiden tot het ontstaan
van de Gotische bouwstijl, waardoor het Romaans werd verdrongen. Overgangsstijlen tussen Romaans en Gotiek worden soms
aangeduid als Romanogotiek.

Gotische stijl
De Gotische bouwkunst ontwikkelde zich in de 12e eeuw uit de
Romaanse bouwkunst. Het was in de eerste plaats een tech-nische revolutie, die toeliet om de massieve muren met hun
kleine vensteropeningen te vervangen door een architectuur met
steunpunten, waartussen dunne muren of grote openingen (met
glaswerk) mogelijk werden.
De Gotische architectuur werd overheerst door hoge
kruisribgewelven met spitsbogen, ondersteund door bundelpijlers, steunberen, luchtbogen, spitsbogen (hoewel in het begin
boven portalen en vensters nog rondbogen gebruikt werden).
Gotische gebouwen maken uitgesproken indruk van ranke
hoogte. Een mooi voorbeeld van Brabantse Gotiek is de SintJanskathedraal in De Bosch en .natuurlijk onze Grote kerk in
Breda.

Abdij Ter Doest
Ter Doest is een abdij gelegen in de Belgische deelgemeente
Lissewege, in de gemeente Brugge. De nog bestaande Gotische
tiendschuur stamt uit 1250 en is het enige nog resterend abdijgebouw. Ze is 50,50 m lang, 23, 75 m breed en de puntgevel is
30,75 m hoog; de hoogte van de zijmuren is 9,25 m. Twee rijen
van elk 1O eiken pijlers dragen bijna 800 jaar het unieke eiken
dakgebinte. Tot voor 1711 was de schuur met stro bedekt, nu
bestaat het dak uit 38.000 Boomse dakpannen. Johan legt uit dat
de tiendschuur is ontworpen volgens het principe van "De Gulden Snede".
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Romaanse stijl

luchtbogen

steunbeer

Monumenten in ons heen
Johan verteld over restauratieprojecten binnen ons heem. Zo is
hij betrokken geweest bij de restauratie van het "Het Lindenhuis"
te Ulvenhout en de woning aan de Seminarieweg 2/4 te Bavel.
Ook de restauratie van het de Pekhoeve staat nog vers in zijn
geheugen, er was vroeger een koetshuis en "karreschot" in gevestigd. Het dakvlak had een helling van 52° wat weer duidt op
het principe van de Gulden snede. Tevens heeft hij de monumentale boerderij aan de Galderseweg 13 gerestaureerd. Johan
geeft uitleg over de langgevelboerderij (van het Kempische type)
van Ad en Mieke Peeters-van Boxel aan de Strijbeekseweg 12.
Deze boerderij kreeg een eervolle vermelding bij de uitreiking
van de Monumentenprijs Noord-Br:abant 1998. Dit rijksmonument
is door Johan gedetailleerd onder de loep genomen en door
berekening via het principe van "De Gulden Snede" blijkt dat de
boerderijwoning een Gotische kap heeft. Tevens kent het
bovenlicht van het deurkozijn in de noordgevel z.g. "Kapellen"
(oren). Deze Kapellen werden reeds in de 16e eeuw toegepast.
We praten hier dus over een zeer bijzonder en oud monument.
Afsluiting
Vanwege de voortschrijdende tijd kan Johan de gehele lezing
niet afmaken, misschien een volgende keer meer. De voorzitter
bedankt Johan voor zijn boeiende en gedreven uitleg.

Gotische stijl

Johan geeft op 18 maart 2007 in Alphen weer een lezing over de restauratie
van monumentale gebouwen. Voor meer informatie:
Johan van der Aa Kaai 28, 3253 AG te Oude Tonge (0187-641884).
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VERSLAG VAN DE 31 E JAARVERGADERING
VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK
gehouden maandag 16 oktober 2006 in zaal Bruininks te Bavel
door Jan van Dorst

1 De voorzitter opent de vergadering om 20.-uur.
Bericht van verhindering van bestuurslid Anneke Oomes en de
heer van Geel. Voorzitter heet speciaal welkom de erevoorzitter
Jan van der Westerlaken.
De voorzitter is nu een jaar in functie. Hij dankt speciaal Kees
Leijten voor de steun.
Hij maakt melding van twee bijzondere geschenken:
- Een Delfts Blauw bord, gemaakt ter gelegenheid van het 50
jarig bestaan van de melkfabriek St.- Laurentius in Ulvenhout en
- Een vaandel van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm van de
gemeente Ginneken en Bavel vanaf 1918 tot 1940.
2 De notulen van de 30e jaarvergadering, gehouden op 13 september 2005 en gepubliceerd in Brieven van Paulus nummer 156
worden zonder op- of aanmerkingen met dank aan de secretaris
goedgekeurd.
3 De secretaris leest het jaarverslag over het afgeslopen verenigingsjaar van 1 september 2005 tot en met 30 augustus 2006
voor. De activiteiten en gebeurtenissen van de vereniging en het
museum komen hierin uitvoerig aan de orde.
De vergadering keurt dit verslag goed.
4 De penningmeester doet verantwoording van het financiële
beleid en de geldmiddelen in het afgelopen jaar.
Naar aanleiding van de vraag over het ontbreken van een balans
deelt penningmeester mee, dat de kring geen eigendommen
heeft en dat daarom geen balans is opgesteld.
De vraag wordt meegenomen om te bespreken in het bestuur.
5 Toon van Arendonk doet mede namens Joke van Baal verslag
van de bevindingen van de kascommissie.
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De kascommissie heeft alles keurig in orde bevonden en verzoekt de vergadering de penningmeester en het bestuur te dechargeren.
6 Joke van Baal treedt af als lid van de kascommissie .. Hiervoor
in de plaats wordt de heer Arnold van Bijnen gekozen.
7 De penningmeester geeft toelichting op de begroting.
De portokosten gaan omhoog. Ook de drukkosten zijn mede
door de uitgave van het boekje van de paters hoger.
9 Voorstel van het bestuur om de contributie per 1 september
2007 te verhogen naar € 17, --.
Er lopen nog oude machtigingen (aan de bank) Geprobeerd zal
worden deze om te zetten. Ook hier komt de balans weer ter
sprake. Het bestuur zal zich hierin verdiepen.
Het voorstel wordt aangenomen.
8 Jan van Dorst en Jos Verschuren zijn aftredend als bestuurslid. Zij stellen zich beiden nog één periode beschikbaar.
Zij worden bij acclamatie herkozen daar er geen tegenkandidaten zijn.
Louis Vriens uit Galder wordt gekozen als bestuurslid met het
aandachtsgebied Galder/Strijbeek:
Louis stelt zich voor en vertelt dat hij geboren is in Ginneken en
via Strijbeek uiteindelijk in Galder terecht is gekomen.
10 Programma 2006-2007.
We zijn dit verenigingsjaar begonnen met een lezing van Karel
Leenders op 18 september,
Vandaag 16 oktober onze jaarvergadering en een lezing van
Joahan van der Aa.
Op 20 november zal dr. Van Laere een lezing houden in de Harmonie in Ulvenhout.
Op zondagmiddag 21 januari treedt Adri Hoppenbrouwers op in
zaal Bruininks in Bavel.
Op 19 maart komt Hans de Kievit met een lezing over archeologie.
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Paul Spapens komt op 20 april een lezing houden over de
grenzen.
De leden van Paulus houden op 12 mei een excursie naar
kasteel Bouvigne.
Het bestuur van Paulus kijkt vooruit.
We hebben nu een drietal commissies.
1 De Brieven; 2 Museumdepot; 3 Tentoonstellingen.
We willen komen tot oprichting van nog enkele werkgroepen.
b.v.
- Onderzoek naar verdwenen en vergeten monumenten.
Het eerste project(kamp Bisam Strijbeek) krijgt onder leiding van
Louis Vriens al gestalte.
Graag willen we op meerdere plaatsen onderzoek doen en
komen tot oprichting van een monumentje of herinnering.
- Verdwenen of vergeten paden
Welke paden waren er in ons heem. Wat is er van over, wat is er
van bekend.
- Cafés- herbergen- winkel/caféwoonhuizen
Welke cafés , herbergen en winkel/woonhuizen waren er in ons
heem in de loop der eeuwen. Velen zijn verdwenen, wat weten
we er nog van
Leden, die interesse hebben om zitting te nemen en actief deel
te nemen. in één v~n de commissies verzoeken wij contact op te
nemen. Z,e verder m (deze) Brieven van Paulus 161/162.

11 Er wordt door niemand gebruik gemaakt van de rondvraag.
12 De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit
de vergadering. Hij biedt de aanwezigen het traditionele Bavelse
worstenbrood aan.
Na de pauze vertelt Johan van der Aa meer over het restaureren
van Monumenten
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31 E JAARVERSLAG
VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK
1 SEPTEMBER 2005 T/M 31 AUGUSTUS 2006
door Jan van Dorst

Op de zonovergoten zondag 4 september 2005 opende voorzitter Jan van der Westerlaken de tentoonstelling "100 jaar klassenfoto's" in het museum aan de Pennendijk in Ulvenhout.
Daar Jan zich voor de volgende jaarvergadering niet meer herkiesbaar had gesteld als bestuurslid, was dit zijn laatste officiële
daad als voorzitter. Gedurende de hele middag was het een
komen en gaan van belangstellenden.
Op 10 september was het museum geopend ter gelegenheid van
Open Monumentendag, die als titel had: "Religieus Erfgoed".
Zondag 1 oktober was 't museum geopend en was er weer veel
belangstelling voor de tentoonstelling: "100 jaar Klassenfoto's".
De 31 e jaarvergadering werd gehouden op maandag 3 oktober in
zaal Flamingo in Ulvenhout. Dit jaar overtrof de opkomst de
verwachtingen van het bestuur.
Behandeld werden de notulen va11 de vorige jaarvergadering en
de secretaris en penningmeester deden verslag over het afgelopen verenigingsjaar. Harry van der Mast deed mede namens
Toon van Miert verslag over de kascontrole. Hij verzocht de
vergadering om de penningmeester en het bestuur te dechargeren. Joke van Baal uit Ulvenhout en Toon van Arendonk uit
Bavel werden benoemd in de kascommissie.
Dit jaar traden af als bestuurslid: Jan van der Westerlaken en
Dick Meeren. Zij stelden zich niet herkiesbaar.
Het bestuur droeg Toon van Miert( Ginneken) en Hans van der
Zanden (Bavel) voor als kandidaat-bestuurslid.
De vice-voorzitter prees Jan en Dick voor hun vele verdiensten
voor de kring en het museum. Jan werd benoemd tot erevoorzitter.
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Na de pauze van de jaarvergadering verhoogde "Rats, Kuch en
Bonen" de feeststemming met hun liedjes. Het thema, dat groep
uitgezocht had sloot nauw aan bij het thema dat het afgelopen
verenigingsjaar een rode draad vormde: "60 jaar bevrijding".
Op 15 oktober verschenen de Brieven nummer 156.
Naast de rubrieken en artikelen van de redactie, troffen we in
deze Brieven aan: Een artikel van Jeanny Wouters over de voorzitterswissel bij Paulus; het 30e jaarverslag van de secretaris; het
verslag van de 30e jaarvergadering door de secretaris; het
gedicht Levensmoed van Ad van Eyl- van de Klashorst; de artikelen: Cranendonk in Ginneken en De Zandbergen aan de Molenlei van Ad Jansen; het artikel: Wie was Marechaussee Kees
Keurhorst? Van Jacob Jonker en de artikelen: Haagse Beemden
en Ontwikkelingen op het Stadsarchief Breda door Marie-Louise
van den Wijngaard.
Op vrijdag 28 oktober nam een deputatie van het bestuur van
Paulus deel aan de dorpsquiz in Bavel. Paulus wist met 142 punten beslag te leggen op de eerste prijs en mocht de wisselbeker
in ontvangst te nemen.
Op 6 november was het museum weer geopend.
Het is zelden zo druk geweest bij een lezing van Paulus, dan op
14 november toen erevoorzitter Jan van der Westerlaken een lezing verzorgde over landgoederen in het heem van Paulus.
Het museum was geopend op 4 december.
De Brieven nummer 157 verschenen op 15 december.
Hierin troffen we aan: De vaste rubrieken en artikelen van de redactie; een nieuwe rubriek van de voorzitter: Rijterisnaartoe;
Henk Beijers vertelt over : Een Bredase Kanunnik als vader; De
voorzitter vraagt: Herinnert u deze nog? En schrijft een artikel
over "Ad Beenackers en zijn passie". Ons lid Ad van Eijl-van de
Klashorst schrijft een nieuw gedicht over Kerstmis.
Een artikel van Ben van Hulst over "Het getal 13" eh van Ad
Jansen over Villa Beukenhof in Ginneken.
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Vanwege de grote aanloop voor de tentoonstelling van Kla_ssenfoto's was het museum ook op 28 december geopend.
Op zondag 8 januari 2006 was het museum open en werden de
Klassenfoto's voor het laatst tentoongesteld.
Op vrijdag 13 januari nam een deputatie van Paulus deel aan de
dertiende Dorpsquiz in Ulvenhout. Evenals in Bavel nam Paulus
hier de wisselbeker als winnaar mee naar het museum.
Op zondag 15 januari ontving Paulus het muziekgezelschap
Kwartjesvolk bij Bruininks in Bavel. Ruim 120 leden hebben kunnen genieten van de 6-man sterke formatie.
Het was zoals gewoonlijk weer een gezellige middag.
Op zondag 5 februari werd door de beschermheer Koos van den
Ring van de harmonie Constantia de tentoonstelling: "Een eeuw
Constantia geopend".
De Brieven van Paulus nummer 158 verschenen op 15 februari.
Hierin troffen we aan artikelen van: Ben Martens over 100 jaar
harmonie Constantia; Ad ·Jansen over de Brug over de Mark in
Ginneken en de legende van de Duivelsbrug te Ginneken; de
voorzitter over bruilofttradities en de rubriek Rijterisnaartoe 2; de
redactie schrijft de kroniek "Uit het land van Paulus 2005".
Het museum was open op 5 maart.
Voor ongeveer tachtig belangstellenden hield voorzitter Toon van
Miert op 13 maart een prachtige lezing over Hoogstraten in het
zaaltje bij de paters te Meersel-Dreef.
Het museum was weer geopend op 2 april.
Op 3 april bestond onze heemkundekring 31 jaar.
De Brieven van Paulus nummer 159 verschenen op 15 april.
Hierin troffen we artikelen aan van: Louis Vriens over de
Hoogstraten-lezing door van Miert; Adriaan van Beek over beelden in de buurt nummer 25, ditmaal De Barmhartige Samaritaan
bij de St.Annakapel in Heusdenhout; Herman Polman över Ons
Blad in Bavel 50 jaar; Piet van Beek over Maaikes Dorst;
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Ad Jansen over de Duivelsbrug in Ginneken; Ad van Eijl-van de
Klashorst over dood bidden; Christ Buijks over verhuur van de
Woestenbergse Hoeve onder Bavel 1795; Toon van Miert met de
rubriek Rijterisnaartoe 3 en een aantal artikelen van de redactie.

