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Een veelheid van heemkundige onderwerpen passeren ook in dit
nummer van ons tijdschrift de revue.
Ad Jansen neemt u mee naar de Ginnekenmarkt waar onder de
huizen grote kelders extra mogelijkheden bieden aan de bewoners. Hij vraagt zich af er nog meer kelders zijn. Onder de straat?
Of dichtgegooid.
Voorzitter Toon van Mie"rt trekt er weer op uit, op de fiets
natuurlijk. Rijter(ook)isnaartoe. Naar die mooie plekjes.
Op 4 februari opende Paulus de 45e tentoonstelling in het 20-jarig
bestaan van het museum, gewijd aan de opkomst van de
coöperatieve gedachte
.
Wethouder, landbouwer, Strijbekenaar en Paulus' lid Ton Braspenning opende de tentoonstelling. Anneke bericht er over.
Voor de 4 72e keer stelde het gemeentebestuur van Breda de
Thoornsche Marktprijs der Rogge vast. De roggeprijs is flink gestegen. Waren het niet de brouwers die onlangs meldden dat de
bierprijs omhoog gaat daar ook de prijs van de gerst flink is
gestegen ? Dat die bevestiging uit een onverdachte en onverwachte hoek komt.
Ook het verhaal over de Bijzondere Vrijwillige Landstorm krijgt een
vervolg. Toon van Miert weet er meer van.
1n 1896 werd de NCB opgericht en kwamen overal Boerenbonden. Maar uit een archiefstuk van Paulus blijkt dat de gemeente
Ginneken en Bavel reeds in 1893 een landbouwvereniging had.
Ook deze keer weer veel informatie uit ons heem,
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

vh Nieuw-Ginneken 15 februari 2007
Beste leden van Paulus van Daesdonck
Een heemkundekring houdt zich natuurlijk vooral met het
(heem)verleden bezig. Gisteren is ook al verleden en dat betekent dat we ook daar interesse in hebben. Voor het bestuur is
het belangrijk ook de toekomst goed in de gaten te houden: over
dertig jaar moet Paulus nog net zo'n bloeiende vereniging zijn als
nu . Het ledental moet op niveau blijven. Dat proberen we - en
het lukt gelukkig - door een interessante inhoud te geven aan de
Brieven en door pakkende lezingen te organiseren. Dat proberen
we ook door steeds meer leden actief te betrekken bij onze
activiteiten. Verder in deze Brieven kunt u daar meer over lezen;
in Brieven 161/162 is dat wat uitvoeriger aan de orde geweest.
Op 4 februari hebben we de tentoonstelling "BOER EN
TUINDER, VAN INDIVIDU NAAR COOPERATIEF" geopend. Ze
biedt een heel goed overzicht van de ontwikkelingen van de
land- en tuinbouw in ons heem. Veel bewoners zullen van alles
herkennen en dat boeit altijd. Ik dank Toon Goos, Wim Langen,
Louis Vriens en Kees Leijten voor het vele werk dat ze verricht
hebben. Ze werden daarbij ondersteund door Iwan Turzanski
Het resultaat mag er zijn.
Er staan dit kringjaar nog twee lezingen op het programma. Hans
de Kievith weet alles van de archeologie in ons heem; van zijn
kennis maakt hij ons in zaal Flamingo deelgenoot op de feestdag
·
van Sint Jozef, 19 maart.
In september openen wij in het museum de tentoonstelling
"Leven langs de grens" .
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1n het kader daarvan komt de rasverteller/journalist Paul Spapens op 16 april naar de Paters in Meersel-Dreef om te spreken
over "De grens tussen Brabant en België". Hoe is die grens
ontstaan en wat heeft er zich allemaal rond die grens afgespeeld? In het najaar gaan we daar in lezingen nader op in.
Het is de bedoeling dat we op 12 mei op excursie naar Bouvigne
gaan. Allerlei ontwikkelingen rond dat gebouw kunnen roet in het
eten gooien maar daar gaan we niet vanuit. .
Het wordt een mooi 2007 voor Paulus. Het bestuur hoopt dat
veel leden de activiteiten bezoeken. Veel leesplezier met Brieven
163.

Toon van Miert (voorzitter)

BRIGIDA
Elke cultuur in regio's waar het jaar duidelijke seizoenen kent,
hecht bijzondere waarde aan de dag die het voorjaar aankondigt.
Eindelijk komt een einde aan de donkere winter en keert de
warmte van de zon terug, met eindelijk weer verse producten
van het land. Sommige van die dagen zijn heel herkenbaar in de
kalender, andere zijn wat naar de achtergrond gedrongen, omdat
de betreffende cultuur minder prominent is in Europa.
Dit laatste geldt voor de rijke Keltische cultuur.
Voor de Kelten breekt het nieuwe jaar aan met Sint-Bride, ofwel
St. Bridget ofwel St, Brigit.
Deze Keltische Bride is van oorsprong een heidense godin. Zij
wordt voorgesteld als een koe, misschien niet de meest
flatterende symboliek. Maar traditioneel was de feestdag van
godin Bride de dag dat de koeien weer melk begonnen te geven.
Aangezien melk tegenwoordig uit de schappen
van de
supermarkt komt, vergeten we gemakkelijk dat ooit in donkere
wintermaanden verse melk niet vanzelfsprekend was. Op de dag
van Bride vloeide de melk weer en dat feit werd gevierd met
speciale uit melk bereide gerechten.
In Bavel staat in het wapen een koe, de koe van Brigida.
(gelezen op een kalenderblaadje)
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AGENDA 2007 (141)

OFFIClëLE OPENING VAN DE TENTOONSTELLING

februari
15
Brieven van Paulus 163

BOER EN TUINDER VAN INDIVIDU NAAR COöPERATIEF

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
aanvang 20.15 uur

door Anneke Oomes

april
01
03
15
15
16

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 Aanvang 20.15 uur.

mei
06
12

Museum open
Excursie naar Bouvigne (nadere informatie BvP 164)

juni
02

Museum open

juli
01
15

Museum gehele maand gesloten
Brieven van Paulus 165

augustus
01
Museum hele maand gesloten
31
Einde van het 32e verenigingsjaar
.

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

Op 4 februari 2007; een zonovergoten voorjaarsmiddag "hartje
winter", wisten belangstellenden weer de weg te vinden naar
Paulus' Museum voor de feestelijke opening van weer een nieuwe tentoonstelling.
De titel; "Boer en Tuinder, van individu naar coöperatief' zegt
alles. In de tentoonstelling wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de (kleine) boer, die alles zelf regelde naar de
grotere coöperaties waarin de boeren zich verenigden om hier
financieel voordeel uit te kunnen halen.
Vele oude en minder oude foto's en gebruiksartikelen zijn verzameld en geven een fraai beeld van de ontwikkeling van het boerenleven.
De tentoonstelling werd officieel geopend door Ton Braspenning,
wethouder van de gemeente Alphen-Chaam en lid van de raad
van commissarissen van Rabobank Breda. Omdat Ton Braspenning bovendien zelf landbouwer is te Strijbeek, was hij in de
ogen van de samenstellers dé aangewezen persoon de openingshandeling: het hijsen van "onze" vlag, te verrichten.
Voor hij dit deed, heeft hij in een kort maar levendig verhaal
verteld waarom coöperaties in het leven werden geroepen. Dat
coöperaties nog steeds een toegevoegde waarde hebben, blijkt
uit het feit dat deze ook heden ten dagen nog nieuw opgericht
worden. Uiteraard had de heer Braspenning al even rondgekeken op de tentoonstelling alvorens het publiek toe te spreken en
hij benadrukte dat de herkenning groot is. Hij herkende op de
foto's gebouwen en mensen uit zijn jeugd en hij zal daarin niet
de enige zijn. Maar ook mensen die niet uit deze contreien
komen zullen met veel plezier naar de vele foto's en gebruiksartikelen kijken omdat vergelijkbare situaties natuurlijk in heel Nederland te vinden zijn.
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EEN PAULUSMAIL
door Kees Leijten
Toen onze kring in 1975 werd opgericht en na de eerste vergadering, die niet minder dan 89 leden opleverde, de activiteiten
regelmatig plaatsvonden, werden de leden telkens met een aparte convocatie uitgenodigd.
Dat heeft niet lang geduurd.
Het aantal leden groeide, De leden in Bavel, Galder en Ulvenhout kregen hun brief (van Paulus!) per fiets bezorgd. Maar het
werden er steeds meer.
De leden in Breda en Ginneken kregen de convocatie per post
thuisgestuurd. De kosten rezen de pan uit.
Daarom werd besloten de leden uit te nodigen via de Brieven
van Paulus en via de plaatselijke pers.
Dat blijven we doen

Kortom, of u nu wel of geen connecties hebt met het boerenleven, deze tentoonstelling is voor iedereen beslist de moeite
waard. Wim Langen, Kees Leijten, Louis Vriens en Toon Goos
hebben een fraaie wisseltentoonstelling gemaakt die de ontwikkelingen binnen het boerenleven verbeeldt.

HEEMKUNDIG WEERBERICHT151
Heiligen in de Weersvoorspelling 88
Februari-Sprokkelmaand-Dolle Maand
Klaar weer op Sint Silvijn (17/2)
't Zal nog twee weken vriezen

Maart-Lentemaand-Zaaimaand
Sint Jozef helder en klaar (19/2)
Geeft de boer een vruchtbaar jaar

Voor sommigen komt er een extra mogelijkheid om geïnformeerd
te worden De moderne communicatiemiddelen maken het mogelijk u voortaan gratis uit te nodigen voor onze activiteiten.
Voortaan zullen we de leden die er prijs op stellen en over een emailadres beschikken een paar dagen vóór een activiteit een
berichtje sturen om ze te herinneren aan die bijeenkomst. .
Meld uw e-mail adres aan paulus@ulvenhout.com en bericht
er bij dat u voortaan een e-mail van Paulus wenst te ontvangen.
We zullen de mail onder BCC verzenden waardoor uw privacy
verzekerd is.
Voor de leden zonder computer is deze laatste alinea abracadabra. Maar maakt u geen zorgen. Voor hen verandert er niets.
In de Brieven van Paulus wordt de agenda ruim tevoren vermeld.
In de plaatselijke en regionale pers proberen we zoveel mogelijk
ruimte te krijgen. Alle informatie staat ook op onze website.
Maar hebt u wel een internetaansluiting dan willen we u nog een
extra service bieden. Een geheugensteuntje. Een PaulusMail
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LEZING OVER GESCHIEDENIS VAN ZUIDGRENS
ZUNDERTSE ADRI HOPPENBROUWERS ZONG

LIEDJES IN WEST-BRABANTS DIALECT
door Kees Leijten
Traditiegetrouw organiseerde Paulus op de derde zondag in januari een liedjesmiddag in zaal Bruininks te Bavel.
Een honderdtal leden bevolkten de zaal toen voorzitter Toon van
Miert de aftrap gaf met een welkom aan allen. Even traditiegetrouw meldde hij de bijdragen voor de collectie van de kring.
Deze keer o.a. twee schoolschriften uit de twintiger jaren van
Willem van Riel , de latere secretaris van de Tuinbouwvereniging
en, zoals Ad van Riel er aan toevoegde, van alle andere coöperaties uit het Ulvenhoutse.
Bij zijn inleiding veronderstelde Toon van Miert dat de zangeres
uit Achtmaal kwam. "uit Zundert" was haar snelle reactie, daarmee duidelijk aangevend dat dat heel wat anders is.
Later trapte Adri in dezelfde val door te beweren dat de zaal vol
Ulvenhouters zat. En dat in Bavel. Protest !
Adri zong een aantal liedjes, alle in het Zundertse dialect, voor
inwoners van Bavel en Ulvenhout geen probleem.
Het waren onderwerpen uit het dagelijks leven gegrepen: Op
vakantie met een tentje; Jezus is opnieuw geboren; De "bukentuin" en "Mee Pensioen".
Vooral het Brabantse Houdoe, Herinneringen aan haar vader
en de Voorlichting aan de jeugd van toen en nu oogsten veel
succes.
Adri werd op de accordeon begeleid door Laura van den Hout uit
Oudenbosch.
In een onverwacht intermezzo trad de kunstfluiter Frans op die in
een door hem gefloten lied vele vogels de revue deed passeren.
Zondag 28 januari zou zij haar 1e CD presenteren in het Van
Goghhuis in Zundert, maar voor de liefhebbers waren de schijven nu al te koop .. Adri deed goede zaken.
Paulus mag opnieuw terugzien op een geslaagde activiteit.

