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De Mark staat thans volop in de belangstelling in ons heem en
ook daarbuiten. De heeml<undekring Marcblas in Merksplas gaf
er een prachtig boek over uit. Breda heropent zijn haven en
noemt de kunstmatige stroom De Nieuwe Mark. Pien Storm van
Leeuwen zet haar stenen met gedichten langs de Mark en wij,
Paulus van Daesdonck, hebben een fototentoonstelling over
deze mooie rivier in ons kleine, gezellige en knusse museum.
In een volle ontvangsthal opende dijkgraaf Joseph Vos zondag 1
februari de tentoonstelling die druk bezocht wordt.
Ook in dit nummer van de Brieven van Paulus enkele artikelen
over de rivier door Louis Vriens en Frans van Genuchten.
Ad Jansen doet de geschiedenis over café Brauers in 't
Ginneken uit de doeken.Toon van Miert bestijgt weer het stalen
ros en trekt noordwaarts richting Teteringen en Den Hout. Voor
de 32e keer schrijft Anneke Oomes het wel en wee van ons
heem in de jaarkroniek. Voor de 474e keer werd de Thoornsche
Marktprijs der Rogge vastgesteld door het Bredase College na
advies van onze leden Willy Coppens en Jan Bastiaansen.
Weer volop te lezen in ons tijdschrift misschien wel op een mooie
zonnige lentedag op de oevers van

DE MARK
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heemkundekring

Ze ziet er geweldig uit en wordt ongetwijfeld ook een succes.
Dank aan de samenstellers en de mensen die hen van materiaal
hebben voorzien .

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw-Ginneken

vh Nieuw-Ginneken 15 februari 2009
Beste vrienden van ons heem,
Lya de Haas en Hennie Korsten. "Samen brengen zij warme liedjes over ons mooi Br: bant en soms gaan ze over de grens",
staat op de flyer di on op het idee bracht om hen uit te nodigen
Natuurlijk kend n we Lya van bijna twintig jaar geleden toen ze
ant rie optrad èn van haar programma op
voor ons in d
Omroep Brabant. Ze hebben ons niet teleurgesteld. Het was een
prachtige middag in Mariëndal - met een mooi uitzicht over het
Markdal en het w druk: alle 125 stoelen waren bezet. Leuke
en ontroerend li dj
en geweldig goed gitaarspel van Hennie
Korsten. Binnenkort ga n ze heel ver de grens over: als wij carnaval vieren, tr d n zij voor 15.000 belangstellenden in Las
Vegas op!
Wij beloven julli d t we ook volgend jaar een even mooie
muziekmiddag organis ren .
Onze tentoonstelling "Dat was pas geloven!" is afgelopen.
Honderden mensen h bben kunnen genieten van foto's en andere herinneringen aan het religieuze leven van zo'n vijftig jaar geleden.
Dijkgraaf Joseph Vos heeft onder grote belangstelling op 1 februari de tentoonstelling "De Mark, levensader van ons heem" geopend. Een prachtige expositie die door Jan Grauwmans, Toon
Goos, Kees Leijten en vooral. Louis Vriens met grote zorg is samengesteld.

In de vorige Brieven kon ik jullie melden dat Gerard Oomen uit
Bavel met ons meeloopt als bestuurslid en dat effectief wordt
tijdens de jaarvergadering. Heel blij zijn we met onze nieuwe
kandidaat-secretaris, Niek Koels. Hij is in het Ginneken geboren
en woont al tweeënveertig jaar in Ulvenhout. Hij heeft heel zijn
leven in het onderwijs gewerkt en heeft ruime bestuurservaring in
allerlei maatschappelijke organisaties. Welkom Gerard en Niek.
Veel leesplezier met De Brieven 173.
Toon van Miert (voorzitter)

MEC HEET GEEN MEC MEER
Het Milieu Educatief Centrum Breda (MEC) bij Wolfslaar heeft
sinds nieuwjaar een nieuwe naam.

Voortaan heet het: " Bezoekerscentrum Wolfslaar "
Daartoe behoren de boerderij, het informatiecentrum, de natuurtuin en het ooievaarsbos. Een duidelijke naam, die meer dekt.

HEEMKUNDIG WEERBERICHT161
Heiligen in de Weersvoorspelling 98
Februari-Sprokkelmaand-Dolle Maand
Schijn met Lichtmis de zonne heet (2/2)
Dan komt er nog veel sneeuw en leed

Maart-Lentemaand-Zaaimaand
Vriest het met Sint Geertruijdt (17/3)
Dan is de winter over 40 dagen pas uit
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AGENDA 2009
mrt
01
16
apr.
03
05
15
20

RIVIER DE MARK
IN HET HEEM VAN PAULUS

museum open
genealogische avond met Henriëtte Hardèrman in de
De Tussenpauz te Bavel. Aanvang 20.15 uur

door Karel Leenders

Paulus wordt 34 jaar
museum open
Brieven van Paulus 174
Karel Leenders vertelt meer over de Mark in de zaal
van de paters te Meersel-Dreef aanvang 20.15 uur

De rivier de Mark en het fraaie Markdal vormen een belangrijk
onderdeel van het heem van Paulus van Daesdonck. De échte
Paulus woonde zelf op een steenworp van die rivier.
Wie uit wandelen gaat ervaart het kruisen ervan en de oversteek
van het dal steeds weer als een aantrekkelijk stukje. Maar je kunt
natuurlijk ook langs het water lopen of er op gaan kanoën, of van
de kant een visje proberen te verschalken ...

mei
05
09

museum open
excursie naar de bronnen van de Mark

juni
03
30

museum open
einde tentoonstelling "Mark, Levensader van ons heem"

juli
1-31

museum gesloten

augustus
1-31 museum gesloten
15
Brieven van Paulus 175
september
01
Begin van het 35 verenigingsjaar
06
Paulus opent zijn 50 tentoonstelling:
"Molens in het heem van Paulus"
wijzigingen voorbehouden
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend:
1° zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur
voor groepen op verzoek 076-561 27 42
Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaarsdag, carnavalszondag
en de week tussen kerstmis en nieuwjaar

Waar stroomt de Mark naartoe? Waarom heet het laatste stukje
ineens "Mark en Dintel" en tenslotte alleen maar "Dintel"? En
waar begint De Mark? Mag Merksplas daarvan het "monopolie"
opeisen, of is het ingewi~kelder? Hoe zit in Paulus' Heem dat
Markdal in elkaar? Het dal oogt wat fors voor een toch niet zo
heel grote rivier. Hoe komt dat? En dan de naam "De Mark": wat
zou die wel en niet kunnen betekenen?
Het Markdal werd al vroeg bewoond, maar onze verre voorgangers kozen niet altijd dezelfde plekjes uit. Uiteindelijk werd het
hele dal ontgonnen en bevolkt met boeren: er ontstonden zelfs
enkele dorpjes. In de late middeleeuwen verrezen de voorlopers
van de latere landgoederen. Die landgoederen richtten ieder
weer een deel van het dal speciaal in, en daarvan zien we nu
nog de resten.
Kortom, er valt veel te vertellen over De Mark en zijn dal. Gaan
we doen, maandagavond 20 april 2009 om 20.15 uur bij de
paters te Meersel-Dreef
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LEZING OVER GENEALOGIE

MARIENDAL BIJNA TE KLEIN

door Hans van der Zanden

ZOMERSE ZONNIGE ZUIDELIJKE ZANG BIJ PAULUS
door Kees Leijten

Op 16 maart zal Henriëtte Hardeman voor ons een lezing houden over genealogie en stamboomonderzoek
·
Deze oude hobby heeft dankzij de opkomst van de computers en
internet een nieuwe dimensie gekregen en steeds meer mensen
zijn er mee bezig. Volgens het Cultureel Plan Bureau zouden
inmiddels zelfs al 1,6 miljoen Nederalanders (10% van de bevolking) bezig zijn met de zoektocht naar hun voorouders en andere verwanten .
1n haar lezing zal Henriëtte Hardeman ingaan zowel op de oude
vorm van gen logi (het monnikenwerk in de archieven ) als op
de nieuwe vorm (h t thuiswerk achter de computer)

Ze zal veel voorbeelden laten zien van de presentatie van
familieverband n n d bij behorende verhalen.
In de tweed h 1ft van de lezing wil ze direct op internet de
mogelijkheid v n onderzoek laten zien. Daarbij kan misschien
ook het antwoord
vond n worden op vragen die u zelf over uw
voorouder h bt. N m dus gerust uw vragen en de informatie
die u al hebt m
r d ze lezing.
Bij Paulus I
n tiJdj het idee om de genealogische krachten binnen d v r ni in t bundelen en zo te komen tot een
totaal-overzicht v n ud f milies en hun onderlinge relaties in
ons heem . Hop liJk k n d ze avond een aanzet zijn voor zo'n
project.
We zien u gr
Tussenpauz t

2009: JAA

m

ndag 16 maart om 20.15 uur in de

VAN DE TRADITIES

Met een ode aan Brabant sloten Lya de Haas en haar partner
Hennie Korsten op zondagmiddag 25 januari de liedjesmiddag
van Paulus af. Een zeer succesvolle middag met een enthousiast publiek van Paulusleden in zaal Mariënd~I in't Ginneken.
De zaal zat overvol toen voorzitter toon van Miert om vijf over
twee de bijeenkomst opende. In zijn welkomstwoord herdacht hij
in het kort de enkele dagen daarvoor overleden Riet Langen,
echtgenote van Wim Langen, jarenlang bestuurslid van de
heemkundekring en nog steeds bestuurslid van het museum.
Riet sloeg geen bijeenkomst van Paulus over. We zullen haar
missen als de zorgzame vrouw achter haar actieve man Wim.
Lya de Haas vertelde in het Vinkels dialect vol trots dat zij binnenkort zou optreden in Làs Vegas met enkele van haar liedjes
in het Engels vertaald. Speciaal "Ons Lieve Vrouwke" dat ze zelf
schreef en al jaren zingt. Ook deze middag bracht ze het, in het
Brabants, ten gehore.
Ook trots was ze op de uitverkiezing tot beste vrouwelijke
zangeres met een lied over de vrouw. (Ons Lieve Vrouwke)
Lya begon haar middag met een sfeervol liedje "Durpke van niks,
plaats waar ikzelf gebore ben" en "De Mus", een zeer snel liedje
op de gitaar begeleid door Hennie Korsten. Veel korte liedjes
volgden.
Na de pauze met een collecte voor een kindertehuis in Georgië
en een drukbezochte verkoop van CD's begon ze met een
verzoeknummer van Anne , de kleindochter van Toon van Miert,
die Berend Botje wilde horen. De zaal zong uit volle borst mee.
Vanzelfsprekend zong ze liedjes van Ad de Laat, de te vroeg
gestorven Brabantse Bart. Onder meer een liedje over de vierde
koning in de kerststal.
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DE MARK LEVENSADER VAN ONS HEEM

DIJKGRAAF JOSEPH VOS
OPENT TENTOONSTELLING
verslag Louis Vriens
Ruim honderd belangstellenden waren op zondagmiddag 1
februari getuige van de opening door Josep~ Vos, dijkgraaf van
waterschap Brabantse Delta, van onze tentoonstelling over de
Mark.

Dick Meer, n tijd( n zijn

rste optreden tussen Lya en Hennie

Een liedje ov r
n p ard werd fluitend ten gehore gebracht.
Maar het startt m t h t geklepper van het paard op de gitaar,
een geluid dat po dig door Dick Meeren met zijn mond aan de
microfoon w rd v rg nomen. Een geweldig applaus was Dick's
deel, waarbij n V' n d b zoekers hem 'n suikerklontje bracht.
Hennie Korst n p Id enkele nummers solo op de gitaar
werkelijk virtuoo .
'
Lya en Henni b lot n hun optreden met "Brabant m'n Brabant
daor kom ik v nd n II v n Ad de Laat. Een gevoelig nummer dat
erg goed vi I in d ~ ( ( 1.
Na het dankwoord v n Toon van Miert volgden nog enkele
toegiften, waarbij n oio van Hennie op de gitaar.
Het was de d rd k r d t Lya optrad voor Paulus (1984 -1992
en 2009) maar w r chijnlijk niet de laatste keer.
Een zeer succesvol! middag met 120 bezoekers zeer druk.
Lya de Haas had enk I
rdige uitspraken:
Lichaamstaal praat nie maar zee veul.
De Brabantse R is 'n R zonder air.
Zelatrice: Ik kom vandaag rond. Boerke: ik lang nie meer.

Voorzitter
Om twee uur opende voorzitter Toon van Miert de deuren van
ons museum om de in groten getale aanwezige belangstellenden
welkom te heten bij de opening van de nieuwe tentoonstelling.
In zijn openingswoord heette hij speciaal de dijkgraaf en zijn
echtgenote welkom en dankte de tentoonstellingscommissie voor
het verzette werk. Karel Gç>Vaerts van de heemkundekring Marcbias uit Merksplas bood het museum een schilderij aan met een
foto van een van de bronnen van de Mark en een gedicht
genaamd "De Marck" van Henry Vanhaaghe uit Hoogstraten uit
1985. Volgaarne gaf hij daarna het woord aan de heer Joseph
Vos die zijn openingswoord inleidde met een wandeling door de
geschiedenis.
Noormannen
De Mark is oud, hoe oud weet niemand maar het straatnaambordje "Gelmel" in Hoogstraten verraadt de aanwezigheid van
Noormannen reeds in de ge eeuw. Blijkbaar was de Mark toen
veel breder dan nu en voeren de Noormannen met hun boten tot
aan Hoogstraten. Gedichten uit vroeger dagen getuigen van de
spirituele invloed die de Mark met al haar zijbeken had op de
omgeving en de mens. Het breed meanderende Markdal moet in
vroeger dagen een oase van rust en leven zijn geweest.
Vruchtbare beemden zorgden voor voedsel waardoor er op de
flanken dorpen ontstonden. De Mark was hier waarschijnlijk
eerder dan de mens.
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Bronnen van Merksplas
1n Koekhoven, een gehucht te Merksplas, ontspringt de Mark.
In feite ontspringt de Mark uit vele verschillende bronnen.
Merksplas wordt ook wel het dorp van de "Spetsers"
(plassenspringers) genoemd. Van Merksplas stroomt de Mark
via Wortel en Hoogstraten naar Meersel-Dreef. Al wandelend of
fietsend snuif je de Middeleeuwse sfeer op die hier nog steeds
aanwezig is. De resten van het kasteel van Hoogstraten en de
prachtige watermolens van Hoogstraten en Meersel-Dreef
voeren je terug in de tijd. Via Galder voert de Mark door het
prachtige Markdal naar Breda waar hij samen met de Aa of
Weerijs uitstroomt in de singels.