HET WEGKRUIS
AAN DE BOUVIGNELAAN IN ULVENHOUT
door Ad Jansen

Op 29 april werd onze voorzitter Toon van Miert onderscheiden.
Hij werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Het museum was open op 7 mei.
Op zaterdagmiddag 13 mei trokken maar liefst 60 leden van
Paulus naar Hoogstraten om daar met gidsen de Sint Katharinakerk en het stadhuis te bezoeken.
Op 4 juni was het museum voor de laatste maal voor de vakantie
geopend en was de tentoonstelling "100 jaar Constantia"voor het
laatst te bezichtigen.
Gedurende de maanden juli en augustus was het museum gesloten. De Brieven nummer 160 verschenen op 15 augustus.
Hierin troffen we de volgende artikelen aan: Laatste steen gelegd
bij de Sint Jacobskapel door Jeanny Wouters; Beelden in de
buurt nummer 26 over de Bazuinengel op de Bieberg door Adriaan van Beek; Rijterisnaartoe 4 door de voorzitter; Afbraak Salvatorkapel Baarle 1926 door Ad Jansen; diverse artikelen en de
Bibliografie van de Brieven van Paulus jaargang 31 door de
redactie.
Graag wil ik dank brengen aan de redactie van De Brieven van
Paulus, bestaande uit Kees Leijten, Anneke Oomes en Louis
Vriens voor het vele werk, dat besteed wordt aan de totstandkoming van dit prachtige blad en de vele artikelen die zij ook schrijven. Wederom een speciaal woord van dank voor Ad Jansen
voor de vele artikel, die hij steeds weer aanlevert.
31 augustus sluit het verenigingsjaar

In nr. 159 van de Brieven van Paulus van april 2006 vertelde ik u
onder meer over een wegkruis in het plantsoen op de hoek van
de Duivelsbruglaan en de Bouvignelaan. Hoewel er nog veel
vragen over zijn, weten we dank zij het speurwerk van oudarchitect Henri Fraiture al veel meer van dat wat mysterieuze
kruis dat onverwachts verscheen, verdween, weer terugkwam en
opnieuw verdween, om nu weer in alle glorie op de sokkel te
staan.
Wanneer en hoe het kruis in Ginneken terecht is gekomen, is tot
heden nog niet gevonden. Vermoedelijk in 1986, maar niemand
schijnt te weten wie het daar heeft weggezet. De Priesters van
het H. Hart op Duivelsbru~aan 54 weten het niet. Volgens vroegere informatie zou het in 1986 vanuit Zuid Limburg door pater
Eliëns mee naar Ginneken zijn gebracht. Henri Fraiture heeft nu
echter ontdekt dat deze priester Dr. G.C.M. Egeli heet en dat hij
in Nijmegen woont. In 1986 promoveerde hij op een proefschrift
"Gietijzeren kruisen in Limburg": Eerder publiceerde hij ook
"Wegkruisen in Limburg."
Het wegkruis in Ginneken is hem echter niet bekend. Hij weet
ook niet hoe dat in Ginneken terechtgekomen is.
In ieder geval stond het wegkruis er in 1994 al enige jaren. Op
13 oktober van dat jaar was het 50 jaar geleden dat Bad Wörishofen abusievelijk door geallieerde bommen werd getroffen.
Hierbij kwamen 27 mensen om het leven. In de kerk aan de
Duivelsbruglaan vond in 1994 een herdenking plaats die bijgewoond werd door ongeveer honderd familieleden van de slachtoffers. Op de voet van het wegkruis had mevrouw Margriet
Muller-de Wilde, dochter van de omgekomen geneesheer-directeur dr. H. de Wilde een herdenkingstegel aangebracht.
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In september vond een tweede restauratie plaats waarna het met
een solide verankering voor de derde maal op het voetstuk werd
geplaatst. Hulde aan de medewerkers van de Dienst
Buitenruimte van de gemeente Breda, aan wie het te danken is
dat het wegkruis nog steeds het plantsoentje siert.
Margriet Muller- de Wilde komt regelmatig in Ginneken om op de
Bieberg de graven te bezoeken van haar vader en haar broer. Ze
had de gedenksteen op de voet van het kruis al eerder gemist en
veronderstelt dat de tegel gestolen is. Mocht u weten door wie en
in welk jaar het wegkruis voor de eerste maal in het plantsoen op
de kruising van de Bouvignelaan en de Duivelsbruglaan geplaatst is, wilt u dat dan doorgeven aan de redactie van de
Brieven van Paulus. Ook zouden wij graag willen weten waar de
herdenkingstegel op het voetstuk gebleven is.
foto Kees Leijten
november 2006

CULTUURHISTORIE ROND BREDA

Navraag door Henri Fraiture bij de gemeente Breda leverde heel
wat informatie op. Olaf Roks, technisch medewerker van de Directie Buitenruimte, belast met toezicht op en instandhouding en
onderhoud van sierende elementen, wist te vertellen dat deze
dienst in april 2006 het kruis had weggenomen voor een herstelbeurt, ontroesting, coating en afwerking door Bie mans in Rijen.
Eind mei keerde het weer terug naar Ginneken. In de loop van
juni bleek het opgeknapte wegkruis vermoedelijk door vandalen
te zijn omgetrokken. De gemeentelijke dienst zet het weer terug
op het voetstuk.
Tijdens de zomervakantie van dit jaar kwam er op het meldpunt
een bericht binnen over iets dat in de greppel lag. In de veronderstelling dat het om oud ijzer ging dat moest worden afgevoerd, werd een en ander in opdracht van de gemeente opgehaald. Op de gemeentelijke opslagplaats werd het sierend element uit Ginneken herkend.

De BRG/BMS organiseert 'het komende voorjaar in samenwerking met Heemkundekring Paulus van Daesdonck, de heemkundekringen Op de Beek, Teterings Erfdeel en Breda, met de
Oranjeboom, Cultuurpunt Breda en Prinsenhaags Museum in
museum De Rijf in Prinsenbeek OP.nieuw een serie lezingen over
de cultuurhistorie in West-Brabant.
1 mrt: Jos Swanenberg, Dialect in Breda en omliggende dorpen
8 mrt : Chris Buiks, Toponiemen in Breda en omgeving
15 mrt : prof.dr. Arnoud-Jan van Bijsterveld,
Van hoog en paars tot laag en grauw
22 mrt :Bas Aarts, Ansfried, Thorn en West-Brabant
Tijd; telkens van 20.00 tot 22.00 uur
Deelnamekosten; € 22.50 voor 4 lezingen (incl. koffie /thee)
Aanmelding en informatie; vóór 12 februari 2007 bij BRG/BMS
073-615 62 63
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HET FABRIEKSSTRAATJE
Een leuk maar weinig bekend straatje in Ginneken
door Ad Jansen

Foto 1: Het Fabrieksstraatje in vogelvlucht, omstreeks 1980. Op de
voorgrond De Roosenhoeve en De Drie Ulven. (deel van een luchtfoto
van 't St.Laurensziekenhuis, collectie P. v.D.; repro A. W.Jansen, 2006.).

Foto 2: Ingang van het Fabrieksstraatje vanaf de Ulvenhoutselaan, met
links De Drie Ulven en rechts de woning Ulvenhoutselaan 53. Achter in
het straatje stond rechts de windmolen en het molenaarshuis op de
plaats waar nu de huizen 39-43 staan. Links de woning van de
meesterknecht, nu nr.35 (foto A. W.Jansen, 2006).

Inleiding
Vraag aan een aantal willekeurig gekozen Ginnekenaren of ze
het Fabrieksstraatje in hun dorp weten te vinden. Negen van de
tien keer zullen ze verbaasd reageren en zeggen dat ze daar
nog nooit van gehoord hebben. Nog meer verbaasde ogen zullen
je aankijken, wanneer je ze vertelt, dat dit een zijstraatje is van
de Ulvenhoutselaan, net voorbij de voorname herenhuizen aan
het begin van deze laan, het Laurenshof en de fraaie villa's De
Roosenhoeve en De Drie Ulven. Aan de westzijde is men intussen de statige buitenplaats Valkrust (nr.2) gepasseerd.
Tegenover de villa Mon Plaisir (nr.12) ziet men een smal straatje,
met een aantal leuke woningen (huisnummers 35 t/m 51 ), daterend van het einde van de negentiende eeuw. Ze zijn gebouwd
tussen 1880 en 1885 door een eigentijdse projectontwikkelaar,
die een terrein verkavelde· waarop bijna een halve eeuw een
fabriekscomplex had gestaan.
Foto 1 laat u in vogelvlucht de ligging van het straatje en van de
huidige bebouwing zien, terwijl afbeelding 1 hierop een nadere
uitleg geeft. Foto 2 toont de ingar:ig van het straatje, waarmee
men nu vanaf de Ulvenhoutselaan naar de achterliggende woningen nummers 35 t/m 51 gaat.
Industrialisatie in Ginneken
De negentiende eeuw was een periode waarin ook Ginneken
niet aan de industrialisatie dreigde te ontkomen. In de loop van
die eeuw telde het dorp maar liefst drie textielfabrieken, een
brouwerij, een timmerfabriek en een mosterdfabriek. De machines werden aangedreven door een stoommachine, waarvoor
een vrij hoge schoorsteen was vereist. Een van die textielfabrieken 1 stond achter in het huidige Fabrieksstraatje. Het was
in feite een bedrijf dat van oude wollen stof weer nieuwe wol
maakte. De tweede fabriek, die bekend was als de lompenfabriek van De Beer stond in het binnenterrein, achter de westzijde
van de Ginnekenweg, achter het huis nr.350, dat gebouwd werd
door de fabrikant M.de Beer (foto 3).
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Dit bedrijf brandde in de vroege morgen van 7 juni 1890 geheel
af. Over de derde textielfabriek heb ik u al eerder verteld. Op het
terrein van de villa Beukenhof aan de Prins Hendrikstraat stond
een fabriek van gelakt doek 2 . De timmerfabriek van de
gebroeders De Swart was in de eerste decennia van de twintigste eeuw te vinden aan de huidige Duivelsbruglaan, op de plaats
waar nu de huizen 28 t/m 32 staan. De mosterdfabriek behoorde
bij het bedrijf van A.Ballingtijn, aan het begin van de Postlaan.
Het toen nog kleine dorp telde zo in de negentiende eeuw een
aantal rokende schoorstenen, die in die tijd echter meer als
tekenen van welvaart en vooruitgang dan als vervuilers van het
·
milieu werden beschouwd 3 .
Aan het eerste gedeelte van de Ulvenhoutselaan zou men zelfs
in de negentiende eeuw geen fabriek verwachten. En dan te
bedenken dat de initiatiefnemer Antonie Oomen zelf eigenaar
was van Valkrust. Hij deed precies datgene wat de voorgaande
bewoners van deze voorname buitenplaats hadden willen
voorkomen. Die probeerden tegen te gaan dat het akkergebied
tegenover hun landgoed zou worden bebouwd.