ONZICHTBARE LIJN
MET ZEER GROTE GEVOLGEN
Europa is een synoniem geworden voor samenwerking en
eenwording. Steeds meer staten sluiten zich aan. Dat wil echter niet
zeggen dat de grenzen verdwijnen. Deze onzichtbare lijn, die dwars
door natuurgebieden en zelfs door woonkernen loopt, zal altijd
blijven bestaan. Als gevolg van de Europese integratie neemt de
belangstelling voor de geschiedenis van de grenzen toe. In deze
historie ligt namelijk het ontstaan besloten van de provincie NoordBrabant, van Nederland, de Benelux en van de Europese Gemeenschap.
De Moergestelse journalist van het Brabants Dagblad en schrijver
Paul Spapens verzorgt op uitnodiging van Heemkundekring Paulus
van Daesdo,nck een lezing over dit onderwerp op maandagavond
16 april. Spapens heeft zich onder meer in de historie van de
Nederlands-Belgische grens gespecialiseerd. Eerder verschenen
boeken van hem over smokkelen en illegaal alcoholstaken,
onderwerpen die alles met de grens te maken hebben. Hij schreef
samen met Kees van Kemenade een boek over de geschiedenis
van de zuid- en de oostgrens. De lezing in Meersel Dreef is gebaseerd op dat boek 'De Grens Gemarkeerd'.
In de met dia's ondersteunde lezing gaat Spapens onder meer
terug naar de Vrede van Munster in 1648 toen de grens tussen de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden werd vastgesteld. De
scheiding duurde tot 1814 toen de twee landen weer werden verenigd. De samenvoeging was van korte duur: in 1843 werd opnieuw
een grens getrokken tussen Nederland en België. De twee landen
zouden daarna met elkaar in onmin leven tot in de Tweede Wereldoorlog. Nederland nam het de Belgen bij voorbeeld zeer kwalijk
dat dit land na de Eerste Wereldoorlog heeft geprobeerd Limburg
en Zeeuwsch-Vlaanderen te annexeren.
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'Dat is de dank voor de miljoen vluchtelingen die wij toen hebben
opgenomen', zo werd geredeneerd.
·
Het gezamenlijk gedragen leed van de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog bracht België en Nederland dichter tot elkaar.
S_am~n ~et Luxemburg werd de Benelux gevormd. Deze organisatie, die de grenzen tussen de drie landen ver deed vervagen, is
de opmaat geworden van het 'Europa zonder grenzen·. Deze
~ervende slogan mag niet letterlijk worden genomen, maar het
b~tekent wel dat de Europeaan voortaan vrij over de grens kan
reizen.
De in 1648 getrokken grens is van zeer grote invloed geweest. Belgen en ~ed~rlanders, die eerst samen een volk vormden, groeiden
dusdanig u,t elkaar dat ze dikwijls nogal negatief over elkaar
den~~n. D~- verschillen zijn zo groot geworden, dat het in de praktijk
m?etltJ~. bllJkt ~et elkaar samen te werken. Milieuwetgeving,
ru1mtel1Jke ordening en allerlei andere belangrijke kwesties houden
gewoon op bij de grens en dat met alle gevolgen van dien. Nu pas
kan er worden geëxperimenteerd met grensoverschrijdend ambulancevervoer. En het is nog niet zo lang geleden dat Nederlandse
brandweerlieden het blussen van een bosbrand stopten toen de
vlammen over de grens sloegen.
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ULVENHOUTSE DORPSQUIZ
AL JAREN EEN SUCCESVERHAAL
door Anneke Oomes
Maar liefst 42 teams zijn vrijdag 12 januari jl. de strijd met elkaar
aangegaan tijdens de Ulvenhoutse dorpsquiz. Deze 14de editie
werd door bijna 450 mensen bijgewoond. Er moesten vele
vragen beantwoord worden, voor elk wat wils. Niet alleen de
kennis van het eigen dorp werd getest maar er waren ook veel
algemene en sportvragen. De muziekronde vereiste ondermeer
kennis van de Nederlandse volkszangers en liedteksten, van
artiesten uiteenlopend van Vader Abraham tot Abba. Het team
van Paulus wist de twee punten voorsprong op het team met
jeugdleiders van UW die in de eerste ronde behaald werd tot
'
en met de vijfde ronde vast te houden maar moest in de zesde
ronde, de beruchte muziekronde, de eerste plaats toch afstaan.
Ook de zevende ronde verliep voor Paulus niet geweldig. Met
drie punten voorsprong • won het UW team. Paulus wist
buurtschap 't Hoekske nog net voor te blijven waardoor Toon van
Miert namens Paulus toch de envelop met daarin het prijzengeld
voor de tweede plaats in ontvangst mocht nemen.

In de lezing laat Spapens veel van dit soort randverschijnselen van
de grens de revue passeren. Er zitten ook positieve kanten aan de
grens. Omdat ~~ngs de grens niet gebouwd mocht worden, kreeg
de natuur er vnJ spel. Het gevolg is dat de mooiste natuurgebieden
nu langs de grens gevonden kunnen worden. Als de in 1843
geplaatste grenspalen al lang zijn verdwenen, zal de natuur de
grens nog steeds markeren.
Lezing door Paul Spapens op maandag 16 april te Meersel-Dreef in
de zaal van de paters. Aanvang 20. 15 uur

Het winnende team vlnr;
onder: Ton Roovers, Hugo Stam, Tom van Overloop, Michael v.Egeraat
boven: Rob de Jong, Oene Rozendal, Remco Raats, Tom Schreuder
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ARCHEOLOGIE
IN HET HEEM VAN PAULUS
door Hans de Kievith
Het archeologisch onderzoek in de Gemeente Breda is allang
niet meer beperkt tot de binnenstad of bedrijventerreinen in Breda-west. Elke serieuze verstoring van de ondergrond wordt
getoetst aan de huidige kennis van de archeologische waarden
en verwachtingen in een bepaald gebied.
Dus ook in dorpskernen van Bavel, Ulvenhout en voor het gemak
Ginneken-dorp, maar zeker ook in het buitengebied van Bredazuid en Breda-Oost.
Dit heeft er toe geleid dat er in het kader van natuurinrichting bij
(Nieuw-) Wolfslaar, Grote Akker en het Markdal, archeologisch
onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft het eerste onderzoek in het kader van de grootschalige herontwikkeling rond
Bavel al plaatsgevonden.
In Bavel is tevens de eerste opgraving in de historische dorpskern uitgevoerd.
.
.
Veelal zijn de buitengebieden archeologisch gezien, witte vlekken en daarom is proefonderzoek van groot belang. Slechts rond
het Markdal zijn veel vindplaatsen bekend maar ook daar heeft
er maar weinig serieus onderzoek plaatsgevonden.
Met deze presentatie zal ik een overzicht geven van het_ archeologisch onderzoek en wat dieper ingaan op de archeologische en
cultuurhistorische waarden in het gebied
Hans de Kievith is Coördinator informatiebeheer archeologie van het
Bureau Cultureel Erfgoed Gemeente Breda
De lezing van Hans de Kievith vindt plaats op 19 maart in zaal
Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout. Aanvang 20. 15 uur.
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Hier woonde Jacobus Maassen, wethouder en lid van de Provinciale Staten. Tevens was hij bierbrouwer in De Zwaan, gelegen
aan het begin van de Bavelselaan. De brouwerij is van 1840 tot
1942 in bedrijf geweest. Het huis is gebouwd op de fundamenten
van een ou-dere woning. Het gehele pand is onderkelderd .
Deze ruimte diende als lagerkelder voor het bier dat in de
nevenliggende gebouw werd gebrouwen. De vaten werden via
een helling met trapje in de zijgevel van het huis in de kelder
gerold. In de vloer van de kelderruimte zijn de rails nog te zien
waarop de vaten lagen. Deze kelder zou van de beginperiode
van de brouwerij kunnen dateren.
Besluit
Onder de huizen van de Ginnekenmarkt zijn nog drie historische
kelders aanwezig, terwijl twee anderen geheel of gedeeltelijk verdwenen zijn. De resterende drie behoren bij de herberg De
Vragtwagen (nr.13), het nevenliggende pand Den Engel (nr.14)
en de herberg Het Rood Hert (nr.9). De kelder van nr. 13 dateert
vermoedelijk van de zestiende eeuw en ligt onder het nevenliggende pand nr.14. Dit laatste huis heeft eenzelfde kelder
onder de keuken, daterend van omstreeks 1665. De kelder van
nr.9 is van het einde van de 17° eeuw of van nog oudere datum.
Deze panden staan alle drie op de lijst van rijksmonumenten.
De kelders behoren tot het cultuurhistorisch erfgoed van Ginneken en zouden dan ook behouden moeten blijven.
Onder de landhuizen rond Ginneken bevinden zich eveneens
waardevolle kelders. Valkrust heeft een getoogde kelder van
ongeveer 5x5 meter, die teruggaat tot de bouw van het landhuis
in 1772. Het in 1867 gebouwde landhuis van de familie De Bruijn
dat deel uitmaakt van het kloostercomplex aan de Seminarieweg
26 heeft eveneens een fraai keldercomplex.
Het is niet uitgesloten dat er in het centrum van Ginneken nog
meer oude kelders aanwezig zijn, waarvan het bestaan echter
niet bekend is.
Aantekeningen
Afkortingen :
G.A. 8 . Gemeentarchief Breda
R
Oud rechtelijk archief, aanwezig bij G.A. 8.
NN
Notarieel archief na 1842, aanwezig bij G.A. 8 .
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IN MEMORIAM
In de afgelopen maanden moesten we helaas weer afscheid neen van enkele leden.
07 /12 Theo Smithuis
20/01 Jan Brosens
Strijbeekseweg 19
04/02 Herman Polman
Akkerveld 14

Baarle Hertog 82 jr
Strijbeek
65 jr
Bavel
69 jr

~ANDBOUW-Y EREENIGING
!

GINNEfiEN EN BAVEL.
~~

Dat zij mogen rusten in vrede
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.

Vergadering
op JJJNS!JAG 4 APRIL 1893, 's narniddags één ure bij _P. VAN
NOOTEN, ,,in den Vrachtwagen" te Ginneken.

HERMAN POLMAN OVERLEDEN
Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift werden we opgeschrikt
door het plotseling overlijden van Herman Polman, groot animator van het culturele leven in Bavel. In de volgende aflevering
van de Brieven zullen we Herman gedenken

PUNTEN VAN BEIIANDELJNG:
I.

.

Openen der Vergadering en lezen
van de notulen der vorige Vergadering.

DE DRIEWIELER
Herman Polman verhaalt in zijn boekje over zuster Theresa
Boom aars hoe Adrianus van Bavel ( 1870) kort na de dood van
zijn tijdgenote in een brief aan de krant opmerkte:
. . . weet nog goed, dat de eerste driewieler in Bavel kwam
En een wedstrijd van Ulvenhout naar Baarle-Nassau van
driewielers. Zoon van Kwisthout uit Breda won de prijs.

II.

~.. .

-~

.

Bespreking van gem eenschappelijken a,ankoop van pulpe.

III.

Voorstel

tot aanvrn,a,g van de

koninklijke

bewilliging

op

de

Statuten .
IV.
V.

Vaststelling der Statuten.
Voorstellen en mededeelingen.

··->, lJ!.neke~
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(Nar afloop gewone bestel vergadering.)

LANDBOUW-VEREENIGING - - - -->
In 1896 werd de NCB opgericht. Overal verschenen
boerenbonden. In ons heem w~ren ze de rest lang voor.
Reeds in 1893 werd de koninklijke erkenning van de statuten
aangevraagd bij koningin Emma (agendapunt 3)

/ '

. Namens het Bestnur :

MR. W. H. E. VAN DER BORCH, Voorz-itter.
ANT. VAN N0011EN, Secretaris.
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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 pater Gerlachus van den Elsen
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.
Onze oproep naar foto's was niet zonder succes. We hebben
dank zij de inzet van onze leden een groot aantal foto's verkregen, meer dan we kunnen exposeren.
Vele foto's van allerlei boerenorganisaties zijn te bewonderen.

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

VERZAMELINGEN
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.

RIJTERISNMRTOE 5
door Toon van Miert
Even buiten Hoogstraten voert een mooi weggetjes naar Achtel,
een van de sfeervolste dorpjes in de buurt van ons heem.
Op de prachtige dorpsbrink staat de oude kapel van O.L.V. van
Zeven Weeën (1475). Hier wordt het feest van Sint Antonius Abt
·nog luisterrijk gevierd (1) Schuin tegenover de kapel het huis van
Louis Doms, de folklorist/musicus en even verder passeren we
een woning met het geheimzinnige opschrift "De Heilluizers". (2)
In een bocht naar rechts, richting Rijkevorsel, gaan we links de
Nering in.
Hoe landelijk is het hier nog: akkers, weilanden, bosjes, een
mooi beekdal, een afgelegen boerderij en vooral stil. Op het eind
linksaf en even later rechts de Streepakker in. Aan het eind
linksaf. Als we richting Wortel fietsen, passeren we een nieuwe
kapel waar in de meimaand het rozenhoedje nog gebeden wordt
en waar bankjes de fietser de gelegenheid geven even uit te
rusten.
•
Is het een mooie kapel? Och, het doet er niet toe. Heel wat
passanten vinden er even tijd voor een overdenking of een gebed. Het Mariagedichtje dat binnen te lezen is, spreekt een taal
uit het verre Roomse verleden:
Lieve Vrouwke,
hang mij aan uw rozentouwke.
De andere touwen die mij binden,
hinderen mij de weg
naar de hemel te vinden.
Dag, Lieve Vrouwke!

We zijn hier op Bolk: een paar woningen èn Bolk's Heike, een
bekend fietscafé dat door de altijd goedgemutste uitbater een
Engelse uitstraling heeft gekregen. Wat een mooi dialect spreekt
die man, met na iedere zin het stopwoordje "sè" . Ik kom er als
tripelfiel graag: Bolk's Heike is een van de weinige herbergen in
de buurt waar Tripel Karmeliet te krijgen is. Kan daar een
Westmalle tegenaan?