De Mark buiten zijn oevers in 1960

Ontginningen
Na de turfwinning die in het Markdal op kleine schaal heeft
plaatsgevonden volgt de industriële revolutie die ook voor het
Markdal gevolgen heeft. Vooral in het brongebied in België
ontstaan veel kleiwinningen voor de steenbakkerijen. Houten
boerderijen worden vervangen en uit steen opgetrokken. Vanaf
1900 wordt de kunstm~st geïntroduceerd en ontstaan er
ontginningen van woeste gronden in en nabij het Markdal.
Overstromingen
De Bredanaars hebben het water van de Mark honderden jaren
gebruikt als verdedigingsmidde~ voor hun stad. Een grote
inundatiesluis nabij het huidige Van Coothplein regelde het
bovenstroomse peil. Grote gebieden werden bewust onder water
gezet om te voorkomen dat de vijand Breda kon bezetten. De
boeren in dit bovenstroomse gebied waren hier niet altijd blij
mee. De grote overstromingen in de jaren 60 waren er
uiteindelijk debet aan dat de Mark in de jaren 70 werd
gekanaliseerd. Door deze kanalisatie werd de lengte
teruggebracht van 15 naar 10 kilometer. Er kwamen nieuwe
bruggen en drie stuwen die het water in de Mark reguleerden .
Herinrichting Markdal
In de jaren 90 zijn bepaalde delen van de Mark heringericht.

Vlnr: Kees Leijten - Joseph Vos - mevrouw Vos - Toon
Goos - Hans van der Zanden
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Om het water niet te snel naar Breda te laten stromen zijn op
verschillende plaatsen oude meanders hersteld waardoor het
water langer wordt vastgehouden.
Tentoonstelling
Vanaf Breda voert het naastgelegen fietspad recreanten naar
Hoogstraten. Onderweg kunnen ze genieten van ·de schoonheid
van het feeërieke Markdal. De Mark mag met recht de levensader van ons heem worden genoemd. Honderden foto's, attributen en vooral historische kaarten sieren de tentoonstelling.
Voor iedere inwoner in en nabij het Markdal een must om te
aanschouwen. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 24
juni op elke eerste zondag van de maand en elke op woensdag
steeds van 14.00-16.00 uur.

Bij de opening van onze tentoonstelling verraste de heer Karel
Govaerts van de heemkundekring Marcblas uit Merksplas ons
met een gedicht over de Mark van Henry Verhanhaaghe uit
Hoogstraten. Het schilderij heeft een goed plaatsje gekregen in
de tentoonstelling. Op de achterzijde van het schilderij lazen we
bovenstaande felicitatie.
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WATERSCHAP

DE BOVENMARK
door Louis Vriens
In 1872 drongen de gemeentebesturen van Ginneken, Teteringen en Princenhage er bij het Heemraadschap van de Mark en
Dintel op aan de Mark boven Breda uit te diepen en te normaliseren. Grote zandbanken en gebrekkig onderhoud waren oorzaak van overstromingen die de oevereigenaars veel schade
berokkenden.
H_
et Heemraadschap ontkende de verplichting tot onderhoud,
hetgeen aanleiding gaf tot enig touwtrekken. In 1876 bracht de
bijzondere commissie voor de Waterschappen in de zitting van
Provinciale Staten rapport uit over de waterstaatkundige toestand binnen het Heemraadschap. Daarin werd gesteld dat het
beheer van de Bovenmark en andere onbevaarbare riviertjes zou
moeten worden afgescheiden van het beheer van de bevaarbare
Beneden mark.
·
Daarom werd het wenselijk geacht dat de gronden die direct of
indirect op de Bovenmark en de Aa of Weerijs uitwaterden tot
een of twee waterschappen zouden worden samengevoegd. In
1877 deed Provinciale Waterstaat de voordracht om te kiezen
voor twee afzonderlijke waterschappen.
Bij besluit van Provinciale Staten van 5 juli 1878, opgenomen in
het Provinciaal Blad 1879 nr. 8, werd het "Waterschap van de
Boven Mark" opgericht. Daarmee kwamen in het belang van een
goede afwatering alle gronden die hun water afvoerden naar de
Bovenmark onder beheer van dit waterschap. Tevens werd op
deze datum het besluit tot oprichting van het "Waterschap van
de Aa of Weerijs" genomen.
De gronden van "De Boven Mark" waren gelegen onder de
gemeenten Teteringen, Ginneken, Princenhage, Rijsbergen,
Zundert, Oosterhout, Gilze en Rijen, Alphen en Riel, Chaam en
Baarle-Nassau met een gezamenlijke grootte van ongeveer
21.000 hectaren.
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Naast enkele grenscorrecties zorgde de samenvoeging met het
"Waterschap de Hoge en Lage Vugt" op 1 januari 1986 voor een
grote oppervlaktewijziging tot ongeveer 22.900 hectaren.
Bij deze gelegenheid kwam ook de naamswijziging tot "Waterschap de Boven-Mark" tot stand.
Op 1 januari 1995 fuseerde het waterschap met de waterschappen De Aa of Weerijs en De Markgronden tot het Waterschap
Mark en Weerijs.

c. de Molenleij of Gilzewouwer van het Raakeind onder Gilze en
van de Seterse heide onder Oosterhout bij de Meelberg tot de
Mark;
d. de Chaamsebeek van de Ossenberg in Chaam tot de Mark;
e. de Strijbeeksebeek van Alphen (Boshoven) tot de Mark;
f. de Hazeldonksebeek vanaf de grensscheiding van de gemeenten Zundert en Rijsbergen tot de Mark;
g. de Zaanmark tot de uitmonding in de Mark.

TAAKVERVULLING
Het voornaamste aspect van de waterstaatstaak voor De Boven
Mark is steeds de verbetering van de waterafvoer geweest. Bij
de oprichting strekte het beheer en onderhoud van en de zorg
voor de instandhouding en verbetering van de watergangen zich
uit over:

In de loop der jaren kreeg het waterschap regelmatig te maken
met wateroverlast. Vooral in tijden met veel wateraanvoer deed
zich de noodzaak tot verbeteringswerkzaamheden sterk gevoelen .. Eind 1936 / begin 1937 had West-Brabant door langdurige
regenval te kampen met veel wateroverlast. Door verbetering
van de afwatering, ontginningen van bossen en heide in België
en de beperkte lozingsmogelijkheden kreeg men die winter drie
keer te maken met buitensporig hoge waterstanden.
De omgeving van Breda stond geheel onder water. In Ginneken
stond op 18 februari 1937. de Regentessewijk onder water doordat de Molenleij buiten zijn oevers was getreden. Het al eerder
geopperde plan de monding van deze beek te verleggen kon,
zelfs met bemiddeling van de commissaris van de Koningin, door
gebrek aan overeenstemming bij betrokken partijen nog geen
doorgang vinden. Pas in 1946 konden de plannen tot uitvoering
worden gebracht.

a. de rivier de Mark van de Belgische grens bij Strijbeek tot de
gemeente Breda;
b. de Bavelse of Broekloop van Kalishoek onder Chaam tot de
rivier de Mark;

Biebergs Bosje, waar nu het kerkhof ligt. (1918)

Naar aanleiding van de overlast liet het waterschap een
ontwateringsplan voor het hele stroomgebied van de Bovenmark
opstellen. Uitvoering daarvan evenwel had slechts zin als de
Benedenmark zou zijn verbeterd. Een overlegorgaan gevormd
met het Heemraadschap van Mark en Dintel, De Aa of Weerijs
en vertegenwoordigers van betrokken Belgische waterschappen
kon geen verandering tot stand brengen. In de winter van 1954 /
1955 nam het aantal overstromingen weer abnormale vormen
aan. Met de bedoeling om de rijksoverheid attent te maken op de
problemen en om passende maatregelen af te dwingen werd op
24 februari 1955 samen met De Aa of Weerijs en De Haagse
Beemden in 'Breda een actiebijeenkomst belegd.
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In de volgende jaren kreeg het Heemraadschap van Mark en
Dintel voldoende overheidssteun om plannen die jarenlang in de
kast hadden moeten blijven liggen te gaan uitvoeren.
In maart 1961 verscheen het hernieuwde ontwateringsplan voor
het waterschap (inv.nr. 897 !!!). Dat verbeteringswerken hoog
nodig waren, was nog maar eens gebleken op 5 en 6 december
1960, toen weer extra hoge waterstanden werden gemeten en
de watergangen op diverse plaatsen buiten hun oevers waren
getreden.
Na 1965 konden met de nodige subsidiegelden verbeteringswerken worden uitgevoerd. In 1966 werd begonnen met de
eerste fase van de normalisatie van de Molenleij met een lengte
van 13 km. waterlopen. In 1968 begon de normalisatie van de
Bovenmark, die gepaard ging met een vrijwillige ruilverkaveling.
Tegelijkertijd werden in België plannen voorbereid voor verbetering van het bovenstrooms gelegen riviergedeelte. In de jaren
zeventig werden verbeteringen aan de overige watergangen
uitgevoerd.
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SPELEN IN DE MARK
door Jopie Mertens-Martens
Voor de tentoonstelling over de Mark heb ik in onze schoendoos
met oude foto's gezocht en helaas maar één foto gevonden.
Het.is wel een sexy foto van ons vader, tweede van links
Jammer dat ik hem nïet meer kan vragen wie de anderen waren.
De foto is wel aan de Mark gemaakt, dat heeft hij me zelf verteld.
Het was heel gevaarlijk wat ze deden.
Ze maakten een soort gang in het Markgras en daar doken ze
d~_n in, Omstreeks 1930 is er iemand uit Ulvenhout is het gras
bhJven steken en verdronken.Wij mochten dus niet meedoen aan
die spelletjes, dat kun je begrijpen.
Voor de rest was de Mark voor ons geweldig.
We hebben er leren zwemmen en de politie leren omzeilen, die
ons altijd op de hielen zat. Ja als je wat ouder wordt komen
steeds meer herinneringen van vroeger naar boven.
Giel, mijn man, zegt dan altijd Jopie dat is voorbij en je leeft nu.
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Daar heeft hij wel gelijk in maar hij woont nog in zijn
geboortedorp Vijlen en ik niet meer op de Bieberg.
Onze dochter Madeleine van 40 komt nog elk jaar ouwejaorke
zingen bij mij en dat is niet voor een cent.
Een goed jaar voor alle leden van Paulus.

IN MEMORIAM
1n de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen
van
91 jr
02/12 Anna van Steen Mgr v. Hooijdonkstr. 4 Ulvenhout
19/12 Henk Kemna Deken dr Dirckxweg 14
Bavel
78 jr
27/12 Luus Smeekens-Vissers
Kraaijenbergsestr 10 Ulvenhout
87 jr
21/01 Riet Langen-Bastiaansen Kloosterstr 46
Bavel
74 jr
22/01 Broeder Anton Stevens Trappistenabdij
Zundert
71 jr
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RIJTERISNAARTOE 14
door Toon van Miert
Een van de grootste Brabanders uit de tweede helft van de
twintigste eeuw is zeker Cornelis Verhoeven geweest. Hij was
niet alleen een beroemd filosoof en hoogleraar maar vooral ook
iemand die zich zijn hele leven lang ingezet heeft voor de
provincie waar hij zo veel van hield: Noord-Brabant. Hij is actief
geweest in het Brabants Genootschap, in de sectie Literaire
Activiteiten, bij het organiseren van Brabantse en Kempische
dagen en hij heeft heel veel publicaties over onze provincies
geschreven. Een van zijn interessantste werken is, vind ik,
"Herinneringen aan mijn moedertaal" (Baarn 1978), een bundel
kostelijke herinneringen aan het dialect dat hij rond 1930 als zijn
moedertaal in Udenhout geleerd heeft. Hoogtepunt in het boek is
het verhaal: "De laatste allochtoon waarin hij beschrijft hoe
nieuwkomers in de Brabantse dorpen, meest mensen uit de stad
en van boven de rivieren, alle mogelijke moeite doen om zich in
te burgeren, ze willen er zo gauw mogelijk helemaal bijhoren. Ze
vinden dat iedereen die na hen komt - al is het maar een paar
weken later - een "indringer" is die toch niks snapt van het
karakter van het dorp. De laatste allochtoon zit binnen de kortste
keren in het bestuur van een of meer verenigingen, is zelfs heel
snel al voorzitter - overigens zijn de autochtone bestuurderen
daar absoluut niet rouwig om - en gaat op een bepaald koddige
manier ook dialect spreken. In de jaren vijftig/zestig schafte hij
zich ook klompen aan, want dat gaf hem toch zeker de uitstraling
van de dorpsbewoner die hij zo graag wilde zijn en waarover hij
op familiefeestjes in de stad zo uitgebreid kon opscheppen.
Het was de tijd dat er nog maar mondjesmaat stedelingen in de
dorpen kwamen wonen; het viel toen nog op als er een
nieuweling een huis in het dorp had gekocht. Sinds decennia
komen ze met honderden tegelijk in grote nieuwbouwwijken
wonen. Ze komen er alleen maar slapen en de kinderen gaan er
- gebracht door oma en opa - naar school.
11

Dat zij mogen rusten in vrede
Paulus zou het zeer op prijsstellen 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 prentje worden aan onze collectie toegevoegd.