Foto 3: De Ginnekenweg in noordelijke richting vanaf de Markt. In het
midden het herenhuis nr.350, gebouwd door de eigenaar van de
lompenfabriek van De Beer, later nog herbouwd door de familie
Rijppaert (foto A. W.Jansen, 2006).

35

Als de gelegenheid zich voordeed kochten ze dan ook de grond
en de al bestaande woningen op om zo ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.
Straatjes en hofjes
Het verkavelen van een voormalig bedrijventerrein en het
volbouwen van binnenterreinen is van alle tijden. Zo zijn er in het
verleden in Ginneken een aantal kleine straten en binnenhoven
aangelegd, die niet direct in het zicht liggen en daardoor minder
bekend zijn. In de negentiende eeuw ontstonden op deze wijze
enkele zijstraatjes van de in die tijd tot de gemeente Teteringen
behorende Zandbergweg. Aan de zuidzijde van deze straat lag
nog net op het terrein van de gemeente Ginneken en Bavel De
Reet van de Kuit, genoemd naar de projectontwikkelaar Kuytenbrouwer. Dit steegje met een aantal kleine en enkele grotere
huizen is bij de afbraak van de bebouwing van het Oranjeplein
ter wille van de aanleg van de Zuidelijk Rondweg geheel
verdwenen.
Een ander straatje daterenp van rond 1900 bestaat nog steeds:
het Kleine Werfstraatje, gelegen achter de gelijknamige "grote"
straat. In de jongste tijd werd op het vroegere terrein van Hurkx
aan de Raadhuisstraat het Burgemeester Beenshof aangelegd.
Op het bedrijfsterrein van Verlegh tussen de Ginnekenweg en de
Regentesselaan worden nu huizen gebouwd aan het Ginnekenhof Aan het begin van de Bavelselaan ligt het Fortuynhof op het
erf waar eens de brouwerij De Zwaan gevestigd was. Kent u
overigens de achter de westzijde van de Ginnekenweg gelegen
Schuyfhil ? Dit laantje waaraan slechts enkele woningen staan,
volgt de oude loop van de Molenlei vanaf de Johan Willem
Frisolaan in zuidwaartse richting. Het is genoemd naar de zeventiende-eeuwse eigenaar van een beemd die hier aan de Molenlei
grensde. De beek zelf is omstreeks 1950 verlegd waarna de
oude loop gedempt werd. Pas in de jongste tijd werd het een
laantje met enkele woningen.
Zo past het verkavelen omstreeks 1880 van het voormalige
bedrijfsterrein aan de Ulvenhoutselaan volledig in het bovenbeschreven beeld.
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De familie Oomen op Valkrust, 1830-1856
In 1830 werd Valkrust door de erfgenamen van de overleden
eigenaar Jan Milders onderhands verkocht aan de rentenier
Cornelis Oomen (1767-1833). De koper stamde oorspronkelijk
van een familie van boeren en brouwers uit Teteringen 4 . Hij had
kennelijk goede zaken gedaan in Amsterdam als lakenkoopman
en stoffenwinkelier. Oomen was getrouwd met Maria Elisabeth
van Ermingen. Het katholieke echtpaar had twee zonen en twee
dochters, die alle in Amsterdam werden gedoopt. In 1830 keerde
Cornelis sr. met één dochter en twee zonen terug naar Brabant,
waar hij zich vestigde op het buiten Valkrust aan de Ulvenhoutselaan in Ginneken (foto 4 en 5) . Toen vader Oomen in 1833
overleed moet hij op het kerkhof naast de toenmalige schuurkerk
in Ulvenhout begraven zijn. Tegen de nog van dit kerkje resterende muur kan men tot heden het eenvoudige kruis aantreffen
dat eens op zijn graf moet hebben gestaan 5 .
De zonen Cornelis Wilhelmus (1811-1866) en Antonie Maria
(*1814) hebben in de gemeenschap van Ginneken een rol van
betekenis gespeeld en op Valkrust grote veranderingen tot stand
gebracht.
Cornelis jr. werd bij K. B. van 14 april 1833 benoemd tot gemeentesecretaris van Ginneken en Bavel. Dit ambt heeft hij meer dan
30 jaar bekleed. Later was hij tevens gemeenteontvanger. In
1835 werd hij ook nog schoolopziener. In 1859 werd hij lid van
de Tweede Kamer en in 1865 lid van Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant. In dat jaar verhuisde hij naar 's-Hertogenbosch,
waar hij in 1866 is overleden. Op 26 april 1843 trouwde hij te
Dordrecht met Maria Theodora Delhez.

I

wonJna
meesterknecht
·1860

Ulvenhoutselaan

Afbeelding 1: Overzicht van de woningen in het Fabrieksstraatje,
afgebeeld in foto 1. Huis 35 is de woning van de meesterknecht,
gebouwd in 1860 door fabrikant Van Nouhuys, tegelijk met De
Roosenhoeve. De windmolen (1837-1857) stond op de plaats van huis
39, het molenaarshuis is nu nr. 39-41, de kunstwolfabriek stond op de
plaats van de huizen 45-47, de houten loods van nr. 51 en de uitbouw
van huis nr. 53. Vergelijk ook met afbeelding 2.

Ulvenhoutselaan

Afbeelding 2: Ruimtelijke voorstelling van het fabriekscomplex in de
jaren 1840-1860. Vergelijk deze met de luchtfoto 1 en afbeelding 1
(tekening A. WJansen) .

De Roosenhoeve

-4.1.
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In datzelfde jaar liet hij de Bredase architect Egidius Heynincx
(1814-1848) voor zijn gezin de villa Mariënda/ bouwen aan de
huidige Duivelsbruglaan op een terrein achter de toren dat
vanouds tot Valkrust behoorde (foto 6).
Zijn broer Antonie ontpopte zich als een ware ondernemer. Hij
stichtte zowel op het landgoed zelf als op enkele percelen aan
de overzijde van de Ulvenhoutselaan verscheidene fabriekjes. In
1856 kwam er een einde aan deze activiteiten van de gebroeders Oomen, die gedwongen waren alle bezitttingen in Ginneken
openbaar te laten verkopen. Antonie vestigde zich daarna in
Antwerpen.

Foto 4: De eerste fabrikant Antonie Maria Oomen bewoonde Villa
Valkrust vanaf 1833 tot 1856. Het huis dat dateert van 1772 was in die
tijd wellicht nog niet gepleisterd. De uitbouwen en de indeling van de
vensters beneden dateren van het begin van de twintigste eeuw (foto
A. WJansen, 1980).

Foto 5: Na in 1990 uitgebrand te zijn werd Valkrust geheel herbouwd
en in oude luister hersteld. Ook de oprijlaan werd herplant en het nu
openbare park gerenoveerd (foto A. WJansen, 2006).

De fabrieken van Antonie Oomen, 1837-1856
In 1837 stichtte deze ondernemer zijn eerste bedrijf. Het was
een paardenoliemolen, opgesteld in een van de bijgebouwen van
zijn landhuis. De vergunning voor dit bedrijf werd hem door B. en
W. van Ginneken en Bavel verleend op 30 november 1837 7 .
Een half jaar later werd er op een perceel aan de overzijde van
de Ulvenhoutselaan een windmolen gebouwd die de naam De
Valk kreeg. Op 1 mei 18~8 kreeg Antonie Oomen vergunning
voor deze olie- en schorsmolen: ...... buiten het dorp alhier, oost
Christiaan Verkaar, zuid Cornelis Wagemakers, west de Straatweg en noord mevrouw de weduwe Hubert8. Tegen deze achtkantige (houten?) molen werd aan de zuidzijde een huis voor de
oliemolenaar gebouwd, omstreeks 1846 gevolgd door een
pakhuis tegen de oostkant van de molen 9 .
In 1843 stond fabrikant A.M.Oomen geregistreerd als olieslager
met een windmolen, tevens runmolenaar en patentolie fabrikant10. Hij produceerde toen op jaarbasis 500 vaten olie, 70.000
koeken, 100.000 mud schors en 300 vaten patentolie.
In zijn bedrijf werkten vijf volwassen arbeidskrachten. In dat jaar
stopte hij met het verwerken van schors en breidde hij de
productie van olie uit. Daarna fabriceerde hij op jaarbasis 1000
vaten olie, 150.0000 koeken en 400 vaten patentolie. Antonie
was een moderne ondernemer die met zijn tijd meeging. In 1848
kreeg hij vergunning voor het plaatsen van een stoomwerktuig.
De stoommolen werd aan de westzijde tegen de windmolen
aangebouwd. Afbeelding 2 brengt de ontwikkeling van het
fabriekscomplex in beeld.
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Foto 6: Villa Mariëndal aan de Duivelsbruglaan werd in 1843 gebouwd
door Cornelis Domen Jr. Hier woonde de tweede fabrikant Van Nouhuys van 1856 tot 1860. Van 1866 tot 1868 was de villa het eigendom
van de fabrikant Lilly, die de kunstwolfabriek in het Fabrieksstraatje
gehuurd had. Mariëndal werd in 1956 afgebroken.
(ansicht, col/. A. W.Jansen).

Foto 7: In 1860 bouwde de tweede fabrikant A.J. van Nouhuys aan de
Ulvenhoutselaan naast het Fabrieksstraatje de villa De Roosenhoeve.
Hij woonde er slechts enkele jaren namelijk van1860 tot 1863. Zijn
weduwe verkocht het huis in 1865 (foto A. W.Jansen, 1980).

In 1848 bleek hij in een bijgebouw van Valkrust ook nog een
lijmfabriek te exploiteren 11 . Weer enkele jaren later schakelde hij
over op het produceren van kunstwol, waarvoor aan de westzijde
van het complex ten oosten van de weg opnieuw een gebouw
werd weggezet 12 . Bovendien moest er voor de opslag van wollen
lompen een van de fabrieksruimte losstaand magazijn worden
gebouwd. Met zijn drie bedrijven deed Oomen goede zaken. In
1851 vermeldde het gemeenteverslag dat. .... er in de stoom en
windolieslagerij druk is gewerkt, doch slechts met middelmatig
voordeel. Over de lijmfabriek: ... .het fabrikaat vindt gerede afzet;
men vervaardigt gelatine die in het buitenland gefabriceerd
product evenaart en veel gevraagd wordt13 . Ook internationaal
kreeg de ondernemer Oomen erkenning voor zijn producten. Het
gemeenteverslag vermeldde een jaar later: De eigenaar der
beide fabrieken werd tengevolge van inzendingen van
voorwerpen van zijn fabriek naar de tentoonstelling te Londen,
het lidmaatschap der Fransche Academie van Landbouw,
Nijverheid en Handel te Parijs aangeboden.
Het gemeenteverslag van· 1854 vertelt ons ook iets over de
personeelsbezetting van het bedrijf: een fabriek door
stoomkracht bewogen; het stoomtuig van 6 paardenkrachten
bracht een olieslagerij en een kunstwolfabriek in beweging. Er
werkten 49 arbeidskrachten: 9 volwassen mannen, 30 volwassen
vrouwen en 10 kinderen; het maximum loon bedroeg f. 6, - tot
f.1,50 per week. De olieslagerij vertoonde veel bedrijvigheid en
goed resultaat, door de stijging van de olieprijzen en van de
prijzen van koeken, door veel vraag uit het buitenland.
In de lijmziederij werkten twee volwassenen, met een weekloon
van f.4,- tot f. 3,- per week; de producten hadden buitengewone
aftrek, waardoor de prijzen stegen; de gelatine die hier werd
vervaardigd kon wedijveren met het beste Franse fabrikaat.
Bij al deze lovende woorden moet men wel bedenken dat het
verslag geschreven werd door de gemeentesecretaris Cornelis
Oomen die zich prijzend uitliet over het ondernemerschap van
zijn eigen broer!
In 1855 gingen de activiteiten en de resultaten van de olieslagerij
ten gevolge van de hoge zaadprijzen sterk achteruit, terwijl door
de geringe vraag de prijzen van de olie en van de koeken niet
meestegen.
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Afbeelding 3: Van 1866 tot 1868 ~as een deel van het fabriekscomplex
verhuurd aan de Waalse kunstwolfabrikant Lilly Donken en Cie, die de
al enkele jaren gesloten kunstwolfabriek huurde van Andries Schippers.
Het brievenhoofd stelde het bedrijf veel mooier voor dan het in feite
was.