De robuuste toren
van
de kerk van Wortel
foto Toon van Miert

Het kan er - zoals op deze zonnige tweede zondag van oktober
- heel druk zijn maar de sfeer is gemoedelijk en iedereen schuift
bij elkaar aan. Een café met historie ook. Het eerste Bolk's
Heike, dat in 1905 gebouwd is, stond een stuk verderop waar nu
woning nummer 18 staat. Het is op Tweede Pinksterdag 1962
afgebrand en herbouwd op de plaats waar het nu staat.
In de Eerste Wereldoorlog woonde de familie Verhoeven-Van
Elsacker in de herberg. Rikske Verhoeven was niet alleen herbergier maar ook landbouwer en boswachter. Bij het uitbreken
van de oorlog was hij net 41 jaar en hij werd dus niet opgeroepen. Bolk's Heike werd een verzamelplaats van smokkelaars en
vrijwilligers die zich aan wilden sluiten bij het Belgische leger dat
achter de IJzerlinie lag. Rikske mocht zich als boswachter vrij
verplaatsen en kenden alle zwakke plekken aan de bewaakte
Nederlandse grens. Het eerste ·jaar heeft hij honderden vrijwilligers de grens over begeleid. Het waren soms groepen van zestig, zeventig jonge mannen uit alle delen van België.

de Onze Lieve Vrouwekapel van Bolk

foto Toon van Miert

Bovendien hebben Rikske en zijn maten duizenden brieven de
grens over gesmokkeld. Dat werd allemaal moeilijker toen de
grens in de zomer van 1915 met de elektrische draad werd
afgesloten. Hij herbergde de vrijwilligers in zijn café en in de
bossen en op een geschikt moment maakte hij het voor hen
mogelijk om onder de draad door te kruipen. Op 14 mei 1917
werd Rikske verraden, gevangen genomen en naar Siegburg in
buitsland gedeporteerd . Hij heeft de dwangarbeid overleefd. Na
de oorlog hebben hij en zijn vrouw terecht een onderscheiding
gekregen voor hun ver-zetswerk.
We rijden verder, steken de Marck over. De rivier is hier nog
maar 'n smalle sloot die door een "laan" van populieren stroomt.
Wat een prachtig beekdal met mooie boompartijen in de lage
beemden. Zeker als je van de andere kant komt, heb je een mooi
zicht op dit groene dal. Op de grote baan linksaf naar Wortel dat
al in 1155 als Wurtelam vermeld is. De toren van de Sint-Jan-deDoperkerk is fors, het lijkt wel een vesting. Indrukwekkend, vond
ook Dirk Versmissen (1879-1966), de Hoogstraatse dichter/arts,
in het begin van de vorige eeuw.
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Gezien van wijd
Een sterke veste
Een ridderneste
Uit vroegen tijd.
In oude wal,
Op heuvelgloren,
Beheerscht die toren
Het groene dal.
De geweldenaar is uit 1429. In de westelijke zijmuur is bij het beleg van Hoogstraten in 1603 een kogel geschoten. Dat is een
grapje: zo'n afstand kan een kogel niet afleggen en in een muur
vast gaan zitten, hebben deskundigen mij verteld. Loop het robuuste gebouw eens binnen en bewonder de schilderstukken en
het beeldhouwwerk.
Op het kerkhof ligt Jan Huet (1903-1976) begraven, de glazenier
(hij noemde zichzelf een brandraamschilder) en schilder van het
Kempische landschap van weleer.

Werk van Jan Huet is overal in België te zien maar ook in het
stadhuis van Hoogstraten, in de Catharinakerk en op de zolder
van het museum op het begijnhof. Maar als je "verzameld" werk
van hem wil bewonderen, rij dan door naar Baarle Nassau. Rij
door en leg aan in De Engel en wandel na de koffie of een tripel
van Westmalle door de zalen en geniet van alles wat Jan Huet
daar gerealiseerd heeft.
Tweeëntwintig wondermooie glasramen en sfeervolle schilderijen. In de ramen jachttaferelen - we zijn per slot van rekening in
een restaurant waar wild veelvuldig op het menu staat - de
smokkeltraditie, de jaargetijden, de verzorging van de druif tot
wijn en allerhande spreuken. Ik houd vooral van de schilderijen
waarin Huet de Kempen weergeeft, de Kempen waar hij zo van
hield en die hij daardoor zo prachtig kon schilderen.
1 zie Rijterisnaartoe 1 (BvP 157-p85):
2 Zie artikel Hei/luizen ( BvP 161/162 p.58).

EEN TEVEEL AAN KOPIJ
OOK DAT KAN PROBLEMEN GEVEN
door Kees Leijten

GEHEIME NACHTELIJKE OPDRACHT
Een glas-in-loodraam van Jan Huet in het Restaurant De Engel
in Baarle.
De nachtelijke ·opdracht aan opdrachtgevers en
zichzelf was: Hoe kom ik veilg de grens over''

Bij het samenstellen van de vorige editie van de Brieven van
Paulus kwam ik met het probleem te zitten teveel kopij te
hebben. Het kon er niet allemaal in
Je zoekt naar een oplossing. Laat artikelen weg en kort in.
Ook ga je schuiven met artikelen en berichten.
Dan gebeuren er gekke dingen.
Het artikel van Toon van Miert werd gedeeltelijk dubbel geplaatst. (pag.56 en 57). Tekening 1 en 2 in het artikel van Ad
Jansen werden omgedraaid (pag.36).
Tot overmaat van ramp annexeerde ik een gedeelte van Ginneken bij Ulvenhout door de Bouvignelaan in Ulvenhout te veronderstellen. (pag. 29)
Onze excuses voor de gemaakte fouten. Waar gehakt wordt
vallen spaanders. Deze keer teveel spaanders.
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LIEFDE ZONDER EIGENLIEFDE
door Kees Leijten
Op 14 december 2006 was het vijftig jaar geleden dat zuster
Theresa Boomaars uit Bavel in Suriname overleed, temidden
van de melaatsen waar ze zestig jaar voor gezorgd heeft en met
wie ze vele jaren medepatiënt was.
Ter gelegenheid van haar vijftigste sterfdag verscheen haar biografie, een interessant boekje, geschreven door Herman Polman
Op verzoek van de familie heeft hij uit de vele publicaties over
deze kloosterzuster in kranten, boeken of boekjes haar leven
gereconstrueerd, ontdaan van de gezwollen taal waarin ze in de
"geestelijke" literatuur werd beschreven.
Herman maakte er een gemakkelijk leesbaar boekje van dat
gezien de beperkte oplage helaas geen ruime verspreiding zal
krijgen. En dat verdient de studie wel.
Polman begint het boekje met de geschiedenis van de melaatsenzorg in 1791, later ter hand genomen door de Zusters Van
Liefde. Theresa ging naar Suriname om met haar medezusters
te werken aan het welzijn van hen die veel zorg ontberen.
Zuster Theresa werd in Bavel geboren op 12 november 1867 als
Maria Catharina Jacoba Boomaars. Op jonge leeftijd trad ze in
bij de Zusters van Liefde in Tilburg en kreeg ze de kloosternaam
Theresa. Op 7 maart 1996, amper 28 jaar oud, vertrok ze naar
Suriname om daar in de missie te werken bij de melaatsen.
Evenals haar beroemde voorgangers Peerke Donders uit Tilburg
en de Vlaming Damiaan de Veuster, van de paters van de Heilige Harten, werd ze door de ziekte aangetast .
Ze zou zestig jaar in Suriname werken en er in 1956 overlijden,
op 89-jarige leeftijd. In Bavel keerde ze nooit meer terug.
In Bavel werd een straat naar haar vernoemd Op 26 juli 1984
w~rd het naambord door wethouder Jac van Gils onthuld. De
straat loopt over de grond die eens hoorde aan de boerderij waar
ze is geboren.
Een waardevolle publicatie.
"Liefde zonder Eigenliefde" -Bavel 2006 door Herman Po/man - 36p
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CARNAVAL
door Kees Leijten
Februari is de maand van de optochten, feesten, verkleden, en
sauwelavonden, het feest van Carnaval
Drie dagen anders dan anders. Daarna is alles weer normaal.
Of doen we met carnaval normaal ? Laten zien hoe we zijn
zonder allerlei regeltjes.
In 1994 werd in het museum van Paulus een succesvolle tentoonstelling gehouden over het carnaval in Nieuw-Ginneken.
Het feest van de Baviaenen, de Bosuilen en de Maerkratten.
In het fotoarchief van Paulus vonden we nog een foto uit 1993
die in de Stem werd gepubliceerd, gemaakt door Willem Blaauw.
Ed Nijpels (1) en Peter van der Velden, toen burgemeester van
Nieuw-Ginneken, met de Ginnekense baron George Mutuel
Coup de Ceinture et de la Musique Santé Ie Dernièrre du
Moment ofwel George Riemslag.
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PLAATSNAMEN MET CARNAVAL
verzameld door Kees Leijten

WAAROM BRABANTSE PLAATSEN MET
CARNAVAL ANDERS HETEN
door Joop van Dalfsen

Met carnaval lezen we veel leuke en gezellige verhalen en
reportages over carnaval in allerlei dorpen met nieuwe naam.
Soms vraag je je af: waar is dat nou weer.
Alphen
Baarle
Bavel
Breda
Chaam
Dorst
Etten
Galder
Geersbroek
Gilze
Haagse Beemden
Leur
Oosterhout
Princenhage
Prinsenbeek
Rijen
Rijsbergen
Teteringen
Terheijden
Ulicoten
Ulvenhout
Wagenberg
Zundert

- Struivenbakkerslaand
- Smokkelgat
- Baviaonenland
- Kielegat
- Bonenpikkerslaand
- Kattegat
- Stijlorenrijk
- Maerkrattenland
-- Gatbroek
- Dringersgat
- Giegeldonk
- Zwaaigat
- Kaaiendonk
- 't Aagje
- Boemeldonck
- Wringersgat
-Aopeland
- Totdenringen
- Schraansersland
- Haaikneuterslaand
- Bosuilendorp
- Erpelrooierslaand
- Maanblussersgat

BUITEN ONZE REGIO
Bergen op Zoom
Eindhoven
's Hertogenbosch
Roosendaal
Tilburg

-

Krabbegat
Lampe~gat
Oeteldonk
Tullepetaonestad
Kruikegat

Den Bosch heet het volgend weekeinde ineens Oeteldonk, Bergen op Zoom het Krabbegat, Roosendaal de Tullepetaonestad,
Breda het Kielegat, Eindhoven het Lampegat en Tilburg de
Kruikenstad.
Ook de kleinere plaatsen en dorpen in Noord-Brabant verloochenen hun echte naam en noemen zich bijvoorbeeld Striepersgat,
Pinnekleuversgat, Wallepoepersland en Knollenrijk.
Het carnaval, dat op het punt staat los te barsten, leidt in deze
provincie traditiegetrouw tot een complete aardrijkskundige
Limburg, waar de vasmetamorfose. In tegenstelling tot
tenavondvierders eveneens dagenlang heer en meester zijn
maar dan wel gewoon in Venlo, Heerlen, Maastricht, veranderen
in Brabant vrijwel alle gemeenten van naam.
Studie
"Een typisch Brabants fenomeen," zegt de Venlose socioloog
drs. Theo Fransen, die het carnaval heeft verheven tot een
boeiend studieobject. Hij publiceerde er tal van verhandelingen
over en houdt regelmatig lezingen. Het veranderen van de
plaatsnaam komt volgens hem in Limburg niet of nauwelijks voor
omdat de vastenavond daar een heel andere achtergrond kent
hen derhalve ook een totaal ander karakter heeft.
"Het Limburgse feest vertoont veel gelijkenis met de manier
waarop het Duitse Rijnland carnaval viert. Het is daar in feite
vanaf gekeken. De deelnemers zitten veelal chic in smoking
gekleed aan lange tafels. In Brabant is dat heel anders. Daar
gaat iedereen gekleed in een boerenkiel. Het carnaval heeft zich
in die provincie van oudsher heel autonoom ontwikkeld onder
meer vanuit steden als Den Bosch en Bergen op Zoom. Het gaat
er ook veel Bourgondischer aan toe. In Brabantse feestzalen
vind je ook geen stoelen; daar host iedereen," doceert Fransen.
Het verschil tussen beide provincies is niet zo vreemd.
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De Peel, ooit een redelijk toegankelijk gebied, vormde zeker in
de vorige eeuw nog een stevige barriere tussen beide gebieden.
Een ander verschil is de maatschappelijke welstand. De
keuterboertjes op de magere Brabantse zandgronden legden het
financieel duidelijk af tegen de meer draagkrachtige Limburgers
op de vruchtbare oevers van de Maas.
Omkeerritueel.
Het aannemen van een andere plaatsnaam heeft net zoals
zoveel andere dingen tijdens het carnaval alles te maken met
het zogenoemde 'omkeerritueel', zegt Fransen . De stad verandert in een dorp, in feite de omgekeerde wereld. Gezag en orde
worden op die manier van oudsher min of meer geridiculiseerd,
net zoals dat gebeurt door de pseudo-prins en andere tijdelijke
hoogwaardigheidsbekleders.
In Oeteldonk neemt zelfs een heuse Boeren Ministerraad de
macht over. Een ander voorbeeld is het groeten. "Net opgevoed
als we zijn , doen we dat met de rechter hand. Behalve met carnaval, dan gebeurt het met de linker."
De carnavaleske benamingen van de Brabantse gemeenten zijn
van velerlei oorsprong. Soms zijn het scheldnamen die de
betrokkenen net als dat bij de geuzen het geval was, hebben
verheven tot eervolle benamingen. Ooit pisten inwoners van
Tilburg ten behoeve van de plaatselijke textielindustrie thuis met
het hele gezin kruiken vol. Met gepaste trots noemen ze zich
nu tijdens vastenavond de Kruikenzeikers uit Kruikenstad.
Het in carnavalskringen fameuze Oeteldonk dankt zijn naam
aan weer een ander fenomeen: de droge plekjes in het moeras
waar de kikkers bij elkaar komen. Het Bossche carnaval is
ondenkbaar zonder De Kikvorschen, het muziekgezelschap van
de Oeteldonkse Club.
De verschillende manier waarop de Brabanders en de
Limburgers hun carnaval vieren, heeft volgens Fransen ook te
maken met de uitmonstering:_ de plompe blauwe boerenkiel
versus de deftige smoking. "Dat heeft natuurlijk psychologische
consequenties. Mensen gedragen zich zoals ze zijn gekleed. Ik
hecht daar geen waardeoordeel aan, maar stel het alleen vast.
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De Bourgondische viering in Noord-Brabant is mij wel zo lief."
Liedjes
Een ander punt zijn de zogenaamde carnavalskrakers van
boven de grote rivieren die volgens veel zuiderlingen niets van
doen hebben met vastenavond. In Brabant en Limburg ligt daar
niemand van wakker, aldus Fransen. Er is voldoende eigen
repertoire . "Het woord boycot kennen we niet eens. Dat soort
nummers wordt simpelweg straal genegeerd ."
In noordelijk Nederland, waar naar schatting ook meer dan duizend verenigingen actief zijn en waar ongeveer honder
optochten zijn, vinden die schlagers meestal wel aftrek, zegt
Fransen.
"Daar vervullen ze heel duidelijk een functie bij gebrek aan eigen
aanbod ."
Gelezen in De Stem dd 13-2-1996

of. ........... GEERSBROEK, ULVENHOUT AC
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NIET VASTENAVOND MAAR:

VASTELAVOND.
door Ad Otten.
Pas sedert de negentiende eeuw leest men in officiele stukken
van "vastenavond". In bijvoorbeeld de Gemertse schepenprotokollen van voor die tijd is het bijna zonder uitzondering altijd
"vastelavond". Zowel in de volkstaal als ook in liedjes is die
laatste vorm bekend gebleven. Overigens blijkt dat niet alleen in
het "Gimmers" dialect het geval. In alle Nederlandse dialecten is
van oudsher niet vastenavond maar vastelavond de gewone
vorm. Waarom dan toch in het Algemeen Nederlands de eerste
vorm bij uitsluiting van de laatste gehanteerd wordt? Het is een
voorbeeld van de invloed van het christelijk puritanisme op het
taalgebruik en tegelijkertijd van hoe moeizaam dergelijke opgelegde veranderingen worden geaccepteerd door het volk.
De discussie over vastenavond of vastelavond gaat terug tot de
periode van de reformatie in de zestiende eeuw. Humanisten en
hervormers trachtten toen - op vaak onjuiste grond - taal en
taalgebruik te zuiveren.
In 1548 schrijft de Zuid-Nederlander Mathijs Castelein zijn bekende "Gonst van Rhetoriken".
Daarin beschouwt hij "vastelavent" als straattaal en als "Quaed
vlaemsch" dat het dichten bederft, terwijl daarentegen "vastenavond" voor hem de goede vorm is.
De discussie tussen vastenavond en vastelavond lijkt te zijn
voortgekomen uit het verzet tegen het luidruchtige en vaak met
dronkenschap gepaard gaande vastelavondvieren . In de tijd van
de reformatie trachtte men dit oude voorjaarsfeest om te buigen
naar een meer kerkse beleving van voorbereiding op de vasten.
Door het verplichte en meer en meer gecontroleerde taalonderwijs is men er uiteindelijk na vel~ eeuwen in geslaagd het woord
vastelavond te verdringen en te bestempelen tot een "plat"
(dialect) woord. Het beteugelen van het feest zelf is onmogelijk
gebleken.

In het Duitse woord "faseln", waarvan "vastelavond" zou zijn
afgeleid, herkent men nog steeds de carnavalvierder van
vandaag. Het Duits-Nederlands Woordenboek geeft voor faseln:
bazelen, leuteren, zwammen, jongen, gedijen, boemelen, dartelen. In dit Duitse woord kan men bovendien de oude vruchtbaarheidsriten van het oud-Germaanse voorjaarsfeest ontwaren.
Want het Duits voor fokvee is Faselvieh, voor springram Faselhammel en voor dekhengst Faselhengst. ...
Het sedert een dertigtal jaren ingeburgerde "Alaaf" betekent
overigens gewoon: "Lang zal hij (of zij) leven"!
: uit: Gemerts Heem - maart 1989.

OPA
door Ad van Eyl-van de Klashorst
Na de oorlog was er woningnood
De vraag naar woonruimte was groot
En menig jong verloofd getin
Trok toen bij de ouders in.
Het was niet veel wat men toen vroeg:
Een slaapkamer was al genoeg.
Maar na zo'n anderhalf jaar
Stond in de slaapkamer een wiegje klaar.
En opa was geïnteresseerd
En er geregeld heengekeerd
Steeds had hij dezelfde woorden:
ik dacht dat ik de kleine hoorde'
Maar oma waakte streng en zee:
'Bemoei d'oew eige d'r nie mee
Wij hadden ook ons eigen leven,
Ge mot de jeugd de vrijheid geven'.
Maar soms rook je een pijptabakspoor
Ineens het hele huis weer door.
En opa die wist nergens van
Hij ging niet meer bij de kleine an!
Hij heeft zich nergens mee bemoeid
Maar 't wiegegordijntje was wel geschroeid!
(Een waar gebeurd verhaal)

[
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CULTUURHISTORIE ROND BREDA
1n samenwerking met de BRG organiseert Paulus van Daesdonck samen met de heemkundekringen van Breda, Pinsenbeek
en Teteringen een serie lezingen over de cultuurhistorie rondom
Breda.
dialecten
De dialecten van Noord-Brabant zijn een wezenlijk onderdeel
van het Brabantse culturele erfgoed.
toponiemen
Toponiemen zijn namen die in het verleden o.a. gegeven werden
aan akkers, beemden, bossen, heidevelden, weilanden enz.
Pastoors
Over pastoors in de vijftiende en zestiende eeuw lijken zowel
toenmalige humanisten en hervormers als hedendaagse historici
het eens te zijn: zij waren onontwikkeld en incompetent.
Thorn
De invloed van de abdij van Thorn wordt in de laatste lezing
uiteengezet. Ansfried werd omstreeks 940 geboren in een adellijke familie die op verschillende plaatsen goederen bezat, met
name in het Middelnederlandse rivierengebied.

Deze lezingenreeks wordt georganiseerd door de BRGIBMS in
samenwerking met Heemkundekring Paulus van Daesdonck
Op de Beek, Teterings Erfdeel, De Oranjeboom, Cultuurpunt
Breda, Prinsenhaags Museum en Heemkundekring Breda.
Locatie; Prinsenbeek, Museum de Rijf
1 maart 2007:dr. Jos Swanenberg, Dialect in Breda en omliggende dorpen
8 maart 2007: drs. Chris Buiks, Toponiemen in Breda en omgeving
15 maart 2007: prof.dr. Arnoud-Jan van Bijsterveld, Van hoog en paars tot laag
en grauw
22 maart 2007:Drs. 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 bij BRG/BMS 073-615 62 62

•

KRONIEK UIT HET
LAND VAN PAULUS

Jaaroverzicht 2006
door Anneke Oomes- van den Berg
Januari
1
Precies 25 jaar geleden werd Ponyclub DWS
Galder/Strijbeek opgericht.
De bronzen vogel op het oorlogsmonument bij het
5
voormalig gemeentehuis van Nieuw-Ginneken is (weer)
verdwenen.
8
Alliance d'Amitié ontvangt de Ulvenhoutse "Platte Buis"
uit handen van Peer van 't Gatbroek.
13
Paulus wint de Ulvenhoutse dorpsquiz. Paulus laat 36
teams achter zich.
27
Toneelgroep Kolder speelt, na een stop van vijf jaar, de
komische thriller; Het lijk is zoek.
Februari
5
De wisseltentoonstelling bij Paulus staat dit keer in het
teken van de honderdjarige harmonie Constantia.
15
Jeanne Gommers-Kleijn neemt na 40 jaar afscheid van
De Zonnebloem, Ulvenhout.
17/18 Hoewel Jos Schetters op vrijdagavond als winnaar uit de
bus komt, weet Dick Vuijk het met zijn overwinning op
zaterdag toch tot overallwinnaar en oppersauwelaar te
brengen.
Maart
10/11 Toneelvereniging Ulvenhout speelt drie maal voor een
uitverkochte zaal het blijspel Bajesbonje.
26
Wiel Wiertz wordt eindverantwoordelijk priester in Bavel,
Ulvenhout, Galder en Strijbeek en Wim Klein wordt als
pastor toegevoegd aan dat parochieteam .
31
Corrie en Toon Moelands-Franke (Ginneken) zijn 50 jaar
getrouwd.
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April
3
21
22

26
28

29

Mei
20

24

24

Juni
1

3
OBS De Klokkebei viert het 30jarig jubileum met
circusoptredens.
Jan (erelid Paulus) en Bertha van Dongen-Nous vieren
hun gouden bruiloft.
voor de 17cte maal organiseert Bavels Truck Konvooi een
geweldige tocht door de omgeving voor mensen met een
verstandelijke handicap.
Do en Rina vd Brandt (Ulvenhout) vieren hun 50 jarige
bruiloft.
Toon van Miert, voorzitter van de heemkundekring
ontvangt een koninklijke onderscheiding.
Net als Ton Snepvangers, Riet de Pater en Jan Pijpers uit
Ulvenhout, Ruud van Arendonk en Nol Verdaasdonk uit
het Ginneken, Leen Verweel uit Galder, mw Y.N. van der
Plas uit Bavel en Laurens Siebers, lid van de kring en
wonend in Breda.
Ginnekens (T)rots, een onderscheiding die jaarlijks wordt
uitgereikt aan een persoon, vereniging of onderneming
die zich uitzonderlijk dienstbaar heeft gemaakt, door
Harmonie Concordia, is dit jaar voor Scouting Ginneken.

Harmonie Constantia houdt ter gelegenheid van het 100
jarig bestaan een historische tocht van landgoed
Hondsdonk via Anneville naar het dorp Ulvenhout. Helaas
regent het pijpenstelen.
KPJ Bavel viert het 40-jarig bestaan.
In Ulvenhout wordt een plastic tasje met daarin bijna
100.000 euro gevonden. Deze vondst blijft lang het
onderwerp van gesprek! Overigens wordt de eigenaar
gevonden en houdt de vinder er niets aan over.

Met het leggen van de laatste steen worden de werkzaamheden rond de Sint Jacobskapel te Galder afgesloten . De kapel staat er de·komende jaren weer fraai bij .

Lenie Vermeeren, de laatste van de twee zussen die
snoepwinkel De Katjang runden, is op 94 jarige leeftijd
overleden. De inrichting van het winkeltje is bewaard
gebleven en te zien in Paulus' Museum.
16/18 Dertigste Bavel Anno 1920; "vernieuwend met een
knipoog naar het verleden."
17
De Boeredobbers weten de zeskamp te Ulvenhout te
weten.
22
Staatssecretaris Medy vd Laan besluit het landgoed
Anneville in zijn geheel als rijksmonument te
bestempelen.
Juli
De gemiddelde juli-temperatuur is in minstens 300 jaar
nog niet zo hoog geweest. De maand kende maar liefst
twee officiële hittegolven.

Augustus
Augustus eindigt op de vierde plaats in de rij van
somberste augustusmaanden sinds 1901. Het contrast
met juli kon haast niet groter zijn.
4
Ad en Bep Huijbregts (Bavel) vieren hun gouden bruiloft.
September
1
Kees en Annie van Dijk (Ulvenhout) vieren hun gouden
huwelijksfeest.
2
Kees Graumans uit Galder wint het wereldkampioen field
Crossbow voor senioren in Steyr (Oostenrijk).
4
Paulus opent nieuwe tentoonstelling over 25 brandweer
Nieuw-Ginneken en de tijd daarvoor.
4
Paulus geeft een boekje uit over de Paters van de Heilig
Harten te Bavel. Dit wordt gepresenteert na de bijzondere
viering ter ere van het 90-jarig verblijf in Bavel in de
parochiekerk van Bavel.
9
Het boek 'Vlooienmarkt in Ulvenhout 1968-2006'
geschreven door Ben Martens en uitgegeven door Paulus
wordt tijdens de 2oe vlooienmarkt officieel aangeboden
aan de oud-voorzitters Höngens en Verschuren .