IN MEMORIAM RIET LANGEN
1n een overvolle Bavelse kerk hebben we maandag 25 januari
afscheid genomen van ons lid Riet Langen-Bastiaansen.
Riet en haar man Wim waren in april 1979, nu 30 jaar geleden,
het 2ooe lid van onze kring .
Riet was in die dertig jaren bijna op alle bijeenkomsten aanwezig. Wim kwam in 1985 in het bestuur van de kring , dat
intensiveerde haar betrokkenheid . Vele honderden bidprentjes
van Bavelse overledenen bezorgde ze ons archief en ze zorgde
ook dat we Ons Blad volledig konden houden in onze archieven.
Riet bedankt voor je zorgen voor de kring en voor je vriendschap
met ons,
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Voor het verenigingsleven is weinig tijd en op klompen lopen is
boers en bovendien onhandig. Dat er ook nog autochtonen
wonen, is hun vaak onbekend.

Voormalig gemeentehuis van Teteringen

Ik voel me rijk dat ik me nog zulke dorpen kan herinneren uit de
jaren veertig/vijftig van de vorige eeuw. Bovendien ben ik nogal
nostalgisch van inslag en denk er dus nog vaak aan terug. Zo
gauw er een laagje sneeuw ligt, denk ik aan de nachtmis in
Teteringen en de wandeling van de Willibrorduskerk naar de
boerderij van mijn tante Anna en ome Jan Bogers op Meulenend,
die later aan de Galderseweg zijn gaan boeren; of de fietstocht
met mijn moeder er naartoe over de altijd gladde Heusdenhoutseweg waarvan je je nu niet meer kunt voorstellen dat die
vroeger zo smal was. Als de "laatste allochtoon" van de jaren
vijftig er over twee jaar nog woont, dan woont hij in Teteringen in
een stad (sinds de annexatie van 1997 is dat formeel natuurlijk
ook zo).

Kruis en ploeg, symbolen van de landbouw op de schuur

Maar heel weinig in Teteringen doet nog aan het oude dorp
denken. Een of twee straten ten noorden van de Oosterhoutseweg misschien nog; ten zuiden van die weg is alles sinds de
jaren vijftig nieuw. Geen dorp is zo uit zijn voegen gegroeid en .. .
het "ergste" is nog lang niet voorbij. Maar ... wat er nog aan
huizen van vroeger over is, is de moeite waard. Op de hoek van
de Hoolstraat staat er al een: Huize Withof uit 1854. In het begin
van de vorige eeuw hebben de paters er gewoond toen
"Zuiderhout" nog niet afgebouwd was. In de jaren zestig/zeventig
was het een restaurant en kon je er onbeperkt kip eten.
In Hoolstraat 26, een deftig dorpshuis, heeft burgemeester Peter
van Ginneken van 1810 tot 1832 gewoond. Het heeft een bordje
TM op de gevel en dat kom je vaker tegen: een rijksmonument is
hier ook een Teterings Monument.
Aan het eind van de Hoolstraat is het grote Prins Alexanderplein .
Ziet er eigenlijk best goed uit met een monument en een kiosk
waar een heel kleine harmonie wel op zou kunnen spelen. Een
dorpse sfeer heeft het plein niet maar daar gaat iets aan
veranderen, vertelt een autochtoon me.
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Boerderij De Hooge Schuur uit 1580

Vlaamse schuur uit 1732
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Het hele plein staat ter discussie en dus kan het nog heel lang
duren voor er iets gebeurt. De Willibrorduskerk is van 1927; de
eerdere kerk met dezelfde patroonheilige stond daarvoor op het
kerkhof aan de overkant.
Een prachtige verzameling boerderijen en herenhuizen staat aan
het Hoeveneind. Verschillende zijn rijksmonumenten en dus
voorzien van MT. In het begin staat het oude gemeentehuis te
pronken, met een mooie boerderij ernaast. Teteringen was voor
1942, toen het geannexeerd werd door Bred~, een uitgestrekte
zelfstandige gemeente waarvan het grondgebied zich vèèr 1927
uitstrekte tot de Zandberg en de Baronielaan.
Boerderij De Hooge Schuur (Hoeveneind 61) stamt mogelijk uit
1570. De Vlaamse schuur ervoor is van 1732. Het is het
thuishonk van de actieve heemkundekring Teterings Erfgoed.
1k fiets altijd graag over het Hoeveneind met uitzicht over de
Vuchtpolder die ik in de vorige Rijterisnaartoe aan de andere
kant befietste. Op het eind als we bij het bos komen, gaan we
rechts de Bergsebaan in. Voor kinderen is de zandheuvel na een
paar honderd meter een içfeale speelplek; voor wandelaars de
Vrachelse Heide die aan de rechterkant begint en eindigt bij die
wonderlijke Joodse begraafplaats in de gemeente Oosterhout.
Na het bos links de Golfbaan op het landgoed "Bergvliet" en
rechts de plassen van het zandbedrijf van Caron. Hier zien we
hoe Oosterhout zijn vleugels naar het westen uitslaat: er ontstaat
daar een enorme nieuwe stadswijk. Bij de Teraalsterbrug is op 3
november 1944 flink gevochten o.a. door de Eerste Poolse
Divisie en de Prinses lrenebrigade. Een eenvoudig monumentje
met een rustbank voedt de herinnering daaraan ..
Over de brug een speelparadijs voor kinderen: Hèt Pannenkoeckershuys (ik heb deze schrijfwijze gelukkig niet bedacht!).
Vroeger heette het Café Verweijmeren en later 't Kopske als ik
me goed herinner. Zowel binnen als buiten hebben mijn kleinkinderen zich al verschillende keren buitengewoon vermaakt. Ook
pannenkoekliefhebbers krijgen hier waar voor hun geld. Ik leg
aan.
En dan op naar Den Hout. Boven de bomen en een aartslelijke
schuur steekt de toren van de Corneliuskerk uit. Ook molen De
Hoop is al van ver te zien.
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Al uit de verte
te zien

Links in de verte de slanke toren van Wagenberg en de
watertoren van Stuivezand. De wieken van De Hoop zijn roodwit-blauw geschilderd. De molen is in 1836 gebouwd door
molenaar A. Beljaars; sinds 1975 is hij eigendom van de
gemeente Oosterhout en hij is gerestaureerd in 1976 en 1985.
Jammer dat de molenberg ontsierd wordt door het bedrijf dat erin
en ervoor huist. leder zijn smaak ook al is het een wansmaak.
Een van de mooiste "brinken" die ik ken, is de Houtse Heuvel,
een grote driehoekige Kempische "plaetse" (3,5 ha), die beplant
is met bomen en omringd door mooie dorpshuizen en prachtige
boerderijen, maar dat kun je niet meer ruiken. Hier wonen de
"laatste allochtonen", denk ik.
Een van hen vertelde mij mèt trots en met een overduidelijk
stadsaccent dat Den Hout ouder is dan Oosterhout.
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Rooms
Katholiek
Vereenigingsgebouw

Mooi om te weten, maar achter het bewijs was hij nog niet; hij
woont er ook pas drie jaar.
De Heuvel ligt hoog:+ 4 m NAP, terwijl het een eind noordelijker
- 2m NAP is; daar stond het in 1953 blank tijdens de
Watersnood.
Het bijzondere van dit dorpsplein is dat het eigendom is van de
"gelanders", de mensen die er rond wonen en die zich
verbonden hebben in een stichting.
Ze kunnen er aldus mee doen wat ze willen, maar ze willen niet
zo veel: "Laat het maar zo!" en daar ben ik het hartsgrondig mee
eens. Ze laten er schapen en geiten grazen.
Inkomsten zijn er o.a. door het terrein te verhuren voor
jaarmarkten en kermissen. Prachtig gedaan, Den Houtenaren!
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Op een van de huizen staat het jaartal 1905 en dit doet me
dagdromen hoe het dorp en dan speciaal dit plein er in die tijd uit
zou hebben gezien. De Corneliuskerk stond er al (van 1878) en
aan de overkant staan boerderijen die ook wel zo oud zijn. Het
Roomsch Katholiek Vereenigingsgebouw is van 1913 en staat
naast de dorpsherberg 't Kloosterke. Het is goed hfer te zijn en te
genieten van dit unieke plein.
We rijden het dorp een paar honderd meter uit en komen bij de
Achterstraat. "De Draaiboom" heet het hier en we staan op een
historische plek. Van 1681 tot 1696 werd hier tol geheven om de
nieuwe opgehoogde handelsweg van Brabant naar Holland
(Geertruidenberg), de Steeloofschen Dijk, te bekostigen. Het
buurtschap rond deze tolplaats heette vroeger De Draaiboom.
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Op het informatiebord lees ik dat al in 1485 de handelsweg
steeds onder water liep. Philips de Schoone gaf toen aan
Geertruidenberg opdracht om daar iets aan te doen.
Maar het ging toen al als nu: er gebeurde niks. In 1681 gaf
Willem Frederik, Prins van Oranje en Nassau, opdracht tol te
gaan heffen om zodoende met droge voeten de Houtse Heuvel
te bereiken "(. . .) tot gerief van passagiers met wagens, karren, te
voet en te paard ... " Hoeveel tol er betaald moest worden, staat
keurig aangegeven. Tot slot een waarschuwing: "Onder speciale
conditie, dat deze weg geregeld zal geïnspecteerd worden, om
te zien of de supplianten deze gunst waardig zullen zijn".
Het is nu, ·begin januari, veel te koud om door te rijden naar
Drimmelen. Daarom rijd ik de Achterstraat in. Ook hier prachtige
boerderijen en een mooi zicht op de achterkant van de kerk. Aan
het eind linksaf en zo kom ik in Oosterhout aan het kanaal. Even
in de nieuwe wijk de weg vragen naar de Oosterhoutseweg.
Als ik in Teteringen ben, is het een winterse valavond. Was de
"ari" maar uit de maand.
WINTERKLACHT
Als in 'n walm van oliebollen
't oude jaar ten einde taant,
en de keukenmeiden gillen,
komt de ari in de maand.
Janu eerst en daarna febru
met hun karrevrachten kou.
Daarvan krijgt een mensenleven
op den duur toch wel een knauw.

Het Pannenkoeckershuys

In december wordt tenminste
af en toe nog 's flink gekaand.
Maar mijn God, waarvoor is 't nodig,
steeds die ari in de maand.

C. Buddingh'
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HET VERDWENEN KRUIS

SYMBOLIEK

OP DE BOLBERG

BIJ EN IN KERKGEBOUWEN Il

door Jacqueline Janssens
Ooit is mij eens verteld dat er een kruis op de Bolberg heeft
gestaan. Het zou van een gesneuvelde postbode zijn, ene
Diepstraten. Van mevrouw C. Diepstraten oftewel Cor Post, een
begrip in Bavel, hoorde ik dat het geen familie van ha~r betrof.
Zij bracht mij in contact met Dinie Diepstraten, de kleindochter
van de gesneuvelde.
Haar opa, Kees Diepstraten, was op de fatale dag waarnemend
postbesteller voor zijn zoon Sjef. Sjef, hulppostbesteller, durfde
de straat niet meer op omdat hij bang was opgepakt te worden
door de Duitsers. Vader Kees nam het werk op de middag van
28 oktober 1944 van hem over . . . hij is niet meer thuis gekomen.
De andere dag vonden familieleden zijn zwaar verminkte lichaam
in een sloot op de Bolbergseweg. Granaatscherven hadden zijn
lichaam zo verminkt dat het rechtstreeks is overgebracht naar
het sterfhuisje op het kerkhof van waaruit hij ook begraven is. Hij
is 68 jaar geworden (geboren op 27 april 1876) en was het
enige burgerslachtoffer tijdens de bevrijding van Bavel.
Wie destijds een kruis op de plaats gezet heeft waar Kees
Diepstraten gesneuveld is, heb ik niet kunnen achterhalen.
Waren het de buren van de Bolberg of was het de Bavelse
gemeenschap? Op een gegeven moment is het . kruis
verdwenen. De familie vindt/vond dat niet zo erg want iedere
keer als men er langs reed, werd men herinnerd aan hun
vader/opa die daar door granaatscherven om het leven was
gekomen.
In het boek "Tussen Witte Wolk en Anneville" van Jac Jespers
staat ook iets over deze vreselijke geschiedenis.
·
(Noot van de redactie: het interessante boek van ~ac J~spers
beschrijft op een boeiende manier de oorlogspenode m ons
heem. Het is in het museum te koop voor€ 5,-.)

1
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door Johan van der Aa
In de eerste aflevering hebben we de doopvont (getal 8) en het
wijdingsteken behandeld, nu is de preekstoel het volgende
onderwerp.
. .
We starten eerst met een overzicht van de getallen die m het
Oude- en Nieuwe testament gebruikt werden door de Bijbelauteurs en geven daarbij enige toelichting om aan te tonen hoe
deze getallen ook een andere betekenis kunnen hebben:
Getal 1: Dit is het getal van de eenheid en samenhang, de ene
staat dikwijls voor het geheel, het geheel kan gereduceerd worden tot één allen kunnen zich gedragen als één.
De eenheid van God krijgt gestalte in Christus door wie de gemeente geroepen is tot éé11 God, de Zo~n en de H~ilig~
Geest.
Aangegeven in een driehoek 1s e.e.a. du1dehJker:

xGod

2. Z o o n ~ 3. Heilige Geest
De driehoek stelt de Heilige "Drie Eenheid" voor en tezamen
is het tevens het Getal 3, het totaal en de compleetheid. Drie
is in wezen een zeer sterke vorm van èèn.
Getal 2: Dit is het getal wat alleen een al een bijzonder getal is,
omdat verschillende dingen paarsgewijze voorkomen.
Twee symboliseert zowel de eenheid als de scheiding.
De eenheid verschijnt als twee mensen of twee groepen samengaan. De scheiding daarentegen wordt zichtbaar als twee personen of groepen uit elkaar gaan .
.
Verder is twee het getal van, het contrast en de aanvulling ;
soms komen allebei tegelijk voor, bijvoorbeeld bij zon en maan,
man en vrouw, dag en nacht, dieren twee aan twee in de ark.
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Een preekstoel (of kansel),
heeft doorgaans 6 panelen.
Op de 4 panelen die in het
zicht zijn, worden meestal
afbeeldingen geplaatst van
de vier evangelisten, Markus
(leeuw), Lukas (os), Johannes (adelaar) en Matheus
(engel). De symbolen zijn
achtereenvolgens;
De leeuw (voor macht en
kracht)
De os (voor hoop en arbeid)
+ (zaad en oogst).
De adelaar (voor liefde en
trouw) + (hoop en bemoediging) + (Bescherming en
veiligheid).
De engel (voor verbondenheid met hemel en aarde).
Op de foto afgebeelde kansel staat binnen een zgn. doophek,
hierin staat een doopvont(je) op een houten standaard. Deze
kansel met klankbord, is zo rijk aan afbeeldingen, beelden en
verdere symbolische gegevens dat er een volledig blad mee
gevuld kan worden. Deze kansel met doophek etcetera bevindt
zich in de Herv. Kerk te Midwolde, Groningen.
De symboliek van de kanselBijbel (bij de Hervormden),
geeft aan dat: "Gods woord
altijd aanwezig is" in dit
geval, in deze kerk.