De kunstwolfabriek bleef wel goede resultaten boeken door den
bloeiende staat der Tilburgsche Fabrijken was er veel vraag,
terwijl er ook veel export was, namelijk naar Engeland. Er
werkten toen zes mannen en tien kinderen, terwijl gemiddeld 50
vrouwen thuisarbeid verrichtten. In het daarop volgende jaar
gingen zowel de lijmfabriek als de olieslagerij te niet14 .
Waarschijnlijk zijn de twee broers Oomen door de teruggang van
de zaken in financiële moeilijkheden gekomen. In het voorjaar
van 1856 besloten zij al hun bezittingen openbaar te laten
verkopen.
Het fabriekscomplex verkocht, 1856
De openbare verkoping 15 van het omvangrijke bezit door de te
Ginneken residerende notaris J.C.Jonckheer moet voor het dorp
een grote gebeurtenis zijn geweest. Het betrof niet alleen het
fabriekscomplex maar ook de buitenplaats Valkrust (foto4) en de
nog vrij nieuwe villa Mariëndal (foto 6) aan de huidige
Duivelsbruglaan. Valkrust werd in een aantal kavels geveild.
Allereerst het landhuis met bijjgebouwen, met een perceel grond
binnen de grachten en de oprijlaan vanaf de weg, samen groot 1
hectare 74 are en 15 centiare. Een huis ten zuiden van de
oprijlaan (nu nr.4) werd afzonderlijk geveild, evenals vier percelen grond ten noorden van de oprijlaan, oostwaarts grenzend
aan de weg naar Ulvenhout.
Aan de oostzijde van de weg werd het fabriekscomplex verkocht
met een ondergrond van 20 aren. Verder lag daar nog een perceel van ruim een hectare landbouwgrond.
Aan de Duivelsbruglaan werd niet alleen de villa Mariëndal onder
de hamer gebracht maar ook nog een aan de overzijde van die
straat gelegen woonhuis.
Tenslotte werd ook de inboedel van beide landhuizen in twee
afzonderlijke zitdagen geveild. Het fabriekcomplex werd als volgt
aangeprezen:

De in volle werking zijnde wind en stoomoliemolen "de Valk" met
de daaraan verbonden kunstwo/fabriek, voorzien van twee Engelse wolmolens, volgens het nieuwste systeem, in werking
gebragt wordende door een uitmuntende stoommachine van
hoge drukking.
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Bevattende de oliemolen twee paren kantstenen en leggers,
groote ijzeren voorslagblok met ijzeren voor en naslagbalk, tien
stampers en twee pletmolens, eene in tras gemetselde oliekelder, pakhuis met zolder en zaad en koekbergplaatsen.
Voorts behoort tot deezen koop eene daar aangeleegen meesterknechtwoning met kantoor, alsmede eene buitengewoon
groote loods in hout getimmerd en met pannen gedekt.
Bij de finale toewijzing werd Valkrust met de tweede woning en
de vier losse percelen voor f. 16.740,- verkocht aan de Bredase
advocaat J. L. de Grez. De buitenplaats Mariëndal ging naar de in
Princenhage wonende grondeigenaar Chrétien de Wit.
De fabriek en de percelen grond aan de oostzijde van de Ulvenhoutselaan werden voor f.12.980,- eigendom van de in Wychen
wonende koopman A.J.van Nouhuys.
De tweede ondernemer A.J.van Nouhuys, 1856-1865
Nadat Van Nouhuys de fabrieken had overgenomen verhuisde
hij naar Ginneken, waar hij -van Chrétien de Wit de villa Mariëndal (foto 6) huurde. Bij de aankoop van de fabriek was hij ook
eigenaar geworden van een perceel grond van De Grooten
Akker ten noorden van het bedrijvencomplex. Een gedeelte
hiervan ruilde hij met de eigenaar van het perceel grond ten
zuiden van Valkrust 16 . Op het restèrende deel van de grond ten
noorden van het bedrijventerrein bouwde Van Nouhuys voor
zichzelf een nieuwe villa, die de naam kreeg De Roosenhoeve,
nu Ulvenhoutselaan 25:-27 (foto 7). Hij betrok deze fraaie woning
in 186017 .
Waarom Van Nouhuys een deel van de grond aan de oostzijde
van de Ulvenhoutselaan geruild had met een perceel schaarbos
ten zuiden van Valkrust bleek al enkele maanden na deze ruil.
Afbeelding 4: Voor de openbare verkoping van het fabriekscomplex
werd in 1880 een kadastrale tekening gemaakt. A = de molen als
centraal gebouw; B= het molenaarshuis annex kantoor; C= loods voor ·
de opslag van lompen en hout; D= De Roosenhoeve; E= huis van de
meesterknecht. Links boven de huizen 6,8,en 10 de leidingstraat van
de fabriek naar de Mark. Midden onder de hovenierswoning
Ulvenhoutselaan 57, gebouwd omstreeks 1844.
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Hij verkocht toen dat perceel schaarbos aan de eigenaar van
Valkrust J.L. de Grez, met uitzondering van een smalle strook ter
breedte van 1½ meter. Dit pad tussen de Ulvenhoutselaan en de
rivier de Mark diende volgens de acte van transport ter communicatie tussen de fabriek en de rivier 18 . In deze strook pal
langs de noordzijde van de tuin van het daar gelegen huis (nu
nrs. 6,8 en 10) werd een waterleiding gelegd voor de aanvoer
van water naar de fabriek en vermoedelijk ook een afvoer van
het afvalwater naar de rivier. Het pad kunt u terugvinden in
afbeelding 4.
De nieuwe fabrikant ontmantelde in 1857 de windmolen. De
romp van de molen moet echter tot aan de afbraak van het
gehele complex na 1880 de kern van het fabriekscomplex gebleven zijn (zie afbeelding 4). De olieslagerij lag al sinds 1855 stil,
maar werd nu door Van Nouhuys definitief gesloten. De kunstwolfabriek draaide echter op volle toeren. 1n 1856 werkten er 10
mannen, 15 vrouwen en 25 kinderen, een jaar later bedroegen
deze aantallen respectievelijk 10, 38 en 20 19 . Op de resterende
grond achter zijn nieuwe villa bouwde hij nog een tweede huis,
een dienstwoning voor de meesterknecht. Dit huis staat er nog
steeds, links achterin het Fabrieksstraatje, nu Ulvenhoutselaan
nr.35.
De twee woningen kunt u terugvinden op afbeelding 1 en 2.
Na 1860 liep de productie van kunstwol terug. De fabrikant
schakelde daarom over op het vermalen van verfhout,
schorsmaling en op de vervaardiging van kunsthennep. De
personeelsbezetting werd aan de nieuwe situatie aangepast. In
1861 werkten er nog 9 mannen, 4 jongens en 20 meisjes.
Gemiddeld werd er 16 uur per dag gewerkt20 . De productie van
kunstwol werd in 1862 geheel gestopt. Voor de nieuwe situatie
was meer energie nodig. Daarvoor mocht de fabriek de capaciteit van de stoommachine vergroten tot 20 P.K.
In 1863 overleed Adrianaus Johannes van Nouhuys. In 1865 liet
zijn weduwe de fabriek met de bijbehorende dienstwoning openbaar verkopen.
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De derde en laatste eigenaar van de fabriek: A.H.Schippers,
1865-1880
Bij de openbare verkoping 21 werd de fabriek gespitst in twee
kopen:
Koop 1:
De schors en verfhoutmolens , met daarbij behorende
gebouwen, meesterknechtwoning, kantoor, gastoestel, schuur,
paardenstal en karhuis, erve, pleinen en weg, groot 22 roeden
en 55 ellen (22.55 are). Hierbij behoren ook het stoomwerktuig,
een schorsmolen met twee paar stenen met riemen en
toebehoren; en toestellen tot verwerking van verfhout.
Koop 2:
Een perceel bouwland achter en naast de eerste koop, groot 30
roeden, zijnde het noordoostelijk deel van een perceel, geheel
groot 42 roeden en 85 ellen (42.85 are).
Beide kopen werden voor FI. 8.160,- gekocht door vrouwe Maria
Bikker, weduwe van Leendert Cornelis Schippers, handelend
namens haar nog minderjarige zoon Andries Hendrik Schippers.
Eveneens in 1865 verkocht. de weduwe Van Nouhuys haar villa
De Roosenhoeve voor FI. 11.000,- aan Karel Hubert Canoy,
particulier te 's-Gravenhage 22 .
Andries Schippers was de derde en laatste ondernemer van de
fabrieken in het Fabrieksstraatje. Hij exploiteerde de bedrijven
van 1865 tot en met 1879. Hij had in deze jaren constant zeven
mannen in dienst, met uitzondering van 1878, toen er tien
mannen werkten.
In 1866 verhuurde hij de kunstwolfabriek aan een nieuw
opgerichte firma (zie afbeelding 3). Het betrof de Firma Lilly,
Donken & Cie, die in 1866 vergunning kreeg tot het oprichten
van ene kunstwolfabriek en van een wolspinnerij te Ginneken in
de fabrieksgebouwen van Schippers, namelijk in de ruimte van
de vroegere stoomoliemolen en van de voormalige kunstwolfabriek, met een patent voor vijf jaar op nieuwe verbeterde
apparatuur23 . Pierre Henri Léonard Lilly was een gepensioneerde
officier, afkomstig uit Luik.
In 1867 kocht hij de villa Mariëndal (foto 6) die daardoor opnieuw
de woning van een fabrikant werd, zij het slechts voor een
periode van twee jaar24 .
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Schippers voerde een heel wat minder grote staat dan zijn
voorgangers. De dienstwoning die Van Nouhuys in 1860 bij de
fabriek gebouwd had werd door hem aangepast. Omstreeks
1870 trok hij er zelf in (zie afbeelding 1 en 2; Ulvenhoutselaan
35). Het ging hem duidelijk minder goed dan Van Nouhuys. In
1879 sloot hij de verfhoutfabriek. Begin 1880 liet hij het
bedrijvencomplex en de twee dienstwoningen openbaar verkopen25_

In de tuin van deze villa werden in de jaren dertig van de
twintigste eeuw De Drie Ulven gebouwd (nrs. 29, 31 en 33). Het
pad loopt vanaf die tijd langs de zuidgrens van de tuin van deze
drie onder één kap gebouwde woningen. Op deze wijze is het
straatje ontstaan, dat -zij het niet officieel - nog steeds het
Fabrieksstraatje wordt genoemd. Het particuliere pad is intussen
een openbare weg geworden. Ook de hovenierswoning achterin
het straatje (nr.35), waarin eens de ondernemer Schippers heeft
gewoond, staat er nog steeds. Een en ander kunt u terugvinden
op foto 1 en afbeelding 1 en 2.
Van de fabrieksgebouwen is niets meer terug te vinden.
De molen De Valk en het molenaarshuis uit 1837 stonden in het
zijstraatje aan het einde van het Fabrieksstraatje, ongeveer op
de plaats van de woningen in het zijstraatje, nu de huizen nrs.
39, 41 en 43. Zie hiervoor afbeelding 2 en 3.

De te verkopen roerende en onroerende goederen werden in
twee kavels gesplitst (zie afbeelding 4):
Koop 1:
vijf stenen gebouwen aan en in elkander lopende, dienende tot
verfhoutfabriek, tevens een schuur, stalling, open grond en erf,
groot 23 are en 5 centiare, gelegen aan de Steenweg; plus een
pad of gang leidende naar de rivier de Mark aan de westzijde
van de Steenweg (zie afbeelding 2 en 4).
Onder deze koop vielen ook: de stoomketel en de stoommachine, de inrichting tot verwarming van het voedingswater, het
drijfwerk, een verfhóut beitelmachine met drijfwerk, beitels en
ander gereedschap en een niet complete verfhout zaagmachine.
Koop 2:
een woonhuis, erf en tuin, naast en achter koop 1, groot 27 are
90 centiare (Ulvenhoutselaan 35).
Beide kavels werden uiteindelijk verkocht aan een belegger voor
de prijs van FI. 4.600,-.