1 oktober 2006 brandweerdemonstratie bij het museum

, Noov "rs
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16
30

Voor de 30 ste keer wordt het missiefeest "Reik mij de
hand' gevierd in Galder en Strijbeek.
Galder heeft een gloednieuwe sportzaal. Deze draagt de
naam Daesdonck.
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11

15
Oktober
In Korenmolen De Hoop te Bavel mogen voortaan
1
huwelijken worden gesloten door ambtenaren van de
burgerlijke stand van Breda.
1
51 Ulvenhoutse muzikanten vormen eenmalig het Groot
Ulvenhouts Orkest en verzorgen na slechts één dag
repeteren een concert.
1
Het jubilerend brandweerkorps"nieuw-Ginneken" brengt
met groot materieel een bezoek aan Paulus' Museum en
trekt daarmee ongeveer 250 bezoekers naar het
museum.
Ed Cuber (Ulvenhout) wordt benoemd tot lid in de orde
6
van Oranje Nassau.
In Strijbeek is een koe bezweken aan het blauwtongvirus.
10
In een zone van 2b kilometer rond het besmette gebied
moeten het vee op stal blijven en mag het iet vervoerd
worden.
In Bavel, Ulvenhout, Galder en Struijbeek wordt
26
stilgestaan bij de Bijbel 10-daagse met allerlei activiteiten
zoals een tentoonstelling met medewerking van Paulus'
Museum.
Voor de tweede keer op rij wint Paulus de Bavelse
27
dorpsquiz.
Gezondheidscentrum Tolakker in Bavel officieel geopend.
27
Jan
Geerts, koster te Ulvenhout gaat het rustiger aan
29
doen en een nieuw team, bestaande uit Sets van Kuijk,
Kees van Tilburg, Netty Bastiaansen en Edemon Hack
neemt zijn taken over.
November
11
Ulvenhout heeft na een lange zoektocht door een raad
van wijze mensen een nieuwe prins; Prins Frank de 13de
garandeert het voortbestaan van het Ulvenhouts
Carnaval.

16
19
19
25
26

29
30

Volgens traditie worden de Bonte Avonden te Bavel druk
bezocht. De nieuwe Prins Hannes d'n lrste weet met de
raad, de dames en De Blaosaopen weer een fraaie show
weg te zetten.
Stichting Hulpdienst Nieuw-Ginneken viert het 25jarig
bestaan.
Veel belangstellenden bezoeken de thema-avond van de
dorpsraad rond het jaarthema "dorp aan zet".
Pater Martien Balemans (Ghana) ontvangt de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici.
Henk en Wies van der Bruggen-Renner (Ginneken) zijn
65 jaar getrouwd.
Harmonie St Caecilia huldigt tijdens haar jaarlijkse
feestavond maar liefst 7 jubilarissen .
Harmonie Constantia sluit het jubileumjaar (100 jarig
bestaan) af met een concert in de Pekhoeve en zet drie
jubilarissen in het zonnetje.
K.V.B. Bavel bestaat 60 jaar en viert dit met een groot
opgezet jubileumfeest.
De laatste benzinepomp in Bavel van Ria Jansen-Baeten
wordt gesloten.

December
1
Harmonie Constantie ontvangt een fraai jubileumvaandel,
handgemaakt door André van der Schoot uit Ulvenhout.
2
Er verschijnt een boekje over de Bavelse missiezuster te
Suriname Theresa Boomaars. Het is inmiddels 50 jaar
geleden dat zij overleed.
17
De Zaogurs houden hun jaarlijkse eindejaarsconcert. Ze
laten horen dat ze tot meer in staat zijn dan alleen het
vertolken van carnavalskrakers.
17
Harmonie St Caecilia, kinderkoor Kikoba, Gemengd Koor
Bavel en KBO Koor Gaudeum Vitae houden een
gezamenlijk kerstconcert in de Bavelse parochiekerk.
22
Dorpsraad Bavel organiseert een kerstborrel
30
Toos en Toine Jansen sluiten hun winkel in witgoed/
speelgoed en huishoudelijke artikelen te Bavel.
31
Om 23.59 uur bedroeg de temperatuur in het heem van
Paulus maar liefst 12,2 graden. Vele records sneuvelden.
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GINNEKEN ONDERGRONDS
door Ad Jansen
Inleiding
Nu er steeds meer aandacht komt voor de historische resten in
de bodem van het centrum van de stad, is er alle aanleiding om
eens stil te staan bij de historische ondergrond van het centrum
van Ginneken. Het oude centrum van dit dorp is maar klein: het
· betreft de Ginnekenmarkt, het begin van de Duivelsbruglaan, de
Raadhuisstraat, het laatste deel van de Ginnekenweg en het eerste deel van de Ulvenhoutselaan. De bebouwing van deze straten dateert van de 13e tot de 1 eeuw. Bovengronds zijn de
panden vaak verbouwd of herbouwd. Evenals in het centrum van
de stad zijn de gevels gebouwd in de 1ge of het begin van de 20e
eeuw. 1n tegenstelling tot het stadscentrum is er in Ginneken
achter de gevels van de oude bebouwing weinig terug te vinden.
De vraag is nu of er ondergronds nog restanten zijn. Het gaat
dan met name om oude kelders die onder de latere bebouwing
bewaard zijn gebleven.

r

Foto 1: De markt van Ginneken omstreeks 1620, op de kaart van
landmeter Jacob Ups. Links van de kerk Den Engel. Vervolgens de
open ruimte, nu herenhuis nr. 14. Links daarvan in de huidige
Raadhuisstraat de Sinte Cathelijnne Hoeve. Onder de kerk Den Hert
met daaronder het bijbehorende kleine huis (Ginnekenmarkt 8).

Oude kelders
De kelderbouw is in de loop der eeuwen weinig veranderd. Toen
er nog houten huizen werden gebouwd werd de kelder en ook de
stookplaats in steen uitgevoerd. Bij de stadsbranden in Breda
werden de houten huizen verwoest maar bleven de kelders gespaard. Bij veel historische huizen vindt men dan ook eeuwenoude in steen uitgevoerde kelders. De betere huizen hadden een
gemetseld tongewelf. Bij eenvoudige woningen lag de half verzonken kelder onder de opkamer. Het plafond van de kelder
bestond dan uit de eikenhouten balklaag met daartussen kleine
gemetselde bogen.
Foto 2: De Markt in Ginneken omstreeks 1935. Rechts Café De
Vrachtwagen, links daarvan Den Engel. Vergelijk deze situatie met die
op de kaart van Ups, 1621, foto 1 (Ansicht, col/. A. van Dun, Ulvenhout).
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De ruimte tussen de plankenvloer van de opkamer en de
gemetselde bogen werd opgevuld met fijn zand ter isolatie van
de kelder. De toegang bestond meestal uit een gemetselde trap.
In de keuken moest men een vloerluik openen, met daarboven in
de wand twee lage houten deurtjes. De trap was vaak ook zelf
weer overhuifd met een stenen toog.
Tot omstreeks 1870 veranderde er weinig in de constructie van
de kelders. In de huizen die daarna werden gebouwd werd het
plafond gevormd door ijzeren balkjes waartussen kleine gemetselde bogen. De kelder ligt in deze huizen niet altijd onder de
keuken, maar ook wel onder de gang of onder de hal. Deze
ruimte werd vaak betegeld. Aanvankelijk werden de meestal grote plavuizen gelegd in zand, later op een betonnen ondervloer.
Wanneer we over oude kelders spreken bedoelen we die van
vóór 1870, met een gemetseld tongewelf of een plafond met
eiken balken en daartussen kleine gemetselde bogen.
Oude kelders in het centrum van Ginneken
In de binnenstad van Breda vindt men onder bijna ieder pand
een prachtige kelder. Een mooi voorbeeld kwam aan het licht
toen op de hoek van de Grote Markt en het Kerkplein een uitgebrand restaurant werd afgebroken. Er kwamen vijf naast elkaar gelegen gemetselde tongewelven vrij, waarvan er vier in
goede staat verkeerden. Het horeca pand heeft in het verleden
uit verscheidene huizen bestaan, die ieder een lange kelder hadden.
In Ginneken stonden aan het einde van de Middeleeuwen
slechts een klein aantal woningen op vaak grote percelen.
Aanvankelijk hadden de meeste huizen een agrarisch karakter.
Na 1500 ontwikkelden deze boerderijen zich tot herbergen,
dorpswoningen of buitenverblijven. De boerderijen hadden vaak
1
een eenvoudige kelder onder de opkamer of onder de moos .
Na 1500 werden de houten opstallen vervangen door stenen huizen gedekt met rieten daken, die keurig langs de Markt en langs
de wegen kwamen te staan. De meer aanzienlijke wonin-gen
kregen een kelder met gemets{31d tongewelf.
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Daarvan zijn er nu nog verscheidene bewaard gebleven. Het
betreft drie kelders onder de huizen van de Markt, namelijk nr 9,
nr. 13 en nr.14.
Onder Valkrust ligt een vrij grote kelder, terwijl er nog twee
kleine historische kelders te vinden zijn onder Ulvenhoutselaan
15 en Raadhuisstraat 20. Aan de Markt zijn twee oude kelders
verloren gegaan. Het gaat om Ginnekenmarkt 17, dat enkele
jaren geleden bij de laatste verbouwing van Café Brauers tot een
moderne ruimte is omgebouwd. Omstreeks 1900 werd bij de herbouw van Ginnekenmarkt 3-4 de oude kelder voorzien van een
nieuw plafond en daarna met een luik afgesloten . Onder het van
1958 daterende winkelpand Raadhuisstraat 8-10 zijn nog de muren bewaard van een keldercomplex, dat eens onder de Sinte
Cathelijne Hoeve heeft gelegen. Zo zullen er in het verleden in
het dorpscentrum nog wel meer kelders zijn gewijzigd of zelfs
geheel verdwenen zijn. Hierover zijn verder weinig gegevens bekend. De nu nog resterende historische kelders hebben voor
Ginneken een grote cultuurhistorische waarde. De drie kelders
op de Markt liggen alle drie onder een rijksmonument. Dat is ook
het geval met die van Valkrust en van het herenhuis Ulvenhoutselaan 15,
Ginnekenmarkt 13 en 14
Het hoekpand naast de kerk aan de zuidoost zijde van de markt
is vanouds bekend als Café De Vrachtwagen 2 , ook wel Café
Boerke Verschuren. Nu heet het Café Boerke. Het tweede pand
is het middenpand van deze zijde van de Markt, met op de
kroonlijst de naam Den Engel (zie foto 1 en 2). Door hun geschiedenis zijn deze twee huizen nauw met elkaar verbonden.
Omstreeks 1500 was nr.13 het enige huis aan deze zijde van de
huidige Ginnekenmarkt. Het heette toen Den Salm. Het pand
besloeg ongeveer de helft van de zuidoost zijde van de Markt,
dus ook de plaats waar nu het herenhuis nr.14 staat. Er hoorde
nog een cleijn huijske bij, dat op het terrein van dit laatste herenhuis moet hebben gestaan.
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Afbeelding 1: De kelders onder het herenhuis Ginnekenmarkt 14, dat
vroeger Den Engel heette. De kelder van het nevenstaande Café Verschuren ligt onder de voorkamer van huis nr 14. (tekening A. W.Jansen)

Den Salm grensde westwaarts aan het kerkhof, noord aan
sHeerenstraete (=de Markt) en zuid en oost aan het terrein van
de Sinte Cathelijne Hoeve aan de Raadhuisstraat (zichtbaar op
foto 1)3. Het is niet zeker dat het huis Den Salm op precies
dezelfde plaats stond als het huidige café. Vanouds werden
. (boeren) woningen met de voorzijde gericht op het zuiden. Het is
.dus mogelijk dat Den Sa/m met de voorzijde naar het
zuidwesten, dat wil zeggen naar de kerk stond gericht. De
zijgevel zou dan haaks op de Markt hebben gestaan.
Voor deze gedachte pleit de ligging van de kelder. Deze bevindt
zich onder de rechter voorkamer van nr.14 (zie afbeelding 1).
Het gemetselde tongewelf staat loodrecht op de straat. De toegang tot deze kelder bevindt zich in het café, links van de hoofdingang. In de houten vloer moet een luik worden geopend, in de
wand boven het luik twee houten klapdeurtjes. Deze wand is de
oostelijke muur van het pand nr.13. Het is tevens de westelijke
buitenmuur van het pand nr.14. Via een met stenen toog overhuifde gemetselde trap daalt men af naar de kelder, die met een
korte bocht in de trap wordt bereikt. De kelder is ruim vier meter
breed en ruim drie meter diep; het gewelf is ongeveer 1, 70 meter
hoog. Voor licht en lucht bevindt zich aan de straatzijde een kelderraampje onder het meest rechtse raam van nr.14 (zichtbaar
op foto 3).
De muur tussen nr.13 en nr.14 (zie afbeelding 1) vertoont zeer
oude bouwsporen, die in enkele muurkasten in de voorkamer en
de keuken van nr. 14 achter een pleisterlaag waren verborgen.
to is er bij een recente inwendige verbouwing een horizontale
houten dragende balk teruggevonden en sporen van een oude
doorgang van nr. 13 naar nr. 14. In een kast aan de straatzijde is
de toog van de trap naar de kelder zichtbaar. Het tongewelf van
de kelderruimte ligt direct onder de houten vloer van deze voorkamer. Op deze plaats moet zich in het verleden de moos van
het pand Den Salm hebben bevonden. Volgens een globale
taxatie door de bouwhistoricus E. Dolné zou deze kelder terug
gaan tot de zestiende eeuw.
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Herberg De Vragtwagen en huis Den Engel
In 1549 moet er een en ander met het pand nr.13 zijn gebeurd.
Het huis heet dan Den Engel, terwijl de naam Den Salm niet
meer wordt vermeld 4 . Wellicht wijst dit op een verbouwing dan
wel op een wijziging van de functie. Oen Engel is namelijk een
naam die vaak werd gebruikt voor een herberg of tapperij. Het
huis naast het kerkhof en vlak bij de kerk was daarvoor uitermate
geschikt. In het schepenprotocol van de zestiende eeuw wordt
hiervan echter geen melding gemaakt.
Het huis Den Engel (nr.13-14) was van 1573 tot 1608 eigendom
van de vorster Jan van Schoonenborch en na diens dood van
zijn erfgenamen 5 . Vervolgens was het huis van 1608 tot 1639 in
het bezit van de ontvanger der gemene middelen Roelof Bacx 6 .