VERHALEN OVER DE MARK
door Louis Vriens
Op 1 februari opende onze heemkundekring in zijn museum de
tentoonstelling: "Mark de levensader van ons Heem".
Aan de Mark staat in Hoogstraten de Laermolen.
Laermolen
De naam van deze molen wordt het eerst genoemd In 1391. De
Laermolen staat op de rechteroever van het riviertje de Mark,
enkele honderden meters stroomafwaarts van het beruchte
Gelmelslot van Hoogstaten, nu de gevangenis van Hoogstraten.
De "heerlijkheid" Hoogstraten en Vorsel staat onder bestuur van
de heer van Hoogstaten, Jan van Kuik gehuwd met Sophia van
Gemmenich. Als grondheer is hij eigenaar van water en wind
(heerlijke rechten) en mag als enige molens bouwen.

.

'Laermoelen'
De oorspronkelijke naam van de molen uit de 14e eeuw luidt
"Laermoelen". In de 15e eeuw spreekt men over "molen tot
Laeren" of "molen opt Laer". In d~ 178 spreekt men over de "oliemolen aan het Laren". Na 1700 spreekt men meestal over "de
oliemolen". De naam Laar betekent hetzelfde als "Broek" wat
zoveel betekent als "laag gelegen weiland met moerassige
grond".
Oliemolen
Tijdens de Middeleeuwen heeft het groeiende handelscentrum
Hoogstraten niet alleen meel nodig maar ook olie. De olie wordt
gewonnen uit oliehoudende inheemse zaden, meestal koolzaad ,
lijnzaad of raapzaad. Al naargelang de wisselende behoeften
wordt de molen in sommige perioden ingericht als graanmolen
en andere perioden als slagmolen. Een slagmolen wordt gebruikt
om olie te "slaan". Men spreekt ook wel van een "oliemolen" of
"smoutmolen". De inrichting van een oliemolen is gecompliceerder dan die van een graanmolen.
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Twee verticale kantstenen rollen over een horizontale steen. Het
koolzaad wordt hierop gekneusd waarna het meel wordt verhit.
Dit verhitte meel wordt opgevangen in wollen zakken en in een
slagblok geplaatst.
Door slagkracht met behulp van "heien" wordt er druk op het
verhitte meel gezet en komt er olie vrij. De olie (smout) werd
o.a.gebruikt voor het bakken en braden van voedsel, als smeerolie voor mechanische onderdelen en als brandstof voor olielampen.
De Pacht
In 1518 wordt de heer van Hoogstaten, Antoon de Lalaing, tot
graaf gekroond, Hoogstaten wordt een graafschap. Samen met
zijn vrouw, gravin Elizabeth, timmert hij flink aan de weg en krijgt
de Hoogstraatse economie een flinke stimulans. De laarmolen
draait op volle toeren. De molen is verpacht aan Wouter
Verhuten. Om de drie jaar wordt in november een openbare
verpachting georganiseerd. De pacht gaat steeds in met kerstmis
voor een termijn van drie jaar, de betalingen geschieden per
kwartaal. De biedingen gebeuren in graanhoeveelheden, de
pacht gebeurt in natura. De klanten van de molenaar betalen ook
in natura namelijk een zestiende deel van het aangebrachte
graan. Naast de overeengekomen korenpacht moet er ook nog
12 pond was, 8 pond kruid (peper.en gember), 1000 palingen en
12 carolusgulden aan de graaf worden afgedragen.
Palingen
Bij elke watermolen in het graafschap Hoogstraten (Laren,
lbbrugge, en Meersel ) waren er in de pachtprijs ook een hoeveelheid palingen begrepen. Via de Maas zwommen er massaal
scholen met glasaaltjes het zuivere water van de Mark op.
Aangekomen bij de schuiven van een watermolen verdrongen ze
zich tegen de sluisdeuren. De molenaar schepte ze dan massaal
uit het water en zette ze uit aan de stroomopwaartse kant van de
sluis. Wanneer het seizoen aanbrak en de volwassen palingen
terugkeerden naar de oceaan plaatste de molenaar grote netten
achter zijn sluisdeuren waardoor duizenden palingen gevangen
raakten.

Twee historische plaatjes van de Laermolen te Hoogstraten
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Hoe verder een watermolen stroomafwaarts stond hoe meer
palingen de molenaar kon vangen. De molenaar van Meersel
moest 2000 palingen afdragen aan de graaf.

In die tijd is het een komen en gaan van molenaars, uitzonderingen hierop zijn Jan Filip Geerts ( 1823-1849 en Leonard en Jaak
van Gestel (1859-1887).

Verdubbeling molen
Tussen 1635 en 1714 is de molen verdubbeld. Op de rechteroever van de Mark stond de oliemolen en op de linkeroever
kwam een nieuwe graanmolen waar ook schors werd gemalen.
De exacte datum van verdubbeling is niet te achterhalen. Wel
kan men afleiden dat er grondige restauratiewerken hebben
plaatsgevonden tussen 1720 en 1802. In de achttiende eeuw is
Hoogstraten een hertogdom bestuurd door de Hertog van SalmSalm. De hertogelijke molens draaien goed, dat geldt ook voor
de Laarmolen.

Het verval
Vanaf 1870 blijken de oliemolens niet meer rendabel. Vanuit het
buitenland worden veel goedkopere oliën en brandstoffen
ingevoerd zoals aardnotenolie en petroleum. Ook komen er in
1880 steeds meer grote stoomoliefabrieken ~aar uit lijnzaad olie
wordt geperst. Tevens stappen de leerlooierijen in die tijd over
op andere looistoffen dan die uit boomschors. De molenaar krijgt
maar weinig verzoeken om schors te malen. Op het einde van de
negentiende eeuw stapt de Laarmolen noodgedwongen over op
het malen van graan. Daarvoor moet de Laarmolen concurreren
met de veel krachtigere en efficiëntere windmolens. Eind
negentiende eeuw is het duidelijk dat er geen toekomst meer is
voor de Laarmolen.

Franse Republiek
In 1802 tijdens het beheer van de Franse Republiek komen we
terecht in een nieuwe tijd met een moderne overheidsadministratie. Renovaties worden aanbesteed volgens de regels van de
overheid. In een lastenboek worden de offertes van verschillende
aannemers beschreven. De minstbiedende krijgt het werk
toegewezen, voor een renovatie in 1802 is dit Alexander
Vanderlinden uit Hoogstraten. De leveringen bestaan uit 1600
eikenplanken, 900 dennenplanken, 250 kg spijkers, 20 charettes
(karretjes) stro, 6000 bakstenen, 10 zakken kalk en 5 tonnen
tras. Zo te zien een flinke renovatie, de kosten van de renovatie
bedragen 2110 frank, waarvan 78 frank betrekking heeft op het
uurloon.
De molenaars in de 1ge eeuw
Na 1802 is de molen weer tiptop in orde en wordt de molen aan
verschillende molenaars verpacht. 1n 1815 verandert de politieke
situatie in onze streken. De Franse bezetting is teneinde en de
hertog van Hoogstraten, Konstantijn van Salm-Salm krijgt zijn
bezittingen terug. Hij verpacht de molen tot 1855, in dit jaar
verkoopt de hertog een groot deel van zijn bezittingen waaronder
de Laarmolen. De nieuwe eigenaar is de onderpastoor van
Minderhout, Jozef Lievens.

Afbraak
In 1913 doen de erfgenamen van de toenmalige eigenaar,
Joesph de Boungne, afstand van het sluisrecht. Ze laten de
sluizen afbreken en verkopen de molenstenen en maalinstallatie.
Aan meer dan vijf eeuwen maalactiviteit komt een einde. In 1915
breekt men de schorsmolen op de. rechteroever helemaal af. Het
dak van de oliemolen wordt ingekort en voorzien van
betonpannen. De molenaarshoeve wordt in 1947 afgebroken, de
bijbehorende oude schuur in de zestiger jaren. Het resterende
molengebouwtje vervalt tot een opberghok. Een grote
geschiedenis is uitgedoofd wat rest is een schamel restant.
Restauratie oliemolen
In 1995 starten enkele molenliefhebbers de voorbereidingen om
het vervallen molengebouw een klassering als beschermd
monument te geven om te kunnen komen tot restauratie. Dit lukt
en in het jaar 2000 wordt vzw "De Laermolen" opgericht. Deze
vereniging initieert het omvangrijke restauratieproject.
In 2004 is de restauratie voltooid en wordt er in deze prachtige
molen op de oever van de Mark weer olie geslagen.
Bron: De Laarmolen (Jan Verheyen) 2004

WIE, WAT WAAR
Onlangs ontvingen we van een Bavelse familie deze foto. Wie kent er iem
Typisch zijn de vele ramen in deze boerderij. Kent u de boerderij ? Elke

l Het is waarschijnlijk een bruiloft of bruiloftjubileum,
welkom

, J is
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474e THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE
door Kees Leijten
Voor de 474e keer heeft het gemeentebestuur van Breda per 1
Januari de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld.
Voor 2009 is de prijs 11,27 per oude Bredase Veertel..
Dat is 19,9 % lager dan vorig jaar.
en veertel is 87,714 liter.
De prijs per hectoliter of mud is dus dit jaar €12,85 .
Voor meer informatie zie BvP 51,57,58 en 168

DE OVERGAVE VAN BREDA

Thoornse JYlarktprijs der Rogge
'Burgemeester en wethouders van 'Bredaj
gefet op de gemi.ddefde prijs van de hectofi.ter rogge qp de twee
di.nsàagen ·voor en ae-·e:erstë ·dinsdag na Stnt tuci.a ( 13 decemberL
naar wefke maatstaaf de Thoomse JYlarktpnjs wordt geregefd:
besfuiten:
de Thoomse JV'larktpnjs der Rogge over het jaar
op €

11) 27

2008

In het Prado van Madrid hangt het beroemde schilderij van
Veläsquez :"De Overgave van Breda" of La Rendición de Breda,
beter bekend als Las Lansas. Een meesterwerk uit 1625.
Ook de Tuin der Lusten van Jeroen Bosch en de Kruisafname
van Rogier van der Weijden, om maar enkele meesterwerken te
noemen, zijn er te bewonderen.
Wegens verbouwing is het museum voorlopig gesloten.
Maar geen nood.
Sinds kort zijn alle beroemde schilderijen in dit prachtige museum via internet te bekijken en te bestuderen.
Belangstelling? Kijk op: museodelprado.es

vast te steffen

per oude 'Bredase Deertef.

GEVEN AAN CULTUUR FISCALE VOORDELEN
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Geven aan culturele doelen in Nederland kan fiscaal gezien
gunstig zijn. Alleen giften aan culturele doelen die een ANBlverklaring hebben zijn nog aftrekbaar van de belasting.
Het ministerie van OCW heeft een brochure "Geven aan cultuur''
uitgegeven. Voor belangstellenden hebben wij in ons museum
een klein aantal brochures ter beschikking. U kunt ze ook
aanvragen bij OCW.
Overigens heeft ook onze kring en ons museum een ANBlregistratie.

van J\/louri.k
~---

- - - - -
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STADSARCHIEF BREDA
Het Stadsarchief Breda zorgt sinds 1862 voor het collectieve
geheugen van stad en land van Breda. Het Stadsarchief beheert
acht strekkende kilometer archief, 1000 meter boeken en tijdschriften, meer dan 400.000 foto's, negatieven, tekeningen en
prenten, inclusief film, video, en geluid, bijvoorbeeld 78-toerenplaten. Een groot deel hiervan is digitaal beschikbaar en via de
site overzichtelijk gerangschikt.
foto's:
De Beeldbank Breda bevat momenteel meer dan 35.000 gedigitaliseerde afbeeldingen, waaronder foto's, prentbriefkaarten en
dia's. Het gaat hier om afbeeldingen van personen, families en
misschien wel bekenden uit uw eigen omgeving. Verder kunt u
terug in de tijd en ziet u oude gebouwen en/of straatbeelden die
inmiddels veranderd of zelfs verdwenen zijn.
Nieuwsgierig geworden ?
Kijk op onze vernieuwde website: www.stadsarchiefbreda.nl
Via Zoeken in gaat u naar de Beeldbank Breda en heeft u de
keuze uit eenvoudig of uitgebreid zoeken.
Wanneer u nieuwsgierig bent naar beeldmateriaal van uw wijk
en/of buurt , gebruikt u de optie uitgebreid zoeken.
Op de website kunt u ook oude films over Breda te bekijken. Ga
via Zoeken in naar de Filmbank Noord-Brabant.
wat kunt u voor het stadsarchief doen?
Komt u informatie tegen die niet klopt of heeft u een aanvulling
op een foto stuur dan een mail naar stadsarchief@breda.nl. Wat
u ook kunt doen is het reactieformulier op de website in vullen .
Uw aanvullingen worden zorgvuldig bekeken en zo nodig toegevoegd aan de beschrijving.
Verder streeft het Stadsarchief Breda ernaar om zoveel mogelijk
veranderende zaken op beeld vast te leggen. Wellicht kent of
heeft u (oude) afbeeldingen van Breda en omstreken. U kunt ze
schenken of tijdelijk afstaan. ·wij maken er dan een digitale
reproductie van.