Besluit
Het eerste gedeelte van de Ulvenhoutselaan, tussen de
Raadhuisstraat en de rotonde, heeft zoals u uit het bovenstaande hebt kunnen opmaken een zeer gevarieerde geschiedenis. Het is een van de mooiste lanen van het dorp. Aan de
westzijde liggen de twee landhuizen Valkrust (foto 5) en Man
Plaisir. Het park van Valkrust is vrij toegankelijk voor wandelaars.
De aanleg van het park en ook de ·meeste oude bomen dateren
van de tweede helft van de negentiende eeuw. Het huis werd
gebouwd in 1772. Op dezelfde plaats moet minstens vanaf 1500
al een buitenhuis hebben gestaan. Via het park kan men over
de Vrijlandtbrug (foto 8) het Markdal in. De villa op nr.12 werd
direct na 1900 gebouwd door J.C.Raming, die in Breda een
warenhuis had aan de Brugstraat. Het ontwerp voor deze villa
was van de toen in Ginneken werkzame architecten Oomes en
Van der Pas. Op deze plaats stond voordien een buitenhuis, dat
eerst De Buystelberg en omstreeks 1790 Man Plaisir werd
genoemd.
Aan de oostzijde van de Ulvenhoutselaan vindt u eerst enkele
herenhuizen, waarvan nr.15 het meest interessant is.
Het werd gebouwd in 1852 door de gepensioneerde generaal
Seelig, op de plaats waar al een eenvoudige dorpswoning en
boerderij hadden gestaan.

Het einde
In feite was door de openbare verkoping het lot van de fabriek
bezegeld. In 1883 werden de gebouwen voor afbraak openbaar
verkocht. Het terrein werd verdeeld in vier percelen, die als
bouwgrond eveneens werden geveild 26 . De kavels kwamen in
handen van Johannes en Franciscus Bastiaansen.
Het woonhuis Ulvenhoutselaan 35 ging naar de hoveniers
Cornelis en Elisabeth Maas.
In de verkoopcondities werd bepaald, dat de kopers elkaar recht
van overgang moesten geven over hun perceel over een pad
langs de noordzijde van het voormalige fabrieksterrein, toen nog
grenzend aan De Roosenhoeve.
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Voorbij het herbouwde complex van het Laurensziekenhuis vindt
u een aantal villa's, waaronder De Roosenhoeve, nu de
nummers 25-27 (zie foto 7), eens de woning van de fabrikant
Van Nouhuys. Na De Drie Ulven (nrs. 29 Urn 33) volgt het
Fabrieksstraatje, met leuke woningen (nrs. 35 Urn 51 ). Aan de
zuidzijde van de ingang van het straatje vindt u een woning
(nr.53), die eveneens omstreeks 1884 op het fabrieksterrein
werd gebouwd, gevolgd door een hovenierswoning (nr.57) uit
1844. De Villa De Vijverberg (nr.65) werd in 1918 gebouwd door
de kleermaker Abraham van Hal, die een uniformenmakerij in
Breda had, waarmee hij tijdens Eerste Wereldoorlog goede
zaken had gedaan. De villa De Buste/berg (nr.67) en de twee
dorpswoningen De Oude Buste/berg (nrs.69 en 71) herinneren
aan de losplaats van buistel, een afvalproduct van de brouwerijen in Breda, dat met schepen over de Mark naar deze plaats
werd gebracht, waar de boeren het per kar kwamen halen om
het aan het vee te voeren. Kortom er is aan de Ulvenhoutselaan
meer te zien dan u wellicht zou verwachten. Daarom is mijn
advies: loopteruslangs !
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Aantekeningen:
Afkortingen:
GAB.: Gemeente archief Breda
NN
Notarieel archief vanaf 1842, aanwezig bij GAB.
1

Zie voor meer informatie A.W.Jansen: "De Ginnekense textielindustrie in de vorige eeuw", in: 't
Ginneken, fragmenten uit de geschiedenis, Breda 1989.
A.W.Jansen: "Villa Beukenhof in Ginneken; ook de tuin van villa Beukenhof in Ginneken wordt
volgebouwd", in: Brieven van Paulus, 31e jrg. nr.157, december 2005.
3
Zie voor uitvoerige informatie: A.W.Jansen: "Ginneken, een dorp vol kleine fabrieken met roetende
schoorstenen", in: Een halve eeuw Ginneken, 1890-1942, deel 1, p.103; Breda, 1990.
4
A.W.Jansen: "De buitenplaats Mariëndal aan de Mark te Ginneken", in Jaarboek De Oranjeboom,
XLII, 1989, p.103.
F.A.Brekelmans: Valkrust, in: Jaarboek De oranjeboom, XXXIV, 1981.
Zie voor een uitvoerige beschrijving: A.W.Jansen: "De nijverheid aan de Ulvenhoutselaan in de
negentiende eeuw", in Enge/brecht van Nassau, jrg.6 nr.4, december 1987; en jrg.7 nr.1, mei 1988.
GAB., archief Ginneken 2, nr.1836, proces-verbaal de commodo et incommodo .
6
Idem nr.1838, procesverbaal nr.87. Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie 1, 2e blad nr.23,
31 december 1839.
9
Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie 1, 2e blad, nr.26, 26 juni 1840.
10
GAB., archief Ginneken 2, nr.1836, StaatderFabrijken en bedrijven per 1-1-1843.
11
GAB., archief Ginneken 2, nr.1837, proces-verbaal nr.7, 15-7-1848.
12
G.A.B., archief Ginneken 2, nr. 1836, proces-verbaal 20-2-1852.
13
Gemeenteverslagen Ginneken en Bavel, 1851 en 1852.
14
Idem 1854, 1855 en 1856.
15
G.A.B., NN Ginneken doos 10, , acte 2377 en 2387, 30-4 en 14-5-1856; notaris Jonckheer,
Ginneken
16
GAB., NN Ginneken ds.11, acte 2630, 10-6-1857; notaris Jonckheer, Ginneken.
17
Zie voor de geschiedenis van dit huis: A.W.Jansen "De villa Roosenhoeve met koetshuis", in
Enge/brecht van Nassau, jrg.7 nr.1, 1988, p.31. Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie 1, 1e
en 2e blad nr.66, 17 april 1860.
18
G.A.B., NN Ginneken ds.11, acte 2741, 25-11-1857, notaris Jonckheer.
19
Gemeenteverslagen.
20
Gemeenteverslag 1861.
21
G.A.B., NN Breda ds.52, acte 413, 421 en 426; 8-8, 22-8 en 29-8-1865. Notaris Van Asperen,
Breda.
.
22
G.A.B,. NN Ginneken ds,17, acte 4381, 30-3-1865, notaris Jonckheer, Ginneken.
23
Gemeenteverslag, 1866.
24
G.A.B., NN Ginneken ds 18, acte 4751, 10-7-1867; idem 19, acte 5187, 15-9-1869.
25
G.A.B., NN Ginneken ds 26, acte 116, 122 en 124; 25-2, 10-3 en 15-3-1880, notaris Vorstman,
Ginneken.
26
G.A.B., NN Ginneken 27, acte 584 en 588, 13-12 en 20-12-1883; notaris Vorstman, Ginneken.
Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie 1, 2e blad, nr.146, 18 october 1883; idem nr.153, mei
1884; idem nr.159, nr.159, aug.1885.
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VERZAMELINGEN

Foto 8: Via het openbare park bij Valkrust kan men over de in 2005
geopende Vrijlandtbrug naar het Markdal (foto A. W.Jansen, 2006).

Paulus heeft enkele leuke verzamelingen. Een collectie uilen
(Bosuilendorp), maar ook spaarpotten, heiligenbeelden en speelkaarten.
In de toekomst willen we ook verzamelingen exposeren van
onze leden. We beginnen met prentbriefkaarten. Misschien hebt
u ook wel een leuke collectie die u enkele maanden wilt exposeren in onze vitrinekasten. We horen het graag.
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NIEUWJAAR
NEDERLANDSDUITS OF DUITSNEDERLANDS ?
door Kees Leijten
In de grensstreek tussen Nederland en Duitsland wordt een dialect gesproken dat lijkt op de Nederlandse taal , maar ook op de
Duitse taal. Het lijkt nergens echt op.
Ik vond onlangs een aardig nieuwjaarsversje in dat dialect:

DAT NEJ JOHR
Ah wär es now en Johr vergoon
An dat neje fengt ok ah oan
Kikkt niet ferütt , mah ok niet trökk
An läwt rechteg in desen Oogenblekk
Wat gewäBt es dat sall now röste
Sönst kommt gej nots op ow köste
Dütt ene wiej den anderen Dag
Avwachte , wat hej wäll brenge mag

ONTMOETINGEN LANGS HET WATER
Enkele jaren gelden werden in een wandeling van Galder tot
Alphen een aantal banken en stenen geplaatst als poosplaatsen
in de natuur,
Talrijke dichters toonden hun talent op de stenen.
De initiatiefneemster en dichteres Pien Storm van Leeuwen heeft
het initiatief genomen om nu een reeks van Poosplaatsen te
ontwikkelen langs de Mark.
"Poosplaatsen" is een kunstproject dat het landschap verbindt met
de manier waarop mensen zich tot dat landschap verhouden. Op
zorgvuldige gekozen locaties worden poëziebanken of dichtstenen
geplaatst, met daarin gedichten gebeiteld, geïnspireerd door de
plek zelf. Ditmaal langs de Mark
Een aanwinst voor de cultuur in ons heem.
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PAULUS VAN DAESDONCK
EN DE TOEKOMST
door Toon van Miert
Onze heemkundekring is een prachtige vereniging waar het
goed mee gaat. We hebben veel leden, een geweldig periodiek
en een interessant museum. Het bestuur van nu voelt het als zijn
plicht ervoor te zorgen dat het bestuur dat de vereniging over
twintig jaar leidt, hetzelfde kan zeggen. M.a.w. over twintig (en
vijftig) jaar moet Paulus van Daesdonck nog een bloeiende
vereniging zijn.
We hebben veel leden. De gemiddelde leeftijd ligt - zoals bij alle
heemkundekringen - vrij hoog: de meeste mensen gaan vooral
als ze de vijftig gepasseerd zijn, achterom kijken en belangstelling tonen voor het verleden, voor wat er vroeger in het heem is
gebeurd. Onze bijeenkomsten worden druk bezocht en daaruit
blijkt de grote interesse va.n de leden. Verschillende leden hebben aangegeven actief te willen worden in commissies en werkgroepen. Het bestuur juicht die betrokkenheid uiteraard toe.
Vandaar ook dat het besloten heeft enkele werkgroepen te
starten. Over enige tijd bekijken we of er belangstelling is voor
nog meer van deze groepen.
Paulus kent de volgende commissies:
1. redactie Brieven
2. museum (a. collectie b. inrichting c. onderhoud gebouw
en tuin d. depot: inventariseren van alles wat we in bezit
hebben gekregen)
3. tentoonstellingen (plannen en inrichten)
Misschien dat er onder u zijn die zitting willen nemen in een van
deze commissies.
De werkgroepen die gevormd worden, gaan onderzoek doen en
daarvan verslag uitbrengen in de Brieven. Het bestuur hoopt dat
er zich voldoende leden aanmelden voor deze interessante
activiteit.
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a. Werkgroep "Verdwenen en/of vergeten monumenten".
In ons heem hebben in het verleden oude gebouwen en
monumenten gestaan die verdwenen zijn; er zijn plaatsen
geweest waar zich bijzondere gebeurtenissen hebben
afgespeeld. Paulus hecht eraan die voor het nageslacht
weer "levend" te maken door ze te bestuderen, te beschrijven en op een of andere manier zichtbaar te maken.
Een voorbeeld hiervan is Kamp Bisam dat zich tijdens de
Tweede Wereldoorlog bij de Gouwberg bevond. We zijn
in overleg met Staatsbosbeheer om hier een monument
met uitleg te plaatsen.
b. Werkgroep "Verdwenen en/of vergeten paden". In het
landelijk gebied van ons heem zijn in het verleden
voetpaden geweest die door de bewoners zijn gebruikt
om naar de kerk of hun akker te gaan, om op visite te
gaan bij de buren, om van het ene gehucht of dorp naar
het andere te lopen. Die oude paden, waarvan de meeste
door verstedelijking en verandering van de infrastructuur
zijn verdwenen, wil Paulus weer op de kaart zetten en
indien mogelijk in ere herstellen. In bijvoorbeeld Hoogstraten is dit project een groot succes.
c. Werkgroep "Cafés/herbergen/winkel-woonhuis-cafés".
Herbergen hebben door de eeuwen heen een belangrijke
sociale functie gehad. In ons heem zijn er tientallen
geweest. Vele zijn verdwenen. De werkgroep inventariseert en beschrijft die drinkgelegenheden om te voorkomen dat over dertig jaar niemand meer iets weet over
bijvoorbeeld "De heilige Tap" of "De Handpaal".
Als u belangstelling hebt voor een van de commissies of werkgroepen, dan kunt u contact opnemen met een bestuurslid.
Wij kijken uit naar de reacties.