Foto 3: De zuidoost zijde van de Ginnekenmarkt in 1981. In het
midden het met een verdieping verhoogde pand Oen Engel.
Onder het meest rechtse raam van de voorkamer van dit huis is
het kelderraam van Café De Vrachtwagen zichtbaar (foto
A. WJansen).

7
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In deze periode is het niet waarschijnlijk dat er in dit huis getapt
werd. Vervolgens was Anthonis Peeter Monden, ontvanger te
Dordrecht, eigenaar van het huis Den Engel 7. Na zijn dood in
1663 verkochten zijn erfgenamen Den Engel aan Cornelis
Cornelis Jan Smolders ( 1600-1667) 8 . Het perceel was toen 25
roeden groot. Het grensde oostwaarts aan het huis van Catharina Kloostermans, zuid aan de Sinte Cathelijne Hoeve van
· Adriaan Frans Beens 9 , west aan het kerkhof en noordwaarts
aan de plaatse (= de Markt). Smolders was tevens eigenaar van
de aan de westzijde van de Markt (nr.8-11) gelegen herberg en
brouwerij Den Hert 10 . Hij heeft van Den Engel twee afzonderlijke
dorpswoningen gemaakt, beide in laagbouw uitgevoerd. Zij
vormen de grondslag van de huidige huizen nr.13 en 14: Café
De Vrachtwagen en Oen Engel (foto 2 en 3). Dat blijkt uit een
acte van 1665 11 , waarbij Smolders aan Michiel Claes Speecken
verkocht: de oostelijke helft van sijne huijsinge, hoff ende erve,
gent. den Engel, comende deselve vercogte helft oostw. aen
Hessel Govaerts smit erve, suijtw. d'heer Nicolaes Vereijck
secretaris tot Ginneken erv.e 12, westw. des vercoopers wederhelft der voors. huijsinge ende erve die hij behoudt, soa deselve
aldaer tussen beijden gesepareerd en affgepaelt is, ende noortw.
aen de plaetse 13 . Het perceel dat Smolders behield was 16 roeden groot, dus de aan Speecken verkochte helft was 9 roeden.
Dit laatste wordt echter niet in de acten vermeld.
In 1667 is Cornelis Cornelis Smolders overleden 14 . Zijn kinderen
verkochten toen het huis naast het kerkhof (nr.13) aan Anthonie
Janssen van der Sande en zijn vrouw.
Twee jaar nadien verkochten deze dit pand weer aan Willem
Christiaensen van Breugel. Het grensde oostwaarts aan de gemene muur tussen dit huis en dat van Michiel Claes Speecken,
metten kelder coomende onder het voors. huijs van
voornoemden Michiel Claes Speecken 15. Dit is de oudste
bekende vermelding van de kelder die onder de westelijke voorkamer van het huis nr.14 ligt. In 1672 kwam nr.13 in handen van
Mathijs Janssen van Poppel, die in dit pand een herberg moet
zijn begonnen onder de naam De Vragtwagen.
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Deze naam wordt echter pas in 1681 in een acte genoemd
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De naam Den Engel, die voordien voor het huis nr 13 en het
terrein van het huidige pand nr.14 werd gebruikt, ging in 1665
over op het huis nr.14. Dit pand werd door Smolders gebouwd
op het erf van nr.13, waarvoor eventuele bijgebouwen van nr.13
werden afgebroken 17 . Dit nieuwe huis kreeg een eigen kelder,
die onder de keuken kwam te liggen, achter de voorkamer waaronder de kelder van nr.13 ligt. Beide kelders zijn nog steeds onder het huis nr 14 aanwezig (zie afbeelding 1). De achterste kelder meet ongeveer 4 bij 3 meter. Het tongewelf loopt evenwijdig
met de straat en staat dus loodrecht op dat van de voorliggende
kelder. Het hoogste punt van het gewelf is ongeveer 1, 70 meter .
De toegang bestaat uit een gemetselde trap, toegankelijk via een
deur in de keuken. Deze trap ligt onder de trap naar de verdieping, die toegankelijk is via een deur in de gang. Vanuit de tuin
aan de achterzijde is er een keldervenster voor licht en lucht. In
de buitenmuur zijn bouwsporen van een toegang vanuit de tuin
naar de kelder. Het huis Den Engel (nr.14) werd aan het einde
van de negentiende eeuw verhoogd met een verdieping, waardoor een compleet herenhuis in vijf traveeën ontstond ( foto 3).
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Ginnekenmarkt 9: Den Hert.
Aan de westzijde van de Markt lag vanouds een boerderij genaamd Den Hert. Deze wordt al in het oudst bewaarde schepenprotocol van het begin van de zestiende eeuw vermeld 18 .
In 1529 is er al sprake van een brouhuijs.

Afbeelding 2: Het keldercomplex van de voormalige Sinte
Cathelijne Hoeve, waarvan de muren nog onder het winkelpand
Raadhuisstraat 8-10 aanwezig zijn.De stippellijn markeert de
gevel van het vroegere herenhuis nr. 10, zie ook foto 5 en 6.
Kelder A is de oudste
van vóór 1400; kelder B dateert
vermoedelijk van de herbouw van 1610; kelder C behoort bij het
huis nr. 8, gebouwd in 1885. Ontleend aan bouwtekening 1958
van het winkelpand (tekening A. WJansen).
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Vermoedelijk is Den Hert de oudste tapperij en herberg bij de
kerk van Ginneken, hoewel dat niet uit de geschreven stukken
van de zestiende eeuw is op te maken.
In 1582 kocht Cornelis Jan Hendrik Smolders het complex met
totaal 2½ bunder grond 19 . Den Hert bleef tot 1672 in handen
van zijn nakomelingen. De zoon Cornelis Cornelis Smolders
kocht in 1663 het oude huis Den Engel aan de overzijde van de
Markt. Hij herbouwde het in twee afzonderlijke woningen, waarvan hij de oostelijke (Markt 14) onder de naam Den Engel verkocht aan Michiel Speecken. De westelijke helft bewoonde hij
waarschijnlijk zelf. Hij was tevens eigenaar van Den Hert. Het is
niet duidelijk of hij in beide panden bier tapte 20 .
Omstreeks 1680 werd de weg van Breda naar Ginneken bestraat. Het handelsverkeer via de Duivelsbrug nam daardoor
aanzienlijk toe. Zowel Den Hert als De Vragtwagen profileerden
zich steeds meer als herberg. Volgens de impost van 1680
betrok de herbergier van De Vragtwagen, Mathijs van Poppel zijn
bier van zijn overbuurman Nicolaas Thomas van Dijk, herbergier
en brouwer in Den Hert. Van Dijk was een schoonzoon van
Cornelis Cornelis Jan Smolders. In 1699 was Den Hert eigendom van Adriaan Voermans, getrouwd met Francina Smolders.
Na de dood van Francina werd in 1739 de herberg verhuurd: een
wel ter neering staande herberge het root hart, bestaande in
een keuken, twee kamers, kelder en kelderkamer, stallinge en
verdere timmeringe, hoff, werft en aanstede, alhier tot Ginneken
aan het dorp aan de westzijde van den Steenwegh zoals de
selve laatst is bewoont en gebruijckt bij de voornoemde weduwe
van Adriaan Voermans, groot onderwerff, hoff, saaij en weijlant
omtrent 350 roeden (ongeveer 1 hectare en 13 are) 21 . Het is
mogelijk, dat de oude panden door Adriaan Voermans zijn
verbouwd of herbouwd om ingericht te worden tot herberg.
Hierop wijst ook de wijziging van de naam in Het Rood Hert (zie
foto 1, kaart van Lips). De herberg werd door de nakomelingen
gedurende enkele decennia verhuurd, iedere keer voor een periode van zes jaar. In 1760 kwam een en ander in bezit van Pieter
Jan Jordens.
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Toen in 1790 zijn nalatenschap werd verdeeld werd de herberg
toegedeeld aan de zoon Jan Jordens 22 : een huijsinge en herberge, item stallinge, hof, weiland, dries en onder erve, met de
schuur en verdere timmeringe, aan malkanderen, genaamt het
23
rood hart, beneevens een gesepareerd wooningske
daar aan
gestaan en geleegen alhier tot Ginneken in de Cuijp van het
dorp, groot nu te samen omtrent 270 roeden (ongeveer 87 are)
oost en zuijd den Steenweg, west Adriaan Meiren (=weiland aan
de Mark) en noord de kinderen Adriaan Peeter Mathijssen de
hier afgedeelde erve, en Jan Otten (=woningen aan de Ginnekenweg).
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Afbeelding 3: Tekening van de westzijde van de Markt van
Ginneken door Prosper Cuijpers van Anneville, gemaakt in 1845,
toen eigenaar van Herberg Den Hert, hier afgebeeld in het
midden van de tekening. Vanaf links: Café De Vrachtwagen
(nr. 13), hoekhuis nr. 12, de herberg nr. 11 en 10 en het
bijbehorende huist nr. 9, het kleine huis nr. 8, en de voormalige
bakkerij Adank (later "Friet van Piet'J op de hoek van de Ginnekenweg.
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In 1845 werd de herberg door de dochter Wilhelmina openbaar
verkocht. Het Rood Hert was toen tot 1847 verpacht aan de herbergier Mathijs van Alphen. Koper was Prosper Cuijpers, rentenier te Ginneken (zie afbeelding 3) 24 . Deze verkocht het complex
in twee delen: de noordelijke helft, nu het herenhuis Ginnekenmarkt 9 en de zuidelijke helft, nu Ginnekenmarkt 10-11. Dit laatste deel werd in 1849 eigendom van de verver en glazen-maker
Cornelis van Beckhoven; het noordelijk deel werd gekocht door
25
Jacobus Ballingtijn . Deze heeft het huis nr.9 herbouwd met
behoud van de oorspronkelijke indeling gelijkvloers. Het
herenhuis werd voorzien van nieuwe gevels en hoger opgetrokken met een volwaardige verdieping (zie afbeelding 3 en foto 4).
Het zuidelijk gedeelte was oorspronkelijk het bedrijfsgedeelte
van het complex.

Foto 4: De westzijde van de Ginnekenmarkt omstreeks 2000.
Vanaf rechts: het kleine huis bij Den Hert (nr.8), en de
herenhuizen nr. 9 en 10-11, die samen het complex van Den Hert
vormden. Vergelijk deze huizen met de situatie in 1620 op foto 1
(foto A. W Jansen, 2000).
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Dit werd eerst omstreeks 1882 door de herbergier van De
Vragtwagen Johannes Petrus van Nooten gedeeltelijk
afgebroken en herbouwd in de vorm van een dubbel herenhuis
met gestucadoorde voorgevels.
Onder de gang en de keuken van het herenhuis nr. 9 bevindt zich
een kelder met gemetselde toog, die vermoedelijk de kelder is
van de vroegere herberg.
Aangenomen dat het oude complex omstreeks 1700 herbouwd is
tot een herberg zou deze kelder van die tijd kunnen dateren. Het
is echter ook mogelijk dat men hier met een nog oudere kelder te
maken heeft 26 . De ouderdom kan alleen via een bouwhistorisch
onderzoek worden vastgesteld. Daarbij zou ook gekeken moeten
worden naar de kelder(muren) van het pand Ginnekenmarkt 1011, dat eveneens tot complex van de herberg behoorde.
De kelder onder markt nr.9 is toegankelijk vanuit de keuken via
een deur waarachter een gemetselde trap. De kelder meet ongeveer 5 meter bij 3½ meter. De hoogte van het gewelf is ongeveer
1,80 meter. Het gemetselde tongewelf staat loodrecht op de
vborgevel. Het rust aan de ene zijde op de fundering van de
noordelijke muur van de gang, aan de andere zijde op een afzonderlijke funderingsmuur.

Valkrust, Ulvenhoutselaan 2
Al voor 1500 stond op deze plaats een buitenhuis genaamd Den
Wijngaert, dat eigendom was van Laureys van der Schueren.
Aanvankelijk hoorde er maar ¾ bunder grond bij (bngeveer één
hectare). In 1536 verkocht zijn dochter Alyt met haar man Cornelis Jan Leyten het huis De Wijngaert. De volgende eigenaar was
Cornelis van Bergen, Heer van Zevenbergen. Deze kocht ook de
boerderij aan de Raadhuisstraat, die later de Sinte Cathelijne
Hoeve werd genoemd (zichtbaar op de kaart van J. Lips, foto 1).
Daar hoorde drie bunder grond bij, die Van Bergen grotendeels
bij De Wijngaert voegde, waarna hij het boerenhuis met een halve hectare weer verkocht. In de zeventiende eeuw was het buiten in bezit van de familie Eyckberg.
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In 1772 werd het inmiddels al eeuwenoude huis afgebroken.
Cornelis Valk van Aalst bouwde daarna, waarschijnlijk op
dezelfde plaats, een nieuw landhuis, dat hij de naam Valkrust
gaf. Aan het einde van de twintigste eeuw werd dit huis na een
brand volledig gerestaureerd.
Onder de keuken bevindt zich een grote kelder met gemetseld
tongewelf. Deze kelder moet dateren van 1772 27 . De afmetingen
bedragen 4,70 x 5,08 meter. Het gewelf heeft een hoogte van
1,88 meter. De toegang wordt bereikt via een glazen deur en een
nieuw gemetselde trap. Het tongewelf loopt parallel met de
voorgevel.
Sinte Cathelijne Hoeve, Raadhuisstraat 8-10
Op de plaats van het grote winkelpand aan de zuidzijde van het
raadhuis van de vroegere gemeente Ginneken en Bavel heeft
een van de oudste huizen van het dorp gestaan. De ouderdom is
niet precies bekend, maar gaat wellicht terug tot de dertiende
eeuw. In de geschiedenis van deze bouwplaats zijn vier perioden
te onderscheiden. De eerste bebouwing was een boerenwoning,
daterende van de ontstaansperiode van het dorp. Omstreeks
1500 was deze eigendom van Jan-Il van Grimhuysen, Zijn vader
was een bastaardzoon van Jan-Il I van Po lanen en van de Leek,
Heer van Breda van 1378 tot 1394.