-

-------

NIEUWS UIT
'T MUSEUM
E MARK, LEVENSADER VAN ONS HEEM
p 1 februari opende dijkgraaf Jozef Vos de nieuwe ten!,oontelling in ons museum: De Mark, levensader van ons heem
en honderdtal foto's vele kaarten en een vitrinekast vol voorwerpen die in de verr~ en kortere historie gebruiksgoed waren bij
het onderhoud van onze waterlopen .
De foto's zijn uit de collectie van ons museum, het archief van de
rabantse Delta en het Gemeente-Archief Breda.
foto's van de Mark vanaf het brongebied achter Merksplas tot
an de singels van Breda . Vooral het gebied vanaf de grens tot
n met Ginneken zijn zeer ruim vertegenwoordigd.
ruggetjes, meanders, wielen (Brab.:Weelen), boerderijen, landchappen en mensen.
.
.
n niet te vergeten de zeer informatieve collectie kaarten die er
te zien zijn.

DAT WAS PAS GELOVEN
Op woensdag 7 januari 2009 sloten wij onze tentoonstelling "Dat
was pas geloven". Vele foto's werden bijeengebracht door de
inwoners van de dorpen. Ze gaven met de kostuums en
religieuze voorwerpen een goed beeld van het religieuze leven
van een halve geleden en de tijd daaraan voorafgaande.
en zeer succesvolle tentoonstelling.
.
Maar we blijven nieuwsgierig naar uw oude foto's.
oto's van processies of kindsheid uit Bavel, Galder, Ginneken,
Heusdenhout, Strijbeek of Ulvenhout we ontvangen ze graag
voor ons archief of om te kopiëren.

- -
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GENEALOGISCHE DAG HALSTEREN
De Heemkundekring Halchterth uit Halsteren organiseert voor de
7e maal een genealogische dag in het heemhuis "Hof van Ram" ,
Beeklaan 29a in Halsteren op zaterdag 28 maart a.s. van 10-16
uur.
Voor hen die hun roots in het westen van onze provincie hebben
interessant.

ROSMOLEN IN DE SCHIJNWERPER
In Diginos, het blad van Inas, het grote Bredase bestuur van
basisscholen , verscheen enkele maanden geleden een korte
geschiedenis van de Rosmolen. Hoe die school ontstond uit
Laurentiusschool, Mariaschool en Weitje. Het verhaal is gelardeerd met foto's uit het archief van Paulus en geschreven door
Sonja Lohuis.
Vele scholen ontstaan en ontstonden door fusies, opheffingen en
samengaan. Hoe je 't ook wil noemen.
Belangrijk is om dit vast te leggen. Dit is hier gebeurd.

TOCH EEN PRIJS GEWONNEN
Na meerdere malen de beker in de Ulvenhoutse Dorpsquiz
gewonnen te hebben, ging de heemkundekring deze keer onderuit. De 24e prijs van de 44 deelnemers.
Van lersel Utiliteitsbouw bestaat dit jaar 24 jaar en had een forse
cheque voor de 24e in de eindlijst. Laat dat nou Paulus zijn.
Paulus had dus toch een prijs.
Van lersel Utiliteitsbouw bedankt en goede zaken toegewenst.

BIDPRENTJES STRAKS OP INTERNET
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel.
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de vervlogen jaren. Afgelopen maanden hebben we er weer vele
honderden aan onze collectie toe kunnen voegen
Thans zijn we bezig onze bidprentjes in te voeren op de computer zodat u ze over enige · tijd kunt raadplegen op internet.
Maar dat duurt nog even. We houden u op de hoogte.

DE KORENBLOEM·1Q0 JAAR

MOLENS IN PAULUS' HEEM
Graanmolen De Korenbloem in Ulvenhout bestaat in 2009 precies 100 jaar. De huidige molen staat er 100 jaar nadat zijn
naamgenoot uit 1835 in ·1908 was afgebrand. De naam Korenbloem bestaat in 2009 dus 174 jaar.
Een comité is druk bezig een feestprogramma samen te stellen.
Paulus zal ter gelegenheid van dit jubileum in de tweede helft
van 2009 in zijn museum aandacht schenken aan het jubileum.
Vanaf 1 september 2009 staat de tentoonstelling: "Molens in het
heem van Paulus".
Er stonden vroeger veel molens waarvan er nu nog twee over
zijn. De molen van Bavel uit 1865 en de Ulvenhoutse uit 1909.
Voor 1300 is er reeds sprake van een watermolen op Daesdonck
en op Cauwelaer.
Hebt u foto's van molens, molenrestanten, molenbergen of iets
anders dat met molens uit onze omgeving te maken heeft dan
lenen we die foto graag van u om een kopie te maken voor on7.
tentoonstelling in de tweede helft van dit jaar.
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ERFGOEDBRIEF 10

NATUUR BIJ DE

door Kees Leijten

OORSPRONG VAN DE MARK

Kort na de jaarwisseling verscheen alweer de 1oe aflevering van
de Erfgoedbrief-Breda met een overzicht van 22 opgravingen in
de gemeente Breda in het jaar 2007, waarvan niet minder dan
zeven in het gebied van de voormalige gemeente Ginneken en
Bavel, dus ons Heem.

VANUIT HET HEDEN NAAR HET VERLEDEN
door Frans van Genuchten

HEUSDENHOUT
In het uiterste noorden van ons heem , tussen Nieuwe Kadijk en
spoorlijn wordt een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. Onderzoek
bracht sporen aan het licht uit de middeleeuwen en de Spaanse
Tijd. Men zoekt verder.

BAVEL
In Bavel werden onderzoeken gedaan in de Brigidastaat, aan de
Eikbergseweg en de Roosbergseweg.
Men vond er sporen van oude bewoning, waarbij men veronderstelt dat in de buurt van de Brigidastraat IJzertijd- of Romeinse
bewoning is geweest. Op Eikberg werden bewoningssporen
gevonden uit de periode 1450-1550 en op de Roosberg ontdekte
men greppels die waarschijnlijk erfgrenzen zijn geweest daar ze
passen de verkaveling van latere eeuwen.

GINNEKEN
Met de sloop van huize Cranendonk op de hoek van de
Taxandrialaan was men in de gelegenheid nader onderzoek te
doek naar deze plek in het Ginneken. Men vond er een deel van
de militaire linie terug en middeleeuws aardewerk.
Op het Schoolakkerplein vond men Middeleeuwse sporen en in
Boeimeer een Middeleeuwse polderweg.
Onze archeologische dienst heeft weer veel boven water
gebracht wat de bodem tot nu toe verborgen hield en in de
toekomst verder zal bewaren . .
Indien u belangstelling hebt naar uitgebreide gegevens surf dan
naar www.archeologie.breda.nl

Enkele dagen na het verschijnen van het decembernummer 172
van de Brieven van Paulus werd ik in de Julianalaan in
Ulvenhout van mijn fiets geroepen. "Leuke droom over het leven
langs de Mark in 1800 maar pas op: dromen is gevaarlijk!" Dit
waren de woorden van Ko Leijten uit de Roskam. Met zijn
jarenlange viservaring o.a. langs de Mark wist hij me fijntjes te
vragen: "Of ik dan niet wist dat de roofblei tot voor kort alleen
maar voorkwam in Oost-Europa in het gebied van de Donau en
daar pas via de Rijn ons land kon bereiken na 1992, het jaar
waarin de Donau via een kanaal met de Rijn werd verbonden.
Punt voor Ko!
En ook kreeg hij nog een -punt voor die ooievaar op de Hervormde Laurentiuskerk in het Ginneken. Die zou z.g. in 1800
nestelen op een van de statige huizen langs de singels. Mooi
niet volgens Ko. In 1800 waren er in Breda nog geen singels.
De singels zijn pas gegraven nadat in 1870 de verdedigingswallen werden afgebroken.
·
En na de Kerstdagen kwam er ook nog een vriendelijk kritisch emailtje binnen va Aad van Diemen, natuurgids en viskundig ook
goed onderlegd. En weer werd me die roofblei ingewreven!
Maar goed: dromen zijn bedrog en door schade en schande
wordt men wijzer!
"Deze keer dus geen droom" Bij gebrek aan gegevens over
het Belgische deel van de Mark eerst maar eens de stafkaart
van Turnhout (1 : 50.000) bekeken. Bij Minderhout kun je
stroomopwaarts naar het Oosten, maar dat heet dan het
Merkske. De Mark gaat verder naar het Zuiden tot 2 km voorbij
Wortel. Hier splitst zich naar het Zuiden de Kleine Mark af. De
Mark zelf buigt hier naar het Oosten.
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Kamsalamander

Het blauwe lijntje wordt steeds dunner om onder Baarle Hertog
te eindigen in een klein stippellijntje. Hier ligt de oorsprong, in
de Zandvenheide, 500 meter verwijderd van het Zwartwater.
Vanuit Baarle Hertog goed te bereiken via de
N 119 twee kilometer voorbij Weelde Station. Vanaf café Pitstop
loopt er een wandelpad. Na 2 uur wandelen op vrijdag 16 januari
en wat aanvullende. gegevens o.a. uit enkele oude jaargangen
van de Belgische Natuurvereniging de Wielewaal kom ik toch
weer in het verleden terecht.
Het hele gebied rond de oorsprong ligt op een hoogte van 30
meter, een zeer natte hoogvlakte. Van een echte bron is geen
sprake. Het begin is niet meer dan een smal slootje, er zit
nauwelijks stroming in. Van alle kanten komt er vanuit andere
kleine slootjes water bij, waarschijnlijk afkomstig van het regenwater uit de vennen, poelen en waterplassen in de omgeving, dat
ondergronds weer als kwelwater naar bovenkomt.
Regenwater is arm water en arm water is interessant en
zeldzaam. 1n het brongebied van de Mark worden dan ook nu
nog allerlei zeldzaamheden gevonden: allemaal "armoedzaaiers"
zoals drijvende waterweegbree, oeverkruid, waterlobelia,
klokjesgentiaan, klein wintergroen, blauwe zegge, witte en bruine
snavelbies, moeraswolfsklauw, en dat allemaal in een straal van
enkele .kilometers. Voor plantenliefhebbers om van te watertanden. Helaas is dit maar van korte duur, want afdalend naar de
door kunstmest rijk bemeste akkers en weilanden richting
Merksplas is het snel gedaan met het arme water. Vroeger bleef
het water veel langer arm en· de bijzondere flora kon zich dus
over een veel groter gebied uitstrekken.

roerdomp

hop

Wat nu akkers en weilanden zijn was een grote natte hoogvlakte,
heide afgewisseld met ve11nen. Deze vennen zijn in een ver
verleden ontstaan door turfwinning.
Ook voor amfibieën en reptielen was het eens een eldorado:
kamsalamanders, boomkikkers, heikikkers, rugstreeppad en
adders hebben zich hier eeuwenlang thuis kunnen voelen
De vogelstand moet er zeer bijzonder zijn geweest. ~ind jare~
dertig gaan Belgische leden van de Wielewaal hier vanuit
Turnhout en Hoogstraten regelmatig op excursie.
Zij zien er baardmezen, zwarte sterns, kemphaantjes, grutto's,
wulpen, tureluurs, grauwe kiekendieven, klapeksters, oeverzwaluwen, blauwborstjes, kwartels, watersnippen, roerdompen ,
ortolanen, sneeuwgorzen, geelgorzen, gele kwikstaarten en
boompiepers, koperwieken en beflijsters.
.
In april 1938 wordt in het gebied van de Zandvenhe1de zo maar
een woudaapje waargenomen een reigerachtige moerasvogel .
En zelfs de hop heeft zich in het verre verleden misschien goed
thuisgevoeld in dit gebied. In het meinummer van 1942 van d
Wielewaal wijdt priester F. Segers, oprichter en voorzitter van _d
natuurvereniging de Wielwaal, 3 bladzijden aan deze prachtig
vogel.