2007 JAAR VAN DE MOL.EN
2008 JAAR VAN HET RELIGIEUS ERFGOED
2009 JAAR VAN DE VOLKSCULTUUR
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HOE VERDER MET
DE GINNEKENSCHE PAARDENTRAM
door Toon van Miert
Paulus van Daesdonck is de trotse bezitter van de originele
Ginnekensche Paardentram die in 1883/1884 in Rijswijk
gebouwd is en die zo'n dertig jaar de verbinding Breda-Ginneken
en later Breda-Ulvenhout onderhouden heeft. ·
In 1924 is de lijn opgeheven. Daarna is de tram tot 1992 kwijt
geweest.
Veel deskundige handen hebben in dat jaar de tram prachtig gerestaureerd zodat hij bij bijzondere gelegenheden uit kom rijden.
Het staat keurig en droog in de loods van de brandweer te
wachten op betere tijden.
De tram verdient als uniek exemplaar meer dan alleen maar te
staan. Hij rijdt nooit meer uit: het onderstel kan dat niet aan en
bovendien zitten we steeds met het regelen van paarden en
koetsiers; de verzekering wordt al maar hoger enz.
Kortom: het bestuur weet niet goed wat te doen. Een ding is zeker: het heeft geen enkele zin om de tram alleen maar "op te
slaan". Dat zou jammer zijn. Het bestuur vindt dat de museale
waarde van het rijtuig groot is m.a.w. dat hij (het liefst permanent) tentoongesteld moet worden: Daarvoor is allereerst nodig
dat hij opgeknapt wordt. Dat lijkt niet zo'n probleem: er hebben
zich vier specialisten op verschillend gebied daarvoor aangemeld.
Het grootste en ogenschijnlijk onoplosbaar probleem is het
vinden van een ruimte IN ONS HEEM waar hij constant te
zien is.
We hebben al gesprekken gevoerd met wethouder Adank en met
het Breda's Museum. Ze begrijpen het probleem en willen best
mee zoeken naar een geschikte plaats. Veel kans van slagen
geven zij ons niet. Met een met foto's verluchte presentatiefolder
zijn we bij een projectontwikkelaar geweest die bijvoorbeeld bij
een van de grote bouwprojecten langs de vroegere tramlijn een
mooie stek zou kunnen realiseren.
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Ook dat wordt moeilijk, al is hij in principe bereid zijn best te
doen om de medebouwers aan het nieuwe station in Breda warm
te maken voor een museum ter plekke waarin ook andere grote
werktuigen (brandspuit, drukapparatuur) geëxposeerd kunnen
worden. Lange-termijn-werk, lijkt ons dat maar we kunnen alleen
maar afwachten. Misschien dat er zich in de nabije toekomst
onverwacht een wondertje voordoet waardoor het probleem ineens is opgelost. Een specifieke heilige om aan te roepen voor
dit soort tramzaakjes kent de kerk niet, denken wij, en in wonderen in dezen geloven wij ook niet. Goede raad is duur. Wij weten
dat er in den lande musea zijn die ge"fnteresseerd zijn in onze
tram. Als we helemaal de moed verloren hebben om snel een
ruimte te vinden, als ons geen andere oplossing redt dan lijkt het
ons het beste om zo'n museum en de bezoekers daarvan een
groot plezier te doen. We doen het liever niet, maar het heeft ook
geen zin om de tram tot in lengte van dagen in een loods te
bewaren. Daar heeft niemand iets aan. Wie weet, heeft een van
onze leden DE oplossing of een goed advies?
De tram getrokken door Bavelse paarden trekt door Ulvenhout.
foto Kees Leijten
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ons het beste om zo'n museum en de bezoekers daarvan een
groot plezier te doen. We doen het liever niet, maar het heeft ook
geen zin om de tram tot in lengte van dagen in een loods te
bewaren. Daar heeft niemand iets aan. Wie weet, heeft een van
onze leden DE oplossing of een goed advies?

BAVELSE BEKER VOOR PAULUS
Op vrijdag 27 oktober was Bavel weer uitgelopen voor de jaarlijkse Dorpsquiz. Evenals vorig jaar was Paulus weer van de partij
en kon ook dit jaar de wisselbeke_r weer mee naar het museum
nemen, waar hij trots staat te glimmen.
De kopgroep werd gevormd door 1 Paulus 158 punten; 2
Dorpsraad (155pt) ; 3 C.V.Je weet wel (150pt). Deze kopgroep liet
de andere 37 ploegen op afstand.

WEST-BRABANTSE HEEMQUIZ
Voorde zeventiende maal werd dit jaar de West-Brabantse
Heemquiz georganiseerd, een wedstrijd tussen de heemkundekringen in West-Brabant.
De organisatie was op vrijdag 24 november in handen van de
kring " de Heerlijckheijd Nispen". In een verwoede strijd tussen
veel deskundigen eindigde Paulus op een eervolle 7e plaats na
Wouw, Oud-Gastel, Hoeven, Roosendaal, Oudenbosch en
Zundert.
Na Paulus finishten vervolgens Etten-Leur, Prinsenbeek, Breda,
Zevenbergen, Sprundel, Fijnaart, Stampersgat en Steenbergen.
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HEILLUIZEN
EEN VERDWENEN EN BIJNA VERGETEN TRADITIE
door Toon van Miert
Onze streek is rijk aan tradities geweest. Veel ervan zijn definitief
verdwenen en ook vergeten. De jongere generatie bouwt nieuwe
tradities op die vaak over zijn komen waaien uit Angelsaksische
landen: Halloween, Valentijn enz. Die nieuwe zijn zelden streekgebonden en dat wordt natuurlijk veroorzaakt door de ruime
communicatiemiddelen die voorhanden zijn en door het feit dat
de jeugd veel gemakkelijker contacten legt met andere delen van
het land dan vroeger het geval was.
Wat afgelegen woongemeenschappen hadden in het verleden
tradities die verder niet voorkwamen. Heel veel van die tradities
waren verbonden aan heiligen. Dat is niet het geval met het
"heilluizen" in Achtel dat mooie dorpje bij Hoogstraten (1 ), dat
maar zijdelings met het feest van Antonius Abt te maken heeft.
Op de gevel van een schuur in Achtel staat "De Heilluizers". Dat
wekt uiteraard nieuwsgierigheid op: wie zijn de heilluizers. In de
sagenwereld van die streek waren dat alvermannen (kabouters,
aardmannetjes, dwergen) die op de Potberg, achthonderd meter
ten oosten van Achtel, woonden.
Ze zwierven over de heide en leefden daar gelukkig. Als de
boeren in de omgeving iets te herstellen of schoon te maken
hadden, dan legden ze dat op de dorpel van hun voordeur. 's
Nachts kwamen de heilluizers _en zorgden ervoor dat de kannen,
kruiken, rieken en rijven keurig gerepareerd en de zondagse
klompen hagelwit geschuurd werden.

's Morgens stond alles weer pront voor de deur tenmin-ste als de
boer het loon klaargezet had: een kruik pap, een brok brood of
een stuk vlees.
Daags na de kermis en vooral de dag na het feest van Antonius
(17 januari) kwamen de mannekes met muziek naar het dorp,
zongen en dansten in iedere boerderij en kregen als dank het
kermisoverschot aan eten. Daar zou het woord "heilluizen" vandaan komen; afluizen = bedelen of heilen = helen; "heil" kan ook
"zegen, geluk" betekenen. Wij kennen dat nog in "een heildronk
uitbrengen". "Luizen" betekent mogelijk ook "krijgen, ophalen".
Een bijzonder volkje moet dat geweest zijn.
Uit die sage is eeuwen geleden een traditie ontstaan die tot half
vorige eeuw jaarlijks plaatsvond op de dag na het feest van Antonius Abt. Er is een verslag uit 1891 van die vrolijke happening.
Rond negen uur verzamelen de jonge mannen uit het dorp zich
in de herberg. Ze zijn allemaal als boeren verkleed. Elk legt een
frank uit om een stoop "zuut" te kopen en om het gezamenlijk
gelag te betalen. Een speelman met een trekorgel gaat voorop,
gevolgd door twee mann~n die een grote mand dragen. De
"bende" gaat van boerderij naar boerderij. De mand wordt
midden op de vloer gezet en de boer, boerin, de meiden en
knechten moeten er omheen dansen. De vrouwen krijgen een
slok "zuut" en de bazin legt als dank een stuk van het varken,
een karbonade, een worst en een stuk brood in de mand. En dan
gaat het weer naar het volgend adres. Onderweg mogen de
mannen steeds drie flinke happen van de karbonade eten en een
pint drinken.
Rond twee uur is het heilluizen gedaan. Iedereen trekt (het gaat
nog steeds over 1891) naar Mie van Kareltjes in "De Drij
Zwaantjes" waar de "oogst" opgegeten en er stevig gedronken
wordt. Wat over is, gaat naar een arm gezin. Rond zes uur halen
de jongens hun lief en wordt er tot laat in de avond gedanst.
Louis Doms, de bekende folklorist uit Achtel, heeft in 1938 het
festijn zelf meegemaakt. Toen kwamen de jongemannen tegen
de middag bij elkaar. De stoop "zuut" is vervangen door een fles
port (een neut voor iedere boer) en een fles "groene" (een slok
voor iedere boerin).
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Een prachtig - op z'n Tirols - uitgedoste speelman gaat voorop,
gevolgd door de schenker met z'n port en groene. Er is ook een
aan zijn feestelijke kleding herkenbare kapitein die om binnen te
mogen komen met zijn stok drie keer op de deur tikt en om stilte
te verkrijgen tegen het plafond aan stoot. Heel de zingende bent
sliert binnen en danst met de boer, danst met de boerin, danst
met de meiden en knechten en dat alles op 't klaagliedje van de
eeuwige harmonica:
In ons land daar mest men verkens
In Holland rotte visch
Zes dagen moeten we werken,
Eer het onze zondag is.
Er wordt gegeten en gedronken - het is een geweldig feest. De
jongemannen spreken onderling vreemde talen en noemen
elkaar Waag, den Tug, Keniske, De Nasse, De Figge, Tinnes,
Lowie van Tisjes, De Koerel, Den Hesp, Sjarel van den
Lodderhoek, Djeminies Maranten enz. 's Avonds is het feest in
"De Ploeg" of bij Guus Steek. (Een oude Achtelaar vertelde mij
dat "De Steek" eertijds een herberg vlakbij de kapel was.)
Heilluizen gebeurde voor het laatst in 1940: de rantsoenering
maakte het verder onmogelijk. Maar mijn oude informant vertelde
dat het heilluizen pas half de jaren vijftig is gestopt; er is dus een
korte opleving na de oorlog geweest.
1 zie ook in de Brieven van Paulus 157 "Rijterisnaartoe 1'J
2 Over deze mooie traditie is o.a. geschreven door Remi Lens (1938), Louis
Doms (1938) en Dr. K.C. Peeters (1941, 1946)

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 149
december - wintermaand- windelmaand
Geeft kerstmis warme zonneschijn (25/12)
Dan zal er met pasen nog haardvuur zijn

januari - louwmaand - vorstmaand
Vincentius met zonneschijn (22/1)
Geeft veel koren en veel wijn
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OVER JEUGD VAN DEN HEY-ACKER,

DE TUCHTSCHOOL (1906-2006)
door Rinie Maas
Hier in de grensstreek, het heem van Paulus van Daesdonck,
was smokkelen een min of meer aanvaard maatschappelijk
verschijnsel. Het was een avontuur! Niet persé een misdaad!
Het strafrecht bleef van toepassing.
Om die reden moest een knaap maar liefst 33 maanden
tuchtschool opknappen. "Hij zal wel iets meer bij zich hebben gehad dan een pakje boter", legt de schrijver vast. Het
was één van de kleine doch markante feiten tijdens zijn onderzoek voor het inmiddels verschenen boek "Jeugd van de
Hey-Acker, de tuchtschool (1906-2006)" . Speciaal voor
'Brieven van Paulus', een door zeer velen zéér gewaardeerde
periodiek omdat het niet. dat oervervelende gelijkhebberige
toontje heeft dat soms andere heemkundige uitgaven ontsiert, vertellen we over het boek wat meer.
Blub
"Blub", zoals hij in de vrije uurtjes door de opvoedkundigen werd
genoemd, was een jongen van de tuchtschool oude stijl. Hij zat er
net iets voor de Tweede Wereldoorlog. En het jongetje van acht
jaar dat toen voor een drievoudige moord op een kind werd vastgezet brengt nu zijn oude dag door in een gesloten inrichting,
ergens in Nederland, bij ministerieel besluit. Het is maar één
voorbeeld om aan te duiden met welke soort jeugd de tuchtschool Ginneken, gedurende de 100 jaar van haar bestaan, te
maken heeft gehad. Met de moeilijkste jeugd van Nederland!
En soms niet alleen moeilijk maar ook jeugd met een onbegrijpelijk en soms onverbeterlijk psychisch defect!
Dat defect bij de achtjarige "Blub" bestond hieruit dat hij de lust
had tijdens het zwemmen in "de put" buiten het dorp een jongetje
van zijn leeftijd of iets ouder onder water te duwen totdat het
'blub, blub, blub', zei. En dat tot de dood erop volgde!
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Tuchtschool anno 1906