Foto 5: De twee herenhuizen Raadhuisstraat 8 en 10, markeren
de plaats van de vroegere Sinte Cathelijne Hoeve. De hoeve zelf
stond op de plaats van het vooruitspringende pand nr. 10, de
bijbehorende schuur stond op de plaats van het raadhuis en het
huis nr.8 (col/. G.A.B., 1977-410).
Foto 6: De Raadhuisstraat gezien in de richting van de Markt
vóór 1940. Links het herenhuis nr. 10. De zijgevel van de Sinte
Cathelijne Hoeve stond op de plaats van de voordeur en de twee
ramen rechts daarvan. Hieronder lagen de twee oude kelders.
Zie afb.2 en foto 1 (ansicht, col/. A. WJansen).
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Jan van Grimhuysen hield het in Ulvenhout gelegen goed Grimhuysen in leen van de Heer van Breda 28 .
In 1541 kwam de hoeve in handen van Cornelis van Bergen,
Heer van Zevenbergen, die ook eigenaar was van het buitenhuis
De Wijngaert . In 1546 verkocht hij de hoeve met een halve bunder grond. De rest van de grond voegde hij bij De Wijngaert 29 .
De hoeve wordt in 1607 voor de eerste maal aangeduid als Sinte
Cathelijne Hoeve en is wellicht genoemd naar Kathelijne Adriaen
Peetersdr, die in 1579 samen met haar man eigenaar van de
hoeve was geworden. In 1607 droeg zij de boerderij over aan
Elisabeth Nobel, weduwe van Mr.Jan Buycx, eigenaar van het
aangrenzende buiten De Wijngaert 30 .
Nadat de boerderij omstreeks 1607 was afgebrand verkocht de
weduwe Buycx deze in 1610 aan de secretaris van Ginneken en
Bavel , Mr.Geerden Henricxzonevan Berckel. Daarmee begon
een nieuwe periode in de geschiedenis van de hoeve. Van Berckel herbouwde het pand en droeg de nieuwe woning in 1614
tegelijk met zijn ambt over aan zijn zoon Peeter, getrouwd met
Anneken Ghijsbrecht Henricksdr. Eyckbergh 31 . Vanaf 1610 tot
1790 is de hoeve, met een onderbreking van dertig jaar 32 , de
woning van de secretaris en zijn familie gebleven. (zichtbaar op
de kaart van J.Lips, foto 1).
In de hierna volgende eeuw viel de hoeve in delen uiteen. In
1791 verkocht Isaac del Court 10 roeden grond voor de bouw
van het raadhuis (Raadhuisstraat 6) 33 . Bij de hoeve hoorde toen
nog 14 roeden grond (nu de huizen nr.8-10). Omstreeks 1800
werd er een tuinderswoning gebouwd (nr.14-18), waarbij 100
roeden grond behoorde. De restant was een hof van ongeveer
70 roeden achter het dorpshuis.
Het woonhuis van de hoeve was van 1816 tot 1873 in handen
van de familie Matak. In dat laatste jaar verkocht de dochter van
Daniël Matak het complex met 2640 m2 grond aan de aannemer
Bartholomeus Verlegh 34 .
Verlegh brak de oude woning met stal in twee fasen af. Tussen
het raadhuis en de woning werd iin 1875 een nieuwe woning
(nr.8) gebouwd.
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Daarna werd de oude woning van de hoeve gesloopt. Hier werd
een groot herenhuis (nr.10) gebouwd, dat net als de oude hoeve
schuin op de straat stond (afbeelding 2, foto 5 en 6). Beide
panden werden tussen 1935 en 1940 eigen-dom van A. Segeren,
die hier een winkel in ijzerwaren begon. Omstreeks 1958 werden
de twee panden afgebroken en vervan-gen door een modern
winkelpand (nr.8-10).
Bij de bouw van het herenhuis nr.10 omstreeks 1900 werd het
keldercomplex bestaande uit de twee kelders van de Cathelijnenhoeve in het nieuwe huis opgenomen (zie afbeelding 2). De
oudste kelder moet dateren van vóór de brand van 1607 (Letter
A). De tweede kelder (Letter 8) dateert vermoedelijk van de herbouw van de hoeve in 1610. Omdat er toen nog geen dorpshuis
was, werden de archieven bewaard in de ambtswoning van de
secretaris. Voor het herenhuis nr.8 werd in 1885 een afzonderHjke kelder bij gebouwd (Letter C). Toen beide huizen eigendom
waren van A.Segeren werd het complex onder huis nr.10 met
een doorgang verbonden met de kelder onder huis nr.8.
De beide kelders van de ou.de hoeve hadden een gemetseld tongewelf. Bij de nieuwbouw van 1958 werden de drie kelders dichtgestort met fijn zand. De muren moeten echter onder de winkel
nog steeds aanwezig zijn .
Nog meer historische kelders?
Behalve de kelders die hierboven zijn beschreven , zijn er vermoedelijk in het centrum van Ginneken nog meer oude kelders
bewaard gebleven. Ook de historische landhuizen rondom het
dorp, zoals Beukenhof, Wolfs/aar, Weilust en Vrederust hebben
vermoedelijk grote getoogde kelders. Kasteel Bouvigne is geheel
oriderkelderd, maar sinds de laatste restauratie is de kelderverdieping geheel in beton uitgevoerd 35 . Het buiten De Kleine of
Nieuwe /Jpelaar aan de Seminarieweg in Bavel heeft onder het
van 1867 daterende landhuis 36 een grote getoogde kelderruimte, later uitgebreid met een moderne archiefruimte.
Een kelder met een bedrijfshistorische waarde treft men aan onder het grote herenhuis Raadhuisstraat 25.
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NIEUWS UIT
HET MUSEUM 67

1

door Kees Leijten

25 JAAR BRANDWEER NIEUW GINNEKEN
EN DE GESCHIEDENIS DAARVóóR
Zeer succesvol was de tentoonstelling over de jubilerende
brandweer uit ons heem. Leuk dat ook uit de vroegere gemeente
Ginneken en Bavel foto's binnenkwamen.
In januari zijn de foto's in het archief gegaan en het geleende
materiaal naar de uitleners.
Mocht u ooit nog foto's tegenkomen over een brand in ons heem
of een van de brandweer van weleer, u weet dat wij die foto
graag '{an u lenen voor een kopie.
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Moos: letterlijk gootsteen. Gebruikt als aanduiding van de (bij)keuken .
Eerste vermelding van deze naam: 1681.
GAB., R 416, f.227v, 29-4-1505. Info A.van Dun, Ulvenhout.
4
GAB., R 679, f.266r, 7-11-1549. Vermelding van de naam Den Engel bij beschrijving van een
pand ten zuiden hiervan.Info A.van Dun.
5
GAB., R 684, f.16r, 29-9-1573; idem R 686, f.85r-v, 22-1-1608. Info A.van Dun. De vorster:
is een gerechtsdienaar.
6
GAB ., R 68Er; f.85r-v, 22-1-1608.
7
GAB.,R 693, f.66v, 6-12-1639. Monden bewoonde het huis zelf, waar hij op 4-3-1663 op de leeftijd
van 80 jaar is overleden. Hij trouwde 27-6-1626 te Ginneken met Maeijken Adriaan Leijten, die
reeds weduwe was van Michiel Johan van der Avoirt. In Ginneken werd in 1631 een zoon Laureijs
Monden geboren, later advocaat in Breda. Hij had onder meer bezit op Notsel. Info A.van Dun .
8
GAB., R 695, f.203r-v, 5 juni 1663. Verkoopster was de weduwe van Jan Michielsen van der
Avoirt, in leven borger en brouwer binnen de stad Breda. Prijs 575 gld. Jan was een zoon uit het
eerste huwelijk van de bovengenoemde Maeijken Adriaan Leijten .
9
Adriaan Frans Beens was secretaris van Ginneken.
10
Aankoop: R 694 f.97, 23-2-1649, verkoper Adriaen Mathijs Stoffel Oonincx .. In 1582 werd Den Hert
al eigendom van Cornelis Jan Hendrik Smolders. Info A.van Dun.
11
GAB., R 696, f.29v , 10-11-1665.
12
Eigenaar van de Sinte Cathelijne Hoeve in de huidige Raadhuisstraat.
13
Nu de Ginnekenmarkt.
14
Begraven in de kerk van Ginneken, 28-2-1667 ; info A.van Dun .
15
GAB, R 696, f. 77v-78r, 26-7-1667; idem, f.199r-v, 9-8-1669 .
16
GAB. , R697, f.211, 18-12-1681 .
17
Volgens mondelinge mededeling van architect Wilfried Bunnik, die in dit huis kantoor heeft
gehouden, zou op het terrein van nr.14 aan de zijde van nr.15 een kleinere woning hebben gestaan
met een keldertje, dat dichtgegooid zou zijn bij de bouw van het huis nr. 14. Info drs E. Dolné .
18
Info A.van Dun: 1507, 1509, 1511 , 1512: huis met paardenstal; 1519 koopt Jan Blericx, schout van
Gilze en Gin nek.en , uit 'sherenhant een h_uis, schuur en stalling. GAB., R 424, f.125r, 11-10-1517:
Den Hert, met één bunder grond.
19
Info A.van Dun.
20
Smolders was niet de eerste eigenaar van zowel Den Engel als Den Hert. In het begin van de
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zestiende eeuw was Heylwich Hen riek Jan Claes enkele jaren eigenaar van beide huizen.
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enkele aantekeningen uit het receptieboek

Datzelfde geldt voor de periode 1534-154 7 voor Cornelis Gielis Jan Dyrven. Info A.van Dun . Het is
dus niet uit te sluiten dat er al in de 16e eeuw af en toe getapt is in beide huizen .
G.A.B ., R Ginneken 144 verhuringen, f.171 r-v , 9-7-1739.
G.A.B., R Ginneken 99, f.127r, 25-5-1790.
Vermoedelijk Ginnekenmarkt 8. Zie de kaart van Jacob Ups, 1621.
GAB., NN Breda 82, acte 55 en 67, 7-4 en 21-4-1845; notaris mr.J.F.C.J . de Roij .
G.A.B, NN Ginneken4 , acte 963, 23-4-1849; idem acte 990 , 16-6-1849.
De ouderdom van deze kelder is moeilijk vast te stellen . Het zou zelfs mogelijk -maar niet erg
waarschijnlijk- zijn, dat Ballingtijn in 1850 een nieuwe kelder heeft laten bouwen .
De keldermuren zijn een deel van de funderingsmuren, die voor het gehele pand identiek en twee
meter hoog zijn. Dat blijkt uit een in 1978 gemaakte opmetingstekening (GAB., archief
bouwtekeningen) van het pand in opdracht van het Laurensziekenhuis. Dit in verband met plannen
om boven enkele muren uit te breken. Vóór de restauratie was het achterste deel van de kelder
afgeschoten met een dunne wand en mogelijk in gebruik als wijnkelder.
A.W.Jansen: "De heren van Grimhuysen te Ulvenhout, 1400-1580", in Brieven van Paulus, jrg.24 ,
1997, nr.121.
GAB., R 678 f.167r-v,16-8-1541. Idem , R 679 , f.132r, 25-5-1546 . Info A.van Dun .
G.A.B., R 685 , f.30r, 1-4-1579; idem, R 687 , 64r-65r, 10-4-1607. Info A.van Dun.
GAB ., R 688 f.145v-146r, 15-3-1614.
Van 1628 tot 1658 was Henrick Ghijsbrecht Eyckbergh secretaris. Hij woonde op het aanpalende
buiten De Wijngaert.
GAB., R Ginneken 99, f.243v-244v, 5-6-1791.
GAB ., NN Ginneken 21, acte 5855 , 1-4-1873, notaris Jonckheer Ginneken.
F.A.Brekelmans: Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis;, Breda 1977, p.61 en 75-76.
A.W.Jansen : ''in de schaduw van de IJpelaar, de historie van het buiten De Kleine IJpelaar", in:
Paters van de Heilige Harten Bavel, 1916-2006, uitgave Heemkundekring Paulus van Daesdonck,
2006 .
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472e THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE
door Kees Leijten
Voor de 4 72e keer heeft het Bredase gemeentebestuur onlangs
de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld .
Over 2006 is de prijs 11,03 euro per oude Bredase Veertel. Dat
is 17 ,6% meer dan vorig jaar.
Een veertel is 87,714 liter.
De prijs per hectoliter of mud is dus 12,57 euro.
Voor meer informatie zie BvP 51 ,57,58,98,99, 113 en 158

BOUVIGNELAAN 5 RIJKSMONUMENT
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft
op grond van de monumentenwet 1988 op 23 november 2006
besloten tot aanwijzing van het pand Bouvignelaan 5 in
Ginneken als beschermd monument.