172

173

VAN WITTE ZWAAN
TOT CAFE BRAUERS
De historie van Ginnekenmarkt 15-17, 1548-2004
door Ad Jansen

drijvende waterweegbree

In lyrische bewoordingen beschrijft hij hoe hij vier dagen lang bij
Kasterlee een hop met vier jongen zich te goed zag doen aan
insecten, pikkend uit verspreid liggende koeienvlaaien ..
"Dreklievende insecten zijn lievelingen van de hoppen"schrijft de
Eerwaarde Heer en eigenhandig (!) onderzocht hij de aanwezige
"koeschitten" - de Kempische volksbenaming voor koeienvlaaien
- en stelde bij een uitwerpsel maar liefst eenennegentig boringen
vast om de vier "jonkskes" van het nodige te kunnen voorzien.
Of deze prachtige en trotse vogel ook door het overvloedig
gebruik van kunstmest naar andere oorden is vertrokken vertelt
de E. H. Segers ons nog niet. Maar het zou wel eens waar
kunnen zijn. Net als al dat andere schoons, waarvan we alleen
maar kunnen dromen.
Al met al, de oorsprong van de Mark is een interessant gebied
om komend voorjaar of zomer eens naar toe te gaan al of niet
met Paulus.
Het brongebied wordt omgeven door talrijke vennen: Zwartwater,
Grote Klotteraard, Kleine Klotteraard, Haverven en Zandven,
laarzen dus aanbevolen!
Gebruikte literatuur:
1998 Aan de monding van Maas en Schelde, A. van Haperen e.a.
1995 Stafkaart 1 : 50.000 M737 blad 2 - 8 Turnhout
1981 Wandelboekje "Het Markdal van Breda tot de oorsprong in Koekhoven" ,
Peter van der Velden , Bredase Natuurhistorische Vereniging
1975 Beken in Brabant. J. van der Straaten, P. von Meijenfeldt en H. Moller-Pillot
1938 Maandblad De Wielewaal, Belgische Natuurvrienden Jaargang 5 t/m 9 1938 t/m
1942

Inleiding
Op de Ginnekenmarkt, het centrale punt in het dorp, zijn vanouds enkele horecabedrijven gevestigd. Aan de zuidzijde zijn
dat er twee: Café Boerke (Verschuren) en Café Moeke (Brauers). Beide café's hebben een rijke historie achter zich. Het
eerste bestaat al meer dan 325 jaar als herberg onder de naam
De Vragtwagen. Deze naam wordt in 1681 voor de eerste maal
vermeld. Het café op de hoek van de Raadhuisstraat is minder
oud. De bebouwing dateert weliswaar van omstreeks 1550, maar
pas vanaf 1816 is er een café gevestigd. Aan de westzijde van
de Markt stond het complex van de herberg Het Rood Hert.
Aanvankelijk werd deze zijde geheel in beslag genomen door
een hoeve,genaamd Het Hert. Omstreeks 1700 werd het een
herberg Het Rood Hert, die tot 1845 is blijven bestaan.
De herbergen danken hun ontstaan vooral aan de bestrating van
de weg van Breda naar Ginneken in 1680, waardoor er veel
meer handelsverkeer door het dorp kwam. In de negentiende en
twintigste eeuw waren het echte café's die in de dorpsgemeenschap een belangrijke functie vervulden.
In dit artikel komt de geschiedenis van de bebouwing op de hoek
van de Raadhuisstraat aan de orde, waarbij het vooral gaat over
de historie van het café vanaf 1816.
De eerste bebouwing: 1548
Vanaf ongeveer 1300 stond in de Raadhuisstraat op de plaats
van de panden 8 tot en met 10 een boerderij, met de naam de
Sinte Cathelijne Hove. De grond strekte zich noordwaarts langs
de straat uit tot ongeveer de helft van de zuidoost zijde van de
Markt. Hier vindt men nu de huizen Ginneken markt 15, 16, 17, en
Raadhuisstraat 2 tot en met 18.
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De hoeve zelf stond op de plaats van het winkelpand Raadhuisstraat 8, met de voorzijde naar het zuiden. Op de plaats waar
sinds 1792 het raadhuis staat, lag de grote schuur van de hoeve.
De Sinte Cathelijne Hove was in 1548 eigendom van Denijs Jan
Denijs. In dat jaar verkocht hij het huis met de bijbehorende
boomgaard aan Joost Godschalcx van der Hoelt.-Deze belegger
en grondeigenaar heeft op de hoek van de Markt en de Raadhuisstraat een huis gebouwd. Dat blijkt uit een acte van 1549,
toen hij een rente van 3 Karolusgulden 1 verkocht op zijn twee
huizen met de daarbij gelegen boomgaard 2 . Het complex grensde oostwaarts aan sheeren straet (=Raadhuisstraat), zuid aan
De Wijngaert (=Valkrust) en aan het kerkhof, noord aan het huis
genaamd Den Engel(= Ginnekenmarkt 13-14).
Uitgroei tot voorname woning, 1554-1607
Van der Hoelt verkocht de twee panden in 1554 samen met een
halve bunder grond (= 64 are 50 centiare) aan Adriaan Verhoeven en zijn vrouw Anne Petersdochter Dardenne, weduwe van
Gielis Jan Dyrven 3 . Na haar dood in 1556 verkochten haar kinderen de twee panden afzonderlijk 4 • Het huis op de hoek van de
Markt ging daarna een eigen leven leiden.
In 1556 werd deze woning eigendom van de vorster 5 van Ginneken: Harman Henrick Aertsz. van Beeck. Het huis grensde
toen zuidwaarts aan de hoeve in de Raadhuisstraat, noord en
oostwaarts aan de straat (=Ginnekenmarkt en Raadhuisstraat)
en westwaarts aan het boven reeds genoemde huis Den Engel
(=Ginnekenmarkt 13-14). In 1569 kocht de vorster de hoeve in
de Raadhuisstraat en verkocht hij het hoekpand aan Cornelis
Henricx Percx6 .
Verscheidene eigenaren 7 volgden elkaar daarna op: in 1582
Merten Mathijs Adriaan Meeren; in 1595 Anthonis Jan Henricx; in
1597 de schipper Peeter Peeter Stickers. Uiteindelijk verkocht
diens weduwe in 1607 dit hoekhuis waarna het opnieuw de woning werd van de vorster van Ginneken, Christiaen Anthonis van
der Daesdonck 8 .
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Het huis De Swaen, 1610-1663
Vorster Van der Daesdonck heeft de woning op de hoek van de
Raadhuisstraat en de Markt vermoedelijk verbouwd en vervolgens een naam gegeven. Toen hij dit huis in 1640 met 35 roeden
grond (= ongeveer 11 are en 30 centiare) verkocht werd het De
Swaen genoemd 9 . Koper was Cornelis Wytman Montens, die
evenals zijn voorganger vorster van Ginneken was. Het huis was
gelegen aen de kerkcplaetse opten hoeck van de heirbaen. Dit
laatste was de doorgaande weg door het dorp; de huidige Markt
en de Raadhuisstraat. Oost en noordwaarts grensde het perceel
aan de straten, westwaarts aan het huis Den Engel (Markt 1314), dat toen eigendom was van Anthonis Peeter Monden.
Cornelis Wytman Montens heeft het hoekhuis zelf bewoond,
zoals blijkt uit een acte van 1643, waarin hij zijn huis De Swaen,
waarin hij zelf woonde als onderpand gaf 10 . Hij moet omstreeks
1655 zijn overleden. Zijn weduwe hertrouwde in dat jaar met
Adriaan Mathijs Meeren. Zij verkocht in datzelfde jaar haar huis
aan Sr. Henrick Robbings, brouwer tot Breda 11 . In 1662 verkocht
deze het huis aan Catharina Cloostermans, weduwe van Adriaan
. van der Schoot, die het een jaar later overdeed aan de Ginnekense smid Hessel Govaerts Hessels 12 .
Het huis De Witte Swaen, ca 1663-1816
Ruim veertig jaar bleef het huis iri handen van de familie Hesseis. Na de dood van de ouders verkochten de kinderen in 1705
de woning voor 670 gld. aan Jan Adriaan Mulders en zijn vrouw:
eene huijsinge, hovinge en erve met alle toebehoorten van dien,
gent. De Witte Swaen, groot omtrent 33 roeden(= bijna 11 are)
... omtrent de kerck aen de Cuijpe van 't Dorp (=de Markt) op
den Hoeck van sheeren straet ofte Heerbaen aldaer oostw. de
voors. heirbaene (=Raadhuisstraat), suijtw. d'heere Adriaen
Beens secretaris tot Ginneken en Bavel (hoeve Raadhuisstraat
8-10), westw. Jan van Opstal vorster tot Ginneken en Bavel(=
Ginnekenmarkt 14) ende noortw. de voors. Cuijp van 't dorp 13 .
De familie Hessels heeft de naam van het huis dus gewijzigd in
De Witte Swaen.
In 1749 verkocht de timmerman Adriaan Mulders de woning voor
1180 gld aan de Strijbeekse molenaar Jan van Eggermont.
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Deze droeg het huis twee jaar later over aan Peeter Janssen van
de Laer 14 .
Ruim 50 jaar bleef de woning in handen Van de Laer. In 1769
trouwde de dochter Cornelia met Pieter Matheus Jordens, van
beroep leerlooier. Na Cornelia's overlijden liet haar man De
Witte Zwaan in twee delen openbaar verkopen 15 . De westelijke
helft werd voor 1300 gld eigendom van Cornelis Knaap, schout
van Ginneken en Bavel van 1795-1807: Eene huijsinge
bestaande in drie kamers, gang, keuken, opkamertje en kelder,
item hofje, scheidende dit gedeelte op de schouw van dese en
de volgende coop ...... , van ouds genaamd De Witte Zwaan,
groot veertien roeden (=4 are 41 c.a.), oost en noord de straat
en het andere deel van deze huijsinge.
De oostelijk helft, dat is het gedeelte op de hoek van de Raadhuisstraat, werd voor 900 gld verkocht aan Jan Louis Trip en zijn
echtgenote Anna Wilhelmina des H.R. Rijksgravin Van Limburg
Stirum. Deze helft werd omschreven als: een huisinge bestaande
in een keuken, kelder, opkamer en solder, scheijdende dit gedeelte op de schouw en solder en boven de stal op de geevel so
afgeslagen is .... ; item stal en erve, groot acht a tien roeden (ongeveer 3 are), oost en noord de straat, zuid de gemeente (=raadhuis) en west de vorige koop. Het echtpaar Trip was ook eigenaar van het huis aan de overzijde van de Raadhuisstraat (nr.1 ).
De aankoop van de oostelijke helft van De Witte Zwaan was
vermoedelijk bedoeld om de bewoning aan de overzijde van hun
woonhuis in eigen hand te hebben. Trip vervulde in zijn Ginnekense periode ( 1800-1807) belangrijke openbare functies. Hij
was lid van de Vierschaar van Breda; na 1807 was hij lid van het
Departementaal Bestuur van Bataafs Brabant en van het Wetgevend Lichaam 16 . De twee delen van De Witte Zwaan moeten
dan ook voorname woningen zijn geweest.
De Witte Zwaan weer één geheel, 1814-1816
Omstreeks 1807 moet Trip de oostelijke helft van De Witte
Zwaan verkocht hebben aan de gepensioneerde officier Willem
Derks (1768-1845). 17 Hij was getrouwd met Cornelia Middelaer.(1774-1814). Zij was eigenaar van de Sinte Cathelijne Hove
in de Raadhuisstraat.
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Willem Derks had zelf van 1812 tot 1821 de boerderij op de
plaats van De Tweeling herenhuizen Ginnekenweg 301-303 in
bezit Na de dood van zijn vrouw moet hij de de oostelijke helft
van De Witte Zwaan hebben verkocht aan Arnoldus Timroth,
slachter en later herbergier te Giineken 18 .
De westelijke helft werd in 1811 door Cornelis Knaap verkocht
aan de familie Eeuwen, die het kort daarna doorverkocht aan
Maria Carolina Frederica Zorreth, rentenierster te Breda. In 1816
verkocht zij dit huis alweer, aan de bovengenoemde Arnoldus
Timroth 19 : Eene Huijsinge, Erve en tuijn, vanouds genaamd De
Witte Zwaan, groot omtrent agt roeden, gestaan en gelegen te
Ginneken in de Kuip van het Dorp, letter B no. 94, belend noord
en oost de straat en de koper in deze(= Arnold Timroth met de
westelijke helft), zuid de gemeente (=raadhuis) en west aan den
Heere Hermanus Schaückes (= De Engel, Markt 14), bestaande
dezelve Huijzinge in drie kamers, opkamer, keuken, Kelder, Erve
en tuijn, scheidende dit gedeelte op de schouw van deze en van
de huijzinge van den koper in deze gevest.... De oostelijke helft
was voor FI. 580,- per jaar verhuurd aan Baron van Heeckeren.
Timroth was met deze aankoop eigenaar van het volledige complex van het huis De Witte Zwaan, dat de huidige panden Ginnekenmarkt 15, 16, 17 en Raadhuisstraat 2 en 4 heeft omvat.
Café Den Bonten Os van de familie Timroth, 1816-1854
Timrot moet zin café op de hoek van de Raadhuisstraat omstreeks 1816 begonnen zijn. In het patentregister van 1815 was
hij alleen slagter van beroep, wonende in het huis nr. 78, vemoedelijk een woning vlak bij de Markt.
In 1819 had Timrot in het huis genummerd 94 patent als tapper,
inslag met 1 kan (1 liter), vleeshouwer, bi/jardhouder met 1 biljard 20 . In 1827 woonde in het huis nr.94, dat is de westelijke helft
van het complex, de kleermaker Arnoldus Verdaasdonk. In het
oostelijke deel op de hoek van de Raadhuisstraat, dat is het huis
nr.95, was het café van Timrot gevestigd.
Arnoldus Johannes Timrot (Timroth) 21 werd geboren op 15 november 1781 te Princenhage. Hij was slager van beroep, hoewel
hij in 1806 ook te boek stond als timmermansknecht. Hij was in
1805 te Teteringen getrouwd met Cornelia van Beek (17781852).
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Het gezin had zes kinderen: Cornelis (1806-1815), Joannes
(*1806), Maria (*1809), Cornelia (1811-1851), Carolina (18141854), Maria Elisabeth (1817-1858).
Maria Timrot trouwde in 1855 met de wagenmaker Johannes van
den Wijngaard,
Cornelia Timrot in 1838 met haar neef de van Doornspijk afkomstige metselaar Franciscus Johanneszn Michielsen (1813-1851)
en Maria Elisbeth in 1858 met de grofsmid Petrus van lerssel
(1820-1881 ).
Arnold Tim rot overleed .te Ginneken op 3 maart 1827. Enkele
maanden later werd de inventaris van de nalatenschap opgemaakt 22 . Cornelia van Beek zette het café voort tot aan haar
dood op 2 april 1852. Enkele maanden later werd opnieuw een
inventaris opgemaakt 23 . De comparanten waren:
1. Johannes Timrot, timmerman te Ginneken, tevens voor
de minderjarige weeskinderen van Franciscus Michielsen
en zijn vrouw Cornelia Timroth.
2. Johannes Michielsen, kleermaker te Teteringen, toeziend
voogd over deze weeskinderen.
3. Maria Timrot, zonder beroep te Ginneken.
4. Carolina Timrot, wallennaaister te Ginneken.
5. Petrus van lerssel, smid te Princenhage, gehuwd met
Elisabeth Timrot.
De boedel bestond uit een huis, stal, erf en tuintje, groot 4 roeden en 42 ellen (= 4 are en 42 centiare), in de kom van Ginneken kadastraal bekend als Ginneken sectie I nr. 686, 687 en
688: waarde FI. 2.750,-. Het pand bestond uit een koffiehuiskamer waarin zich onder meer bevonden: 30 tafels, een biljard,
buff~t, 8 stoven, 8 tinnen kandelaars en een aantal bier, wijn en
jeneverglazen; verder was er een woonvertrek, een keukentje,
opkamertje, zolder, kelder, plaats en stal. De roerende goederen
waren samen FI. 288,- waard.
Bij de deling van de nalatenschap werden Johannes Timroth en
zijn zusters Maria en Carolina ieder voor éénderde deel onverdeeld eigenaar van het huis en het café. Twee jaar later verkocht
Johannes zijn aandeel voor FI. 900, - aan zijn twee zusters. Carolina overleed korte tijd later, waarna Maria Timrot alleen eigenaar was 24 .
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Nog in hetzelfde jaar liet Maria Café Den Bonten Os openbaar
verkopen 25 . De timmerman Adrianus Michielsen werd voor
/3.500,- eigenaar van het gehele complex. In de notariële acte
van openbare verkoping wordt de naam Den Bonten Os voor de
eerste maal in een officieel document vermeld.
Café De Kroon van Adrianus Michielsen, 1854-1857
Adrianus Michielsen werd te Ginneken geboren op 28 mei 1819
als zoon van Johannes Michielsen (1776-1832) en Johanna van
Beek, geboren in 1781 te Teteringen en daar in 1801 getrouwd.
In 1853 kocht hij van Wilhelmina Jordens het huis Ginneken sectie I nr.140, groot 57 centiare. Het pand dat hij voor FI. 550,- kon
kopen behoorde tot het uiteengevallen complex van de_ herberg
Het Rood Hert aan de westzijde van de Markt, nu Ginnekenmarkt 12 26 . Adrianus was evenals zijn vader timmerman van beroep. Hij trouwde in 1852 te Ginneken met Maria Verhoeven.
Het huis (nr.12) op de hoek van de Duivelsbruglaan en de Markt
was in 1850 voor acht jaar verhuurd aan zijn oudere broer
Cornelis die kleermaker van beroep was.
Na aankoop van het café op de hoek van de Raadhuisstraat
heeft Adrianus dit een nieuwe naam gegeven: Café De Kroon.
Naast timmerman werd hij dus ook herbergier. Niet lang, want al
in 1856 trachtte hij het café via een openbare verkoping van de
hand te doen. Deze leidde niet tot het gewenste resultaat. In
27
1857 deed hij een nieuwe poging, nu met meer succes . Het
betrof: een huijsinge en herberg, vroeger genaamd Den Bonten
Os, nu De Kroon, met stal, loods, erve en tuin, kadastraa~ bekend als Ginneken sectie I nr. 686, huis, stal en erf, nr. 687 tum en
688, huis. In twee kopen:
1. Gedeelte aan de kant van het raadhuis: grote herbergkamer, woonkamer links van de voordeur, keuken met
opperkamertje, stal met loods daarachte': erf to~ d~scheiding van koop 2; deel van de moos, m gebrwk bi}
Mathijs de Kanter, zover deze binnen de scheiding valt;
deze porte-brisé in rechte lijn van voor naar achteren
moet door de koper gezamenlijk tot een stenen muur
worden gemaakt; kadastraal Ginneken sectie I nrs. 686,
687, 688.
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2. gedeelte naast het huis van deurwaarder Smits(= Markt
14), zijnde het voorste woonvertrek met opperkamertje,
kelder, deel van de moos, houten loodsje en erf, deel van
Ginneken sectie I nrs. 686, 687, 688.