De Heyacker anno 2006

fotocollectie Ton van Dun

foto Anneke Oomes

8 jaar en moordenaar!
En toen de strafrechter vroeg: "hoe kwam je daar toch bij jongen?" toen zei de moordenaar: "ik vond het zo lekker om "blub,
blub, blub" te horen". De moordenaar kreeg op de tuchtschool,
die pas in 1953, dankzij de befaamde historicus Anne Hallema,
als verwijzing naar een toponiem binnen het heem van Paulus
van Daesdonck, de officiële aanduiding Den Hey-Acker kreeg zoals iedereen - de normale behandeling.
In de eerste klas kon hij tijdens een maand afzondering in het
cachot eens nadenken. Het levensgevaarlijke crimineeltje, dat tot
op de dag van vandaag, op eigen verzoek binnen een hoog hek
is geplaatst, om beschermd te worden tegen zichzelf, hetgeen
door de elkaar opvolgende ministers van justitie akkoord is bevonden, vroeg in de avonduren op sommige dagen aan zijn
bewaker, de heer Pieter Lievemans: "Mijnheer ik ben zo bang
alleen in het cachot! Mag de deur openblijven?" ... Zo 'staalhard'
was deze jeugdige berover van leven! En er waren ook avonden,
vertelt Pieter mij, dat hij vroeg: "meneer Lievemans krijg ik nou
misschien een kusje voor ik slapen ga?" ...
En wat deed ik, vertelt Pieter, terwijl er, bij de herinnering, een
traan in zijn ogen verschijnt, "ik zoende het joch, dat bij ons alleraardigst was, op zijn voorhoofd, tegen àlle instructies in. En ik
weet nu nog niet of ik daarmee goed of niet goed handelde. Het
lag op dat moment in ieder geval buiten mijn macht om het niet te
doen! Ik heb dus ooit een moordenaar gekust!" ...
de opdracht en het onderzoek
Dit was één van de opmerkelijke verhalen die ik van de opvoeders van toen hoorde tijdens mijn onderzoeken, ter voorbereiding
op het schrijven van mijn boek "Jeugd van Den Hey-Acker, de
tuchtschool 1906-2006". Het was op zich een saillant verhaal.
Op het BHIC, het Brabants Historisch Informatiecentrum, van
René Bastiaansen, bekend van de wandeling op omroep Brabant, in de Citadel in Den Bosch, ligt het kilometerslange archief
van Den Hey-Acker opgeslagen. Daar ligt voor een auteur zovéél
om uit te putten dat hij màet selecteren. Als ik dus zeg dat ik 1/3
deel van het boek heb verwijderd, om welke reden dan ook en
ook omdat schrijven schrappen is.
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Dit verhaal is er een voorbeeld van! Er waren zoveel andere,
kleurrijke verhalen over geplaatsten, over jongens die verbeterden, onverbeterlijken, verhalen met humor en anderen met een
nog veel heftiger lading, waaraan ik de voorkeur gaf.
Want gedoseerd doceren is voorwaarde! Teveel informatie was
contraproductief geweest om vorm te geven aan de mij door de
justitiële rijksinstelling gegeven opdracht: "vertel over de moeilijkste jeugd van Nederland op de tuchtschool Ginneken, door alle
cultuurperioden heen tot aan de dag van vandaag.
De oude tijd, de oorlog, de wederopbouw en de moderne tijd".
Miguella en Ricardo
Om aan die opdracht, na het eerste onderzoek, te kunnen voldoen en het in de archiefkasten uitpuilende materiaal op leesbare
wijze toegankelijk te maken heb ik het boek in drie delen opgezet.
In het eerste deel heb ik het meest wezenlijke over de oude tijd
verhaald en enkele verhalen ingevlochten over de kinderen van
heden om een te statische aanpak te vermijden.
De laatste oorlog en de tijd daarna is vooral beschreven in deel
twee.
Deel drie heb ik benut om de lezer een indruk te geven van Den
Hey-Acker in dèze tijd. Om de jeugd van heden te kunnen
doorpeilen ben ik - op afstand - een jaar kind aan huis geweest
van Den Hey-Acker. Ik had gesprekken met meisjes en jongens,
zoals met Morena en Miguella.
In Jeugd van Den Hey-Acker geeft de schrijver zijn indrukken
over zo'n meisje, Miguella geheten. In een zeer verkorte versie
geven we iets van haar weer "Miguella zit op Den Hey-Acker door
onder toezichtstelling (ots). Ze heeft geen strafrechtelijk feit op
haar naam staan. Op straat had ze verkeerde vrienden, dat wel.
En dat ging niet goed ... Bijna drie jaar ots heeft dan achter de rug
met daarvóór instellingen in onder andere Arnhem, Dordrecht en
Rotterdam. "Je denkt op een gegeven moment: waar bemoeien
ze zich mee. Ik los het zelf wel op". Dat Miguella het niet zelf
oplost, beseft ze tegelijkertijd ook. Ze spreekt over pijn die ze
moet verdragen. En dat is, vinpt ze, terug te voeren tot thuis ...
Haar psychische pijn, die op Den Hey-Acker wordt behan-deld,
heeft Miguella tot voor kort verdrongen door zich te "krassen".
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In het boek legt Miguella uit waardoor ze zich "krast" en hoe gevaarlijk dit kan zijn zonder het toezicht van de opvoedkundigen,
die haar begeleiden. Een leuk kind was ook Ricardo, de taibokser. Met hem speelde ik het spelletje "ja" of "neen" en dat deed hij
welwillend en met gevoel voor humor!
Anne Hallema
Een apart verhaal moest ik wijden aan de befaamde historicus
Anne Hallema, die als onderwijzer aan de school was verbonden.
Anne had veel gezag. Hij hoefde alleen over zijn brilletje te turen
om het in de klas doodstil te krijgen, waardoor hij zich kon wijden
aan zijn historisch werk ïn de baas zijn tijd' maar ook vertelde hij
niet te brave verhalen over Tijl Uilenspiegel die hij transformeerde, waardoor ze in de herkenbare eigen omgeving speelde en
ook 'raakte' aan de sfeer op de tuchtschool, waardoor de jongens
aan zijn lippen hingen en de verzuchting slaakten dat het erg leuk
zou zijn als Tijl eens zou binnenstappen. De meeste lezers van
'Brieven aan Paulus' kennen Anne van zijn boek "Breda vertelt
van zijn bevrijding", dat het eerste naslagwerk is voor de stad
Breda over de Tweede Wereldoorlog .. Maar de Fries beperkte
zich niet tot dit ene boek. Hij schreef er 33! En in 55 productieve
jaren verschenen van zijn hand 976 artikelen over Breda en
Friesland. In het jaarboek van de Maatschappij Letterkunde te
Leiden 1972-1973 wordt hem lof toegezwaaid:
"Als vertegenwoordiger van de oude stijl, verlangde hij orde en
bezat hij van nature de gave om die in de omgang met zijn van
huis uit nogal rumoerige volkje ook te handhaven: "Hij was een
man van weinig woorden; het werd rustig in de klas zodra hij over
zijn brilletje keek". "Maar", zo heette het verder, "niemand kwam
bij hem iets tekort. Wanneer een jongen te kennen gaf graag iets
te willen vragen, werd hij geholpen. Menigeen die op het hellend
vlak was geraakt, zal hem met dankbaarheid hebben herdacht".
Een wel hele leuke karaktertrek merken we van hem op als van
Anne wordt verteld dat hij "met kracht voor zijn zienswijze opkwam als in het systeem van het tucht- en opvoedingswezen
naar zijn mening iets fout dreigde te gaan". De promotie, die
iedere ambtenaar bezighoudt, interesseerde Hallema ( 18931973), trots van de eeuweling, géén lor!
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het innerlijk van den Hey-Acker
Omdat ik een . brug moest slaan van 1906 naar 2006 besefte ik
dus dat ik me moest beperken.
Overzie ik, voor een bijdrage aan Brieven aan Paulus, nu er enkele weken na het verschijnen van het boek, waarover een
lawine van publiciteit is gestort, de 100 jaar, waarin Den HeyAcker zich onafgebroken als enigste in Nederland als tuchtschool
handhaafde, dan vallen mij drie dingen concreet op, die men tot
'het innerlijk wezen' van Den Hey-Acker kan rekenen.
Dat is de behoefte om een, zoals het heet, 'paedagogium' te zijn.
Een straf is een middel maar geen doel! Als een jongen
binnenkomt voert men met hem kort na elkaar twee gesprekken;
een met de adjunct directeur en een met de directeur. Uit het
verhaal over de schooldirecteur: "het eerste gesprek was koel en
zakelijk en instruerend voor wat betreft het te vertonen gedrag .
Het tweede gesprek was vriendelijk en kennismakend. De
toonzetting van beide gesprekken stond symbool voor de aanpak
van de bewoners. Vriendelijk, daar waar je normaal en positief
gedrag vertoonde en hard en zakelijk waar dit gedrag afweek van
wat de regels waren. Het doel vanaf 1906 is opvoeden.
Die gedreven opvatting trof ik bij alle directeuren aan. In hun
voetsporen staat, zoals hij het zelf zegt, heden de algemeen
directeur, Eric Bouwsma. Hij hoopt dat we de hoge hekken nog
eens tot "barberij" zullen rekenen, zoals hij verwoordde tijdens de
presentatie van het boek op Den Hey-Acker op woensdag 11
oktober j.l. Van de andere kant weet deze directeur, als geen
andere pedagoog, dat een steeds criminelere jeugd alleen maar
kan worden opgevoed vanuit veiligheid. In dit bestek wil ik hierover niet ingaan op de details. Hoe dit precies zit komt voldoende
in het boek tot uiting.
Tijdens de presentatie van het boek bleek dat Bouwsma heel ver
wil gaan om jongeren zo snel mogelijk op het rechte pad te
krijgen:
1. door heropvoeding in hun eigen omgeving,
2. Als dat niet lukt in open inrichtingen zonder hekken,
3. Door bij de achterdeµr het kind bijstand te geven in de
samenleving. Het laatste is al in zwang door de
Individuele Trajectbegeleider.
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De punten 1 en 2 zijn filosofische bespiegelingen onder de
noemer "de visie van een idealist!"
Hannes
Vele geschiedenissen van geplaatste jongens heb ik geboekstaafd aan de hand van de rapporten van de opvoedkundigen die
ik inzake waarneming het predikaat: "magistraal" geef.
Ze muntten niet alleen uit in schoonschrift - in het boek treft de
lezer een voorbeeld van zo'n rapport aan - maar wat er vooral
uitspreekt is zowel idealisme als gevoel voor de realiteit. Uit de
aantekeningen sprak ook een zekere vorm van pragmatisme. De
opmerkingen, die richtsnoer waren om een jongen te resocialiseren, voerden de boventoon. Was er met iemand niets te
beginnen dan werd dat ook gerapporteerd, zoals in het geval van
Hannes.
"De vader van Hannes is kramer met suikerwaren op de kermissen. De jongen heeft vier jaar en drie maanden de normaalschool gevolgd. Volgens de verkregen informatie paste hij niet
goed op. Na de school is h~t eerst goed met hem misgegaan. Hij
werd bediende in een bontzaak, apotheek en drogisterij. Bij al
deze zaken zei hij op, naar achteraf bleek, vanwege geldverduistering. In een hoedenwinkel waar hij zich een halve dag
verhuurde nam hij de opbrengst van die dag, f 125, 75, uit de
kassa. Hij had de brutaliteit zijn baas van de hoedenzaak een
briefkaart te sturen vanuit een dure kustplaats in België waarop
hij vermeldde dat hij hem bedankte voor de heerlijke week die hij
had genoten. Thuis verzamelde hij huisraad en verkocht deze op
de markt in Antwerpen. Hiervan trakteerde hij zichzelf en een
aantal meisjes in het Hilton, een koffiehuis. Hij erkent 'de omgang
met mannen'. Met een loonwerkman, een kelner en een magazijnbediende. Voor het plezier en het geld, zoals hij toegeeft. Hij
treft hen in de bioscoop, op waterplaatsen en op kamers.
Uitstekend verstand, belust op genot en gebruikt daarvoor alle
middelen. Verharde jongen! Heeft lak aan alles!"
Verhalen uit het boek "Jeugd van Den Hey-Acker, de tuchtschool (1906-2006)"
met toestemming van de justitiële rijksinstelling Den Hey-Acker en van de
auteur Rinie Maas. Het boek is te koop bij Van Kemenade& Hollaers Ginneken
en boekhandel Gianotten in Breda.
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BIJZONDER VAANDEL VOOR PAULUS·
PAULUS ZOEKT MEER INFORMATIE,
MISSCHIEN HEBT U DIE
door Kees Leijten