îhoornse J\llarktprijs der Rogge
1

Gurgrn1ccstcr en rncthoud1.:rs

Vé\ll

'.Gr1.:da~

sekt '-"'P ck 5cmicldcld1.: prijs van de hectoliter rosse op clc tillce
dinsda5cn \1oor en de eerste dinsda3, na Stt1t Lucia \ 13 december))

MEESTERS EN MOLENS

naé\r \..Wl~c maatstaaf de îhoornse JYlarktprijs UJordt geregcfd:

TENTOONSTELLING IN HET NOORDBRABANTS MUSEUM
door Kees Leijten

bcsluit-::11:

de îhoornsc JYlarktprijs der 'Rogge 0\1er het jaar
op €

11, 03

2 006

per oude 'Bredase Ueertef.

'Breda; januari

:? 00'7;

bur5cmeester en UJcthouders van 'Breda~
cle burgemeester"

de secretaris;

'P .A.C . JYl. van der lldden

A.11.. van der Zee

vast te stdfen

Op 27 januari opende minister Maria van der Hoeven de tentoonstelling "Meesters en Molens" in het Noordbrabants Museum.
2007 Is het jaar van de molen.
Vroeger had Nederland veel meer molens dan de 1000 die er nu
nog over zijn.
Gelukkig werden vele molens vastgelegd op schilderijen die op
deze tentoonstelling te zien zijn.
Ook enkele opengewerkte modellen.
Molens hebben altijd tot onze verbeelding gesproken. Vele Nederlanders danken zelfs hun achternaam aan de molen.
In de ledenlijst van Paulus vond ik : Meulemans; Van der Meulen, Mulder, Mulders, Smulders, Vandemeulenbroeke en Vermeulen. Er zijn nog honderden andere te vinden.
De tentoonstelling loopt tot 28 mei.
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ZO WAS DE KAPEL VAN STRIJBEEK
door Kees Leijten
Op weg naar België passeren we enkele tientallen meters voor
de grens de ons vertrouwde kapel van Strijbeek.
Een pracht van een kapelletje in 1872 gebouwd op de fundering
van een oudere kapel uit 1518, die in 1871 met toestemming van
de bisschop gesloopt is en kleiner herbouwd.
Van de oude kapel hebben we alleen een tekening van Maas
van Altena uit 1789 en van Hendrik Verhees uit 1809.
Summiere tekeningen.
Ons lid Jan Baron de Constant Rebecque vond in het huisarchief
onlangs een tekening uit 1831 waarop de kapel duidelijk is
weergegeven.
In 1831 waren vele militairen uit Holland in onze contreien om de
Belgische Opstand neer te slaan.
Waarschijnlijk is een van die militairen de tekenaar
Met toestemming van Jan laten we u als leden van Paulus als
eersten kennis maken met deze historische vondst.
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RESTAUREREN VAN MONUMENTEN
EEN REACTIE
door Kees Leijten, hoofdredacteur

DE BIJZONDERE
VRIJWILLIGE LANDSTORM
door Toon van Miert

Na onze jaarvergadering in oktober hield Johan van der Aa,
Ulvenhouter van geboorte en architect te Oude Tonge een inleiding over het restaureren van monumenten.
Ons redactielid Louis Vriens heeft in een uitgebreid artikel verslag gedaan over deze lezing en het vertelde aangevuld met andere wetenswaardigheden over deze materie.
In het artikel was ook een foto opgenomen van de boerderij
Strijbeekseweg 12 van de familie Peters.
Johan deelde ons na het verschijnen van het vorige nummer van
ons tijdschrift mede dat hij liever een foto van de oostgevel in het
artikel had gehad.
We voldoen gaarne aan zijn wens en publiceren hierbij de
schitterende boerderij gezien vanaf de oostzijde.

1n de vorige Brieven vroeg Kees Leijten om meer informatie over
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm waarvan wij zo'n prachtig
vaandel van de afdeling Bavel-Ginneken-Ulvenhout gekregen
hadden.
Een paar dagen later meldde de Heemkundekring Uden dat zij
van de afdeling Uden ook zo'n vaandel heeft.
Toen de vorige Brieven uitkwamen, dachten we nog dat de BVL
in 1940 door de Duitsers opgeheven was en dat is ook zo maar
... in 1945 is een "doorstart" gemaakt.
Ik kreeg eind december 2006 van mr. Jan Schouten uit Ginneken
een telefoontje met de mededeling dat hij penningmeester is van
de Stichting "De Nationale Landstormcommissie" te 's-Gravenhage. Wat blijkt? Op een nog onverklaarbare manier is het
financiële bezit van de vooroorlogse BVL de oorlog doorgekomen. De stichting is in november 1961 opnieuw opgericht met
als doel de financiën te beheren en van dat geld bepaalde organisaties enz. te ondersteunen. We moeten dan denken aan
verenigingen en personen die te maken hebben met typisch
vaderlandse activiteiten en zich nauw verbonden voelen met het
koningshuis. Zo ondersteunde ze bijvoorbeeld weduwen van
gestorven verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog en van
gesneuvelde militairen.
Tot de oprichters en eerste bestuursleden behoorden o.a. de
Bredanaars J.J. Fens, Tweede-Kamerlid, en advocaat Mr. Bernard Drion, die penningmeester van de stichting is geweest.
Schouten was als advocaat verbonden aan het kantoor van
Drion en is hem als penningmeester opgevolgd.
Zoals Kees Leijten al meldde, is de BVL in 1918 opgericht om de
dreigende revolutie van Troelstra tegen te gaan. Het was een
spannende tijd en de regering wilde een "volksmacht" van moedige vrijwilligers als een "blijvende afweerorganisatie".
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AFDEELING: GINNEKEN, BAVEL, ULVENHOUT

OP MAANDAG 18 MEI 1931
GOEDGEKEURD DOOR B. & W., GINNEKEN, 28 FEBRUARI 1931
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le Prijs : een vet Varken
2e Prijs: een Rijwiel (heeren- of dames- naar keuze)
Verder : Kunst~ en Huishoudelijke Artikelen
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Prijs per Lot 25 cent
De openbare trekking der prrjzen zal plaats hebben in het Patronaat
te Ginneken op 18 MEI, des avonds om 8 uur.
Na de trekking worden trekkingslijsten rondgestuurd.
HET BESTUUR
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NATIONALE Li\NDSTORMDAG
rE ·s-GRAVENHAGE
~, SEPTEMBER 1928

TER HERDENKING VAN H f:T
10-JARlGBESTAANV.AN DEN

BLJZONDEREN

VRIJWILLIGEN LANDSTOR1v1

"Verzamelt u, in uniform gekleed, in kleine en daarna in grote
groepen, als ge weet of maar bemerkt dat de regering u nodig
heeft. Zodra ge tot een groep verenigd zijt gaat er kracht van u
uit, ook al zijt ge niet in het bezit van geweer en patronen.
Waarschuwt elkander, spreekt een en ander vooraf af. Begeeft u
in groepen naar de u bekend gemaakte plaatsen, waar de
geweren en de patronen worden uitgereikt. Tart niet uit, prikkelt
niet, bedenkt dat ge zeer waarschijnlijk te maken hebt met
verdoolden. ( .. .) Bedenkt wat het zeggen wjl als de revolutionairen zouden winnen. (. . .) Duldt geen overrompeling van een
kleine minderheid revolutionairen."
Dit is een gedeelte van de taakomschrijving die de vrijwilligers
meekregen. Op 10 februari 1919, drie maanden na de oprichting,
hadden zich al 20.000 liefhebbers aangemeld; op 1 januari 1940
waren er 97.965 landstormers.
In de jaren dertig waren ze ook actief bij sociale onrust en
hielden ze de fascisten in de gaten.
De BVL bestond uit 22 districten. Het "Westbrabants Verband"
kende zo'n dertig plaatselilke afdelingen waarvan Bavel-Ginneken-Ulvenhout er dus een was. De leden kwamen geregeld bij
elkaar voor schietoefeningen en andere activiteiten. Tijdens een
regionale Landstormdag manifesteerden de afdelingen zich:
schietwedstrijden, vaandeldefilés, demonstraties caroussel-rijden
door vrijwilligers op paarden, motorvaardigheden enz.
Hoge (reserve-) militairen en veel hoogwaardigheidsbekleders
gaven zo'n dag een bijzonder officieel aanzien. In Oudenbosch is
in 1924 zo'n dag gehouden. Van de grootse manifestatie in 1932
in Bergen op Zoom bestaat een film. In ons archief vonden we
een paar weken geleden een fotoboekje over de Nationale
Landstormdag te 's-Gravenhage op 27 september 1928 ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de BVL. Op de kaft
staat de landman-soldaat zoals die ook op ons "Als 't Moetvaandel" te zien is. Op de eerste bladzijden staan de portretten
met handtekening van de eregasten: Hare Majesteit de Koningin,
de Prins, de Koningin-Moeder Emma en Prinses Juliana. De
andere foto's geven een prachtig beeld van die dag vol met
defilés en deftige hoge heren. Alle ministers waren er en ook de
Kerk was vertegenwoordigd. Wat een tijdsbeeld!
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Jammer genoeg weten we bijna niets over de afdeling BavelGinneken-Ulvenhout. Het enige wat we hebben, is het vaandel
en de aankondiging van de Groote Nationale Verloting van
februari 1931. 1e Prijs: een vet varken. Misschien is er iemand
onder onze leden die eens onderzoek wil doen naar de afdeling?
Dat lijkt me buitengewoon interessant werk dat boeiende informatie op kan leveren over dit fenomeen in ons heem.
Voor deze tekst heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de
informatie die Jan Schouten mij heeft verstrekt. Bovendien heb ik
de uitvoerige geschiedenis van de BVL tot 1940 doorgenomen
zoals die te boek gesteld is in "Als 't moet, november 1918 en
de Bijzondere Vrijwillige Landstorm" dat in 1959 is uitgekomen.
Smullen voor de liefhebbers!
Zie ook BvP161/162 pag 69: "Bijzonder Vaandel voor Paulus"

DE STROPDAS
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PAULUS VAN DAESDONCK
EN DE TOEKOMST
door Toon van Miert
Gelukkig hebben zich na mijn oproep in Brieven 161 /162 enkele
leden gemeld om zitting te nemen in nieuw te vormen commissies en werkgroepen. Het ging om de volgende werkgroepen:
a. "Verdwenen en/of vergeten monumenten". Het gaat
dan niet alleen om gebouwen of iets dergelijks maar ook
om plaatsen waar zich bijzondere gebeurtenissen hebben
afgespeeld.

b "Verdwenen en/of vergeten paden". Langs welke weggetjes gingen mensen vroeger naar de kerk, naar het
dorp enz.
c

Sinds Prins Claus enkele jaren geleden demonstratief zijn stropdas uitdeed zien we steeds meer mannen zonder stropdas lopen,
ook wanneer ze een kostuum dragen.
Begrijpelijk. Een stropdas is voor velen een echte strop.
De stropdas, voortgekomen uit een halsdoek, is vanaf de achttiende eeuw in Europa een vast onderdeel van de mannenmode.
Deze mannendas is geïntroduceerd door soldaten uit Kroatië die
vochten in het leger van Lodewijk XIV (1643-1715).
Zij behaalden een klinkende overwinning op de Turken in 1660.
De Zonnekoning was diep onder de indruk van de resultaten en
van de kleding van de soldaten
In het bijzonder de kleurige halsdoeken die de Kroaten droegen.
Het Franse woord voor stropdas - cravate - is een verbastering
van "croat"
In de achttiende eeuw werd de stropdas een vast onderdeel van
het mannenkostuum. In 1733 staat stropdas voor het eerst in een
Nederlands woordenboek.
Gelezen op de kalender van Erfgoed Actueel (24 08 05)
Informatie Nederlands Centrum voor Volkscultuur- www.volkscultuur.nl

Cafés/herbergen/winkel-woonhuis-cafés". In ons heem
moeten zeker nog mensen zijn die herbergen kennen die
nu verdwenen zijn . Het gaat om het inventariseren en
beschrijven ervan. Sommige hebben een heel bijzondere
historie.

Als u belangstelling hebt om deel te nemen aan een van deze
werkgroepen dan kunt u contact met mij opnemen (0765200429) of met een van de andere bestuursleden. Over enige
tijd bez1en we welke werkgroepen in september van start kunnen gaan.
Wij kijken uit naar uw reactie.

UITSPRAAK 153
Ik ben altijd jaloers geweest op hen die geworteld zijn in een plek
die ze de hunne kunnen noemen.
Een plek die je tot de jouwe hebt gemaakt, die je van binnen en
van buiten kent. Ook al is het nog zo'n klein stukje aardbol.
Één klein stukje is al genoeg.
Salman Rushdie
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1 lil IJS VAN DAESDONCK
111 he l'lrtkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op

1111v, rnber 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68.
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1 he 1 111lormatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd
, 1111 ,

l'.,SN 0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonder-

" Ic 11 "11 saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en
11 v, 1, 11 <Jo gemeente Nieuw-Ginneken.
1
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1 ,1
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1 1y out rn1 vormgeving
IC

: Kees Leijten; Anneke Oomes; Louis Vriens
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076 5612742
: Kees Leijten.

MU lUM
Il h1 1 mkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennend ijk 1. Het museum is geopend de 1e zondag
11 d1 maand van 14.00 - 16.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ).
, 11, nk1ngen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur.
11111111, 11 ougustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79)
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11 MAATSCHAP
11 t v1 ronigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezin
11 , t ntoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit.
11 t lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2006-2007 : 15,- Euro.