Koop 1 werd voor FI. 1.660,- eigendom van de Bredase koopman Leonardus du Bois, koop 2 voor FI. 805,- van de koetsier
Jan Bruinenberg (1818-1865). Dit westelijk deel ontwikkelde zich
verder los van het vroegere complex tot het huis Ginnekenmarkt
15.
Kleine woningen met een cafeetje, omstreeks 1860-1877
De koopman Du Bois splitste het oostelijk deel in vier kleinere
woning_en. Deze komen ongeveer overeen met de huidige panden Gt~nekenmarkt 16, Ginnekenmarkt 17 ( 2 woningen) en
Raadhu1sstraat 2- 4 (nieuwe woning) 28 ; kadastraal Ginneken
sectie 1 1041 huis en erf 1 are; 1042, huis en erf 90 ca; 1043
huis en erf 89 ca; en 1044 huis en erf 60 centiare. Du Bois was
een belegger, in feite een huisjesmelker. De pandjes werden dan
ook verhuurd. De twee woningen die tot 1857 het café van Timrot en Adriaan Michielsen hadden gevormd, waren in 1859 verhuurd aan de kleermaker en zaakwaarnemer Cornelis Michielsen, terwijl het huidige pand nr. 16 verhuurd was aan de kleer-maker Cornelis Dielissen. In 1875 waren dat respectievelijk de
zoon Johannes Michielsen en Adriaan Gooijers, beiden eveneens kleermaker van beroep.
Kleermaker Cornelis Michielsen werd in 1801 geboren te Teteringen. Hij was de oudere broer van Adrianus Michielsen, die van
1854 tot 1857 de herberg exploiteerde. Voordat Cornelis van Du
Bois de twee huisjes op de hoek van de Ginnekenmarkt en de
Raadhuisstraat huurde woonde hij in de woning Ginnekenmarkt
12, eigendom van zijn broer Adrianus. Cornelis had geen patent
als tapper, maar stond in 1860 wel te boek als pachter van de tol
op den Steenweg. In 1826 was hij te Ginneken getrouwd met
Adriana Palbach (1806-1895). Het gezin telde zes dochters en
één zoon: Johannes (1841-19~9). Vader Cornelis overleed in
1874. Zijn zoon zette de kleermakerij voort. Hij woonde in het
hoekpand van de oude herberg met zijn moeder en zusters
Wilhelmina (1837-1897) en Elisabeth (1847-1884).
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Pas op latere leeftijd trouwde hij met de van Soest gekomen
Elisabeth Johanna Pohlman (1837-1897).
Johannes Michielsen kocht omstreeks 1877 van de familie
Bruineman het huis Ginnekenmarkt 15. Vermoedelijk heeft hij
deze oude (laagbouw) woning geheel laten afbreken en herbouwd in de vorm die het pand nu nog steeds heeft. Hij ging
daar wonen met zijn vrouw, terwijl zijn moeder en zusters bij
hem inwoonden ..
Toch bleef er na 1857 in het vroegere complex van de herberg
nog een kleine tapperij gevestigd. Dit moet in de voorganger van
het huidige pand Raadhuisstraat 4 zijn geweest. Du Bois brak
het oude bijgebouw of stal van de vroegere herberg af en bouwde er een woning, die verhuurd werd aan de familie De Kanter.
In 1859 had de weduwe van Cornelis de Kanter patent als kroeghouder, inslag per kan. In 1877-1879 was de weduwe van Adrianus de Kanter gevestigd in het huis A168 als kroeghouder 29 .
Toen Johannes Michielsen in 1877 verhuisde naar de door hem
gekochte woning Markt 15, werd het hoekpand door de familie
Du Bois verhuurd aan een tapper. Vermoedelijk was dat Adrianus Marinus van Alphen, die in 1882 in dit pand een vergunning
kreeg voor het schenken van sterken drank volgens de toen in
gevoerde Drankwet 30 . Daarmee werd in feite de oude herberg
van Timroth en Adrianus Michielsen in ere hersteld.
Café W.H.Gorissen, 1893-1912; Hotel Marktzicht, 1905
In 1893 werd Van Alphen als herbergier opgevolgd door Willem
Gorissen. De drankvergunning werd toen op zijn naam overgeschreven. Van 1893 tot 1896 was hij de huurder van het café,
dat door Marinus van Alphen nieuw leven was ingeblazen.
Eind 1896 werden de bezittingen van de inmiddels overleden
Leonardus Du Bois openbaar verkocht 31 . De woning A 172, nu
Ginnekenmarkt 16, Ginneken sectie 1 1041, groot 1 are werd
voor FI. 1.900,- verkocht aan de schoenmaker Jacobus van den
Berghe. De woningen A 171 en A 172 (hernummerd tot A 178 en
A 179), nu Ginnekenmarkt 17, kadastraal sectie 1 1042 en 1043,
groot respectievelijk 90 en 89 centiare, werden voor FI. 4.125,eigendom van de herbergier Willem Hendrik Gorissen. Het
betrof: een koffiehuis met erf op de Markt te Ginneken.
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Er was een vergunning voor de verkoop van sterken drank in het
perceel 1043, die al sinds 1893 op de naam van Gorissen stond.
Alleen de woning Raadhuisstraat 4, die omstreeks 1860 door Du
Bois was herbouwd, bleef nog eigendom van zijn kinderen.
Omstreeks 1900 was dit huis genummerd A 190, kadastraal
sectie 1 1044, groot 60 centiare.
Willem Hendrik Gorissen werd in 1865 te Ginneken geboren. In
1893 kwam hij uit Breda naar Ginneken. Hij trouwde omstreeks
die tijd met de ruim twintigjarige Albertina Dietz. In Ginneken
kreeg dit echtpaar tussen 1896 en 1904 drie zonen en twee
dochters.
De in laagbouw uitgevoerde huisjes die herbergier Gorissen
gekocht had waren vermoedelijk zeer oud en voldeden in 1900
zeker niet meer aan de eisen die aan een eigentijds koffiehuis
werden gesteld. Direct nadat het café zijn eigendom was geworden begon hij aan een totale vernieuwing, die nog steeds de
grondslag vormt van de opstallen van Hotel Marktzicht en Café
Moeke. In eerste instantie werd omstreeks 1897 en 1898 een
nieuw pand gebouwd met één verdieping en een tentdak.

183

In 1905 werd Café WH.Gorissen verhoogd met een verdieping,
waarna op de kroonlijst de naam Hotel Marktzicht kwam te
staan. Volgens de Officiële Gei1lustreerde Gids van Ginneken en
Omstreken, die in 1907 werd uitgegeven door de Vereeniging
Ginneken Vooruit, telde het nieuwe hotel acht kamers, waarin
men voor FI. 2,- per dag kon logeren. Langs de Raadhuisstraat
werd het perceel uitgebreid door opvulling van een open hoekje
tussen het nieuwe pand aan de Markt 17 en het in 1860 (in
laagbouw) door Du Bois opgetrokken huis Raadhuisstraat 4. De
totale grondoppervlakte van het perceel bedroeg toen 2 are en
15 centiare.
In 1912 verkocht Gorissen zijn hotel-pension met café-restaurant, aparte bovenwoning en annexe slijterij, genaamd Hotelpension Marktzicht, via een openbare verkoping aan de landbouwer Adrianus Johannes Wouters 32 . Het complex omvat-te
Ginnekenmarkt 17--17a en Raadhuisstraat 2, kadastraal
Ginneken sectie I nr.3303, groot 2 are en 15 centiare. De verkoopprijs bedroeg FI. 11.850,-. Willem Gorissen vertrok naar Den
Haag, waar hij op 17 decem.ber 1912 is overleden.
Hotel Marktzicht tussen 1912 en 1924
Adriaan Wouters en zijn vrouw Anna Verdaasdonk zetten Hotel
Marktzicht op dezelfde voet voort. Op de geven prijkte de nieuwe
naam van het café: J.A. Wouters-Verdaasdonk. Op de luifel stond
nog een bord met de tekst: Pension Wouters, café-restaurant. In
1919 deden zij hun zaak van de hand aan Jacbus Petrus van
den Maagdenberg. De toen 26-jarige herbergier was getrouwd
met de veel oudere weduwe Segers-De Bont, die tot dan in caférestaurant Het GroeneWoud aan de Valkenierslaan had gezeten.
Ook zij beheerden Hotel Marktzicht maar enkele jaren. Op 1 mei
1924 verkochten zij het geheel voor FI. 25.000,- aan de in 1895
te Aken geboren Leonard Joseph Karel Brauers, getrouwd met
Barbara Maria Fokkema 33 . Van den Maagdenbergen zijn vrouw
kochten in 1924 Café De Gouden Leeuw, aan de huidige Dillenburgstraat 78, waar voor 1920 Jacobus van Alphen de scepter
had gezwaaid.

Foto 1: De Ginnekenmarkt met café W. H. Gorissen in het begin
van de twintigste eeuw (ansicht, coli. A. van Dun).
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Foto 2:
Hotel Marktzicht
van
L. Brauers-Fokkema,
omstreeks 1950
(ansicht, col/. A. van Dun).

Café Brauers, Hotel Marktzicht, 1924-2004
Hotel Marktzicht bleef daarna bijna tachtig jaar in handen van
drie opeenvolgende generaties van de familie Brauers. De
namen stonden op de gevel: L.K.J.Brauers-Fokkema, tel 7096;
vanaf 1963: Jan Brauers 34 en later Café Brauers.
De zoon Johannes Jacobus Karel Brauers werd geboren te
Breda op 12 januari 1921. Hij trouwde met Dina Hendrika Jongeneel (1921-1998). Toen Jan in 1963 het bedrijf van zijn ouders
overnam zat hij al enige tijd in de zaak, terwijl zijn vader verhuisd
was naar de Baronielaan.
In de periode Brauers-Fokkema werd volgens de mode van die
tijd de pui van het café verbouwd. De traditionele gevel van het
café met drie deuren en een luifel werd gewijzigd in twee grote
"winkelramen" met de ingang in het midden.

Foto 3:
Hotel Marktzicht
in 2007
(foto A. W.Jansen).