CAFé DE VRACHTWAGEN IN GINNEKEN
door Ad Jansen
Het hoekpand van de Ginnekenmarkt (nr 13) naast de N.H. kerk
is een van de oudste panden van Ginneken. Al vóór 1500 stond
hier een huis, dat toen Den Salm heette. Het pand nam ongeveer de helft van deze zijde van de markt in beslag. Of er
vanouds een café of herberg gevestigd was, is niet bekend. In
1549 heette dit huis Den Engel. Na 1660 werd het pand verbouwd en gesplitst in twee delen. De naam Den Engel hoorde
daarna bij het middenpand, nu het herenhuis nr. 14. Het
hoekpand werd na 1670 een herberg. De naam De Vragtwagen
wordt voor de eerste maal genoemd in 1681 en bleef bijna drie
eeuwen aan het café verbonden.
In 191 O verkocht de toenmalige eigenaar A. van Nooten het café
aan Adrianus Verschuren. Daarna werd het café Boerke
Verschuren genoemd. Toch bleef ook de oude naam De
Vrachtwagen gehandhaafd. Vermoedelijk heeft A. Verschuren
het bekende uithangbord met daarop een huifkar laten maken.
Het is namelijk voor het eerst te zien op ansichtkaarten van na
1910. Oorspronkelijk hing het bord boven de ingang van het
café. In de vijftiger jaren van de twintigste eeuw werden de
gevels van het pand ontdaan van de pleisterlaag en werd de
zijgevel herbouwd. Er kwam een nieuwe romantische voordeur.
Het bord met de huifkar hing daarna onder de kroonlijst tussen
de ramen van de gelagkamer.
Het café heeft sedert een aantal jaren een andere naam: Café
Boerke. Het uithangbord bleef echter de gevel sieren. Tot het
kort geleden naar de zolder van het café werd verbannen.
En weer is Ginneken een stukje van zijn historisch erfgoed
kwijt.
(foto A. W,Jansen 1990)

Onlangs werd ons museum verblijd met het vaandel van de " Bijzondere Vrijwillige Landstorm Ginneken - Bavel - Ulvenhout."
In 1813 richtte Koning Willem I de Landstorm op, die bestond uit
alle weerbare mannen tussen 17 en 50 jaar. Hun eerste taak
was de Fransen en Kozakken uit Nederland te verdrijven. In
1913, kort voor de aanvang van de Eerste Wereldoorlog werd
het een soort reserveleger waar reservisten verplicht deel van
uitmaakten.
In 1918 werd de "Bijzondere Vrijwillige Landstorm" opgericht,
vooral voor reservemilitairen, maar ook voor vrijwilligers.
In 1940 werd deze organisatie door de bezetter verboden, zoals
veel bonafide verenigingen moesten verdwijnen.
Alle archieven en andere zaken moesten worden ingeleverd. Het
is daarom zo bijzonder dat dit vaandel bewaard is gebleven.
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Het vaandel was in het bezit van mevrouw Kahlman-van Dongen
die het aan het museum heeft geschonken. Zij herinnert zich dat
haar vader Adjudant Bastiaan van Dongen ( 1896-1985) elke
zondagvoormiddag ging schieten in Galder.
Louis Remeijsen uit Strijbeek was een van die vrijwilligers.
In 1921 meldde hij zich op 16-jarige leeftijd aan bij de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm. Dat had het voordeel dat je dan maar 6
weken hoefde te dienen voor je lot, behoudens enkele korte
herhalingsoefeningen. Louis vertelde zo'n 25 jaar geleden aan
Jacques Jespers ( 1) onder meer :
" 's Zondags gingen we schieten op de Galderse Hei onder
leiding van sergeant van Dongen. Nog voordat ik 18 werd kon ik
al mijn examens doen. Na dat examen hoefde we maar twee uur
per maand terug te komen en kon ik voor een kwartje per dag
worden ingezet bij relletjes in Rotterdam en Amsterdam".

Zijn er nog inwoners van Ginneken, Ulvenhout of Bavel die zich
de Bijzonder Vrijwillige Landstorm herinneren en de heemkundekring meer kunnen vertellen over deze organisatie.
Wie was de commandant, waar werd geschoten, wie waren er lid
van ? Uw vader ?
De heemkundekring is blij met elke informatie, hoe gering ook.
Zet uw verhaal op papier en stuur het naar de Redactie Brieven
van Paulus Craenlaer 18 4851 TK Ulvenhout
Of neem telefonisch contact op met voorzitter Toon van Miert
(520.04.29) of met de conservator van het museum Kees Leijten (561.27.42)
We houden u op de hoogte van onze bevindingen.
(1) Zie Tussen Witte Wolk en Anneville" door Jacques Jespers pag. 9.waar
Louis Remeijsen uitvoerig over de Landstorm vertelt.
(2) We moeten deze Landstorm niet verwarren met de Landstorm die in de oorlog voor collaborateurs werd opgericht. Landstorm Nederland was vanaf
16 okt. 1943 de nieuwe benaming voor Landwacht Nederland.

25 JAAR BRANDWEER NIEUW GINNEKEN
EN DE GESCHIEDENIS DAARVóóR
Zondag 3 september opende Hans Vermeij, de eerste commandant van de vrijwillige Brandweer Nieuw-Ginneken de nieuwe
wisseltentoonstelling van Paulus in zijn museum.
De tentoonstelling is samengesteld met veel foto's van het korps
als brandbestrijders en ook als onmisbare helpers bij rampen,
vooral op de weg. Ook een aantal foto's van de brandweer uit
Ginneken uit de zestiger én een uit 1935
Wanneer u nog andere foto's hebt, ze zijn nog steeds welkom.

BOER EN TUINDER VAN INDIVIDU NAAR COöPERATIEF
Ruim 100 jaar geleden waren de boeren en tuinders nog niet
georganiseerd maar rond de eeuwwisseling kwam daar verandering in, vooral door het werk van p~ter Gerlachus van den Elzen
de apostel van de Brabantse boeren.
Ook in ons heem kwam de coöperatieve gedachte tot leven.
In 1901 werd de Melkfabriek in Bavel gesticht. In 1906 die van
Ulvenhout.
In Ginneken werd in 1904 de Boerenbond opgericht, die in 1907
bij de notaris officieel met statuten werd bekrachtigd.
In Bavel, Galder, Ginneken en Ulvenhout kwam een leveringsplaats voor de tuinbouwproducten. 't Verzend.
Wie helpt ons aan foto's en ander materiaal uit die periode ?
De foto's van groepen of feesten krijgt u nadat Paulus er een
kopie van gemaakt heeft snel weer terug. Neem contact op met
een van de leden van de tentoonstellingscommissie Toon Goos
( 565 62 82), Wim Langen (0161- 43 14 67), Louis Vriens (561
00 19), Jos Verschuren (561 27 57 ) of Kees Leijten (561 27 42)
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foto Anneke Oomes

VISAREND IN HET MARKDAL
door Anneke Oomes-van den Berg

JUBILEUMBORD 1906-1956
In 1956 bestond de melkfabriek St.-Laurentius uit Ulvenhout 50
jaar. Het bestuur kreeg van de directeur en het overige personeel een Delfts Blauw Bord aangeboden. Bij de fusie met de
Martinusmelkfabriek in Princenhage verhuisde het bord met de
inventaris mee. Later kwam het bij Campina. Daarna kwam het
terecht bij Jan van der Steen, zoon van de laatste directeur van
de melkfabriek. Hij schonk het aan Paulus. Een fraai geschenk !

NIEUWE TENTOONSTELLINGEN
Regeren is vooruitzien. Dat betekent voor Paulus steeds nieuwe
tentoonstellingen voor meerdere jaren plannen.
Voorlopig gepland:
- BOER EN TUINDER - VAN INDIVIDU NAAR COöPERATIEF
VOORJAAR 2007
- RONDOM DE GRENS ( NAJAAR 2007)
- GINNEKEN EN BAVEL IN OUDE ANSICHTEN
VOORJAAR 2008
Hebt u documentatie- of fotomateriaal, wij lenen het graag van u.

Vrijwel alle leden van Paûlus zijn al wel eens in het Markdal
geweest. Als u er lang niet meer geweest bent, moet u er toch
zéker eens een wandeling gaan maken. Bijvoorbeeld op het stuk
tussen het Sulkerpad en de stuw op de Bieberg.
Het Markdal is in de loop van de. jaren nogal eens van uiterlijk
veranderd. 1n de zestiger jaren heeft men de fraaie meanderende rivier rechtgetrokken om enkele decennia later te moeten
constateren dat dat niet de juiste beslissing is geweest. Aan het
begin van de huidige eeuw is men wederom begonnen aan een
herinrichting van het Markdal . In 2003 was deze herinrichting
tussen Ulvenhout en de Bieberg een feit en mocht de natuur zelf
invulling gaan geven. Vele planten die lang niet gezien konden
worden in het Markdal zijn teruggekeerd en ook veel verschillende vogels hebben zichzelf weer laten zien. Het IJsvogeltje is
inmiddels een vaste bewoner en broedt er ook weer. Dat
betekent dat de waterkwaliteit er enorm op is vooruitgegaan.
Afgelopen najaar werd het Markdal zelfs bezocht door een
Visarend. Maar liefst 13 dagen heeft deze imposante vogel zich
duidelijk laten zien. Niet alleen zittend op een pleisterplaats maar
ook zwevend boven de Mark en zelfs jagend.
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Prachtig om te zien, hoe deze grote vogel, met een spanwijdte
van 145-160 cm zich langzaam richting het wateroppervlak laat
afdalen als hij, al biddend, een prooi in het oog heeft gekregen
en zich dan ineens als een baksteen naar beneden laat storten
met zijn poten ver vooruit gestoken. Vaak verdwijnt hij bij deze
duik helemaal onder water, om vervolgens rustend op zijn
vleugels op het wateroppervlak te drijven en zich dan met veel
kracht uit het water opricht en met een vis in zijn poten naar zijn
vaste foerageerplaats in een verderop gelegen boom begeeft.
Heel even heeft men de hoop gehad dat de Visarend misschien
wel een hele winter in het Markdal zou blijven maar op vrijdag de
dertiende oktober is de vogel voor het laatst gezien en toen met
de noorderzon vertrokken naar warmere oorden.
Maar het verblijf van bijna twee weken biedt zeker hoop voor de
toekomst! Wellicht kunnen we de fraaie vogel vaker ontmoeten in
het heem van Paulus!

NIEUW DORP
Onze oude gemeente Ginneken en Bavel, ons heem, kent reeds
een aantal dorpen. De gemeente Breda gaat er een aan
toevoegen in het groene gebied tussen Bavel en Dorst.
Wat wordt het, hoe is het met de natuur, de cultuur en de infrastructuur. Hoe groot wordt het. Hoe ontwikkelt het zich. Vele
vragen Er is volop inspraak en er wordt volop gepraat.
Er is zelfs al een website: "www.lijndonk.nl"
Zo'n plan verdient aandacht en vooral zorg.

van Disseldorp
~J

De Echte bakker

ji ~~
Brlgllla~tr~c1t 8 Ibvd

Kloosterstraat 6, Bavel

Td. (0161) -B 12 08

NIEUWE SPONSORS:
SLAGERIJ VAN KUIJK BAVEL
BAKKERIJ VAN DISSELDORP BAVEL
Het museum heeft weer twee nieuwe sponsors bij: Slagerij Van
Kuijk uit Bavel en Bakkerij Van Disseldorp uit_ Ba~el:_ In h~t
museum hangen de nieuwe reclameborden en in dit t1Jdschnft
ziet u de vermelding aan de binnenzijde van de omslag bij alle
overige sponsors. Voor onze sponsors zou ik de slogan uit de
vijftiger jaren willen herhalen:

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET
HETGEEN UW EIGEN DORP U BIEDT
Of in een variatie daarop:

KOOP IN DEN VREEMDEN. NIET
HETGEEN PAULUS' SPONSOR U BIEDT

IN MEMORIAM
In de afgelopen maanden moesten we helaas weer afscheid neen van een van onze leden .
27 /09 Reitse Koopmans

Berkenhof 1

Ulvenhout

77 jr

Dat hij mag rusten in vrede

UITSPRAAK 152
Koop in deri vreemden niet, hetgeen uw eigen dorp u biedt
(slogan van de middenstand in de vijftiger jaren)

koop in den vreemden niet, hetgeen Paulus' sponsor u biedt
(variatie van Paulus voor zijn sponsors)

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van
onze leden 'n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen.
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift.
Rouwbrief en bidprentje worden aan onze collectie toegevoegd.
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111 1mdckring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op
11Ih1 , 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68.
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1111,mle details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en
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1 , van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse hecmac:llvrh rh
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, t , 111 h lllnqon en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit.
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