Ook aan de zijde van de Raadhuisstraat kwam een groot raam.
De pui werd bekleed met blauwe en zwarte tegeltjes. Na 1976
werd deze pui weer in de originele stijl teruggebracht door de
derde generatie: Betty Brauers en haar man Joop Jansen. Het
etablissement omvatte in deze tijd de panden Ginnekenmarkt 1617 en Raadhuisstraat 2-4.
Jan Brauers woonde met zijn vrouw in het huis Ginnekenmarkt
15. In feite waren alle panden, die vroeger tot de herberg van
Timroth en voordien tot het huis De Witte Zwaan weer in één
hand.
In 2004 werd de zaak verhuurd aan de brouwerij. De panden
ondergingen inwendig een grote verbouwing, maar bleven wel
eigendom van de familie Jansen-Brauers. De naam werd
gewijzigd in Café Moeke.
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De verkoop zal in dezelfde periode zijn gevallen waarin hij ook zijn overige bezittingen in Ginneken
van de hand deed. Het huis Raadhuisstraat 1 verkocht hij in 1808 aan Theodorus Johannes de
Ridder, G.A.B., R Ginneken 82, f.228, 26-2-1808.
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eigenaar van beide delen van De Witte Zwaan.
G.A.B, N 1156, acte 2, 3-1-1812; aangekomen op23-5-1811. Idem, N4857, acte 78, 31-8-1816.
G.A.B., secretarie archief Ginneken-1, 1552, patentregister 1819.
A.van Dun: Stamboom families Timroth en Michielsen.
G.A.B., N 4868, acte 64, notaris J.L.Wiercx,Ginneken, 23-6-1827.
G.A.B.,NN Ginneken nr.7, acte 1547, 22-5-1852, notarisJonckheerte Ginneken.
GAB., NN Ginneken nr.7, acte 1558, 18-6-1852. idem, nr.8, acte 1937, 30-5-1854.
G.A.B., NN Ginneken nr.9, acte 2008,20-9-1854. Carolina overleed op 12 septeber 1854, idem nr.9,
acte 2024, openbare verkoping voor notaris Jonckheer, 23-10 n 6-11-1854.
G.A.B., NN Ginneken 7, acte 1747, 9 juni 1853, notaris Jonckheerte Ginneken.
G.A.B., NN Ginneken nr.10, acte 2472, 23-9-1856;acte 2477, 7-10-1856; Idem, nr"11, acte 2625,
29-5-1857;acte 2632, 12-6-1857.
Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie 1 2e blad, nr.62, 4 juni 1858.
G.A.B., secretarie archief Ginneken, nr.1553.
G.A.B., secretarie archief Ginneken, nr. 1868, Register van Drankvergunningen Ginneken,
1882-1904.
Kadaster Breda, R.v.O ., dl. 696-9625-9-1889, deling na overtijden van de echtgenote, waarbij
de onroerende goederen eigendom werden vari Leonardus du Bois.ldem, d; 796-86, 8-10-1896,
notaris Van der Ven, Etten:openbare verkoping goederen van de familie Du Bois.
Kadaster Breda, R.v.O. deel 1048-69, 10-6-1912, notaris Verheggen, Breda.
Idem, R.v.O., dl. 1349-80, 1-5-1924. Notaris Suijs.
Idem, R.v.O. , dl. 2317-122, notaris Van Vlokhoven , Breda.
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KRONIEK UIT HET
LAND VAN PAULUS

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS 32
door Anneke Oomes

januari
5
Bert Frijters uit Ulvenhout is koninklijk onderscheiden.
6
Johan Snepvangers ontvangt de Platte Buis uit handen
van Peer van 't Gatbroek.
6
Ulvenhouts motto 2008 van de Dorpsraad is 'Ulvenhout
bruist'; Een jaar lang worden verenigingen en evenementen in het dorp in het zonnetje gezet. Uiteindelijk zal een
uilenbeeld bij maar liefst 25 evenementen aanwezig zijn
waarmee het vooroordeel dat er in Ulvenhout niets
gebeurt wordt ontkracht.
11
De Dorpsraad wint de Ulvenhoutse dorpsquiz.
19
Het Scholenproject Zuster Sets Bogers ontving 65 .000
euro van Bavelse bevolking.
20
Succesvol optreden van Smidje Verholen bij Paulus.
26
Jos Schetters mag zich een jaar lang oppersauwelaar
van Ulvenhout noemen.
26
Jan en Els van Gils verkopen hun Galderse café "Wapen
van Nieuw-Ginneken" aan de klanten van het café.
29
Christ Schalk uit Ulvenhout ontvangt koninklijke
onderscheiding bij zijn afscheid van de vrijwillige
brandweer.
februari
10
Paulus opent nieuwe tentoonstelling over "Ansichtkaarten
uit het heem van Pulus".
14
Ria Knipscheer neemt de Ulvenhoutse Dorpsraad-voorzittershamer over van Jan Rademakers.
15
Bert Paulussen bakt ze al 50 jaar bruin in zijn café/snackbar in Ulvenhout.

•
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De weg van Ulvenhout naar Bavel wordt voorzien van
faunatunnels zodat vooral amfibieen maar ook reptielen
en kleine zoogdieren veilig tussen Wolfslaar en het
Ulvenhoutse bos kunnen migreren.
Harmonieën Constantia, Concordia en Cecilia geven een
gezamenlijk concert.
Fons Drijvers vertelt de leden van Paulus over
Kerktorens.

Jan Jansen uit Ulvenhout ontvangt een koninklijke
onderscheiding voor zijn werkzaamheden bij
handboogvereniging Alliance d' Amitie.
Jan en Riet Snoeijs uit Galder zijn 50 jaar getrouwd.
Bavels Truckconvooi trekt weer door het Brabantse land.
Adriaan van Riel verhaalt over de geschiedenis van
vliegveld Gilze-Rijen.
W Bavel wordt kampioen in de vijfde klasse D en
promoveren naar de vierde klasse.
Tijdens de lintjesregen worden de Bavelse Joke Oomen,
Petronella Bastiaansen, Boy Buise, Leo van Dinther, De
Ulvenhoutse Hans Veltman, Toon Goos, De Galderse
Frans Vermeeren koninklijk onderscheiden.

leden van Paulus gaan op excursie naar de Traditiekamer
op vliegveld Gilze-Rijen.
230 graven van Bavelse paters verhuizen van Bavel naar
begraafplaats Zuijlen.
Bijna 1000 oud-leerlingen van de Matheusschool in
Galder ontmoeten elkaar tijdens een reünie ter
gelegenheid van het 125 jarige bestaan.
Dameskoor Ulvenhout viert het 45jarig jubileum.

De vijftiende Markdaltoertocht voor oude motoren wordt
rond Galder verreden.

- - - -

-

--

Rob van Uden viert dat hij 12,5 jaar Diaken is
Stichting Ulvenhout sport '88 bestaat 20 jaar en viert dit
met een jubileumrit in Luxemburg.
Ulvenhout
draait door is een 48-uur durend non-stop
20/22
muziek en sport evenement dat eenmalig wordt
georganiseerd om geld in te zamelen voor KiKa.
Uiteindelijk wordt 15.884 euro opgehaald.
27/29 Voor de 32 ste keer staat Bavel in het teken van Bavel
Anno.
De gemeente Breda organiseert samen met de
24
Dorpsraad Ulvenhout een voorlichtingsavond over een
nieuw bestemmingsplan voor dorpskom Ulvenhout. De
belangstelling in de Pekhoeve is erg groot.
10
14

juli

Vier paarden uit de stal van de Galderse Paardenfokker
Cees van Etten lopen dit jaar op een
wereldkampioenschap.
De Mariahemelvaartkerk te Bavel kreeg een flinke
opknapbeurt. Zelfs het haantje van de toren kreeg een
nieuwe laag bladgoud.
augustus
Twee sponsoren van Paulus; Bastiaansen wonen en
Bastiaansen mode zijn genomineerd voor de verkiezing
Beste winkel 2008.
6
Er ontstaat veel onrust in Ulvenhout wanneer
BN/DESTEM het door de gemeente reeds goedgekeurde
ontwerp publiceert van een appartementencomplex op
de plaats van het Bikkelement in de Dorpstraat.
Er worden 48 bezwaarschriften ingediend.
15
Champignonkwekerij De Morgenstond bestaat 50 jaar en
is daarmee de oudste in het heem van Paulus.
september
Stichting Bavel Tien plus bestaat 10 jaar.
1
Hans Veltman stopt als secretaris van Dorpsraad
Ulvenhout. Ineke Nous volgt hem op.
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In het museum wordt een tentoonstelling over religieus
erfgoed geopend. De titel is; "Dat was pas geloven".
13/14 Bijna 21500 euro wordt opgehaald tijdens de ...
Ulvenhoutse vlooienmarkt voor de jeugd in Ulvenhout.
15
De jaarvergadering van Paulus wordt druk bezocht. Na
de pauze vertelt Jan Huijbrechts over de slag bij Strijbeek
in 1814.
15
Gerrit Vergouwen uit Ulvenhout wordt 100 jaar.
21
31 ste Fietsdag Ulvenhout. Ong. 2000 deelnemers fietsen
bijna 10.000 euro bij elkaar.

15-23 Tijdens vijf Bavelse bonte avonden genieten vele
belangstellenden van de inspanningen van de raad van
elf en de Blaosaopen.
22
Zes leden van het kerkkoor van Galder worden
onderscheiden voor hun 40-jarig lidmaatschap.

7

oktober
De weg tussen Galder en Meersel-Dreef heeft een grote
reorganisatie ondergaan.
De nieuwbouw van basisschool De Klokkebei wordt
4
getroffen door een kleine maar hevige brand.
7
Bertha en Nol Vriends uit Ulvenhout zijn zestig jaar
getrouwd.
1O
Brandweer Nieuw-Ginneken, tegenwoordig Brandweer
Breda-post Ulvenhout krijgt een nieuwe kazerne waarin
ook de RAV een plaats krijgt. De open dag twee dagen
later wordt zeer druk bezocht.
20
Prof. Arnoud-Jan Bijsterveld houdt een lezing over de
mythe van het katholieke geloof voor de Paulus' leden.
22-25 Bavel lzz beleeft de 3de editie en wordt massaal bezocht
door mensen uit de hele regio.
25
Toon en Riet Bastiaansen uit Galder vieren hun gouden
bruiloft.
31
Paulus van Daesdonck wint de 1ode Bavelse dorpsquiz
voor de derde maal.
november
7
Voor de eerste maal wordt in het heem van Paulus een
bijbelquiz georganiseerd.
17
Professor Stefaan Top houdt voor de heemkundekring
een lezing over "Volksgeloof en andere vormen van
geloof'.
·

december
13
In verband met een golf aan inbraken wordt het dorp
Bavel voor de tweede maal in anderhalf jaar hermetisch
afgesloten tijdens een politieactie.
13
Sjaak van der Veeken (7 4) ontving een pauselijke
onderscheiding in de orde van de H. Paus Sylvester. Het
was de eerste keer dat deze onderscheiding in Bavel
werd uitgereikt.
31
In de hele regio wordt Nieuwjaar gezongen.

100 JAAR OUD- 30 JAAR LID
Op zaterdag 7 februari vierd~ ons lid Anna Jansen-Kin haar 1ooe
verjaardag.
De Rijense smidsdochter Anna Kin, geboren 7 februari 1909,
was getrouwd met Toon Jansen uit Bavel, daar beter bekend als
Toon de Smid ..
Tot voor enkele jaren was Anna Jansen-Kin een trouwe bezoekster van onze activiteiten. Met haar man werd ze in april 1979 lid
van de kring. Dus dertig jaar geleden.
Paulus wenst haar honderdjarig lid van harte geluk met haar
eeuwfeest en wenst haar nog vele gezonde jaren toe als lid van
Paulus.

BRIGIDASCHOOL IN ONS ARCHIEF
Onlangs werd Paulus door bemiddeling van Wim Langen verblijd
met drie ordners klassenfoto's van de 75-jarige Brigidaschool te
Bavel.
Met de 700 klassenfoto's uit Galder en een aantal fotoalbums uit
Ulvenhout beschikt Paulus over een grote collectie schoolfoto's,
waarvan een groot aantal met volledige leerlingenlijst.
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OUDE VERTELSELS UIT ONS HEEM

DE PIER VAN MEERLE
Gaat gij hier bij Strijbeek over de grens, dan komt gij vanzelf in
Meerle, ik bedoel Mèrrel.
Daar hedde gij dan da vertelselke van diejen pier.
De boeren hadden daar van hun leven nog genen pier gezien.Op
'n keer was 'r Rooie Nolleke z'n akker aan 't omspitten. Mee dat ie
ineens zo'n lang, smal, rood ding, net 'n dikke rooien draad, onder
de spaai uitvriemele. Zo'n ding had Nolleke nooit nie gezien, en ie
had toch mee Napoleonmee gewiest.
Eerst sting ie er suf naar te kijke. Toen riep ie de andere boeren,
die kort bij een 't werk waren. Die stingen er ook van te zien.
Nolleke, die tamboer in Frankrijk was geweest, wou 't vreemde
beest mee z"n vingers aanrake, maar ze riepe allemaal tegelijk:
" Blijf er, perdjeu, van af Nolleke, ziede gij nie, dat 'm koleirig
wordt, ziet 'm 's krinkele".
Nolleke bleef er van af.
't Kos best d'n duvel wel 'ns gewiest zijn, ja, daar-hoefde-nie-vante-verschiete !
Op 't lest raapte d'r een al z'nnen moed bijeen. Hij had 'nen ijzeren
pot genomen, mee 'n houtje wipte hij da vremde slangeske d'r in,
en toen klats 't deksel er op, dat diejen duvel opgesloten was.
En nou gingen ze allemaal in optocht achter mekaar naar meneer
de Pestoor. Nolleke die 't beest gevonden had mocht den pot
dragen, mee twee handen, arre Nol.
Ja, de Pestoor wies wel veul latijn, maar zo'n akelig ding, had ie
ook nooit gezien. Maar in z'n boek stond zo iets getekend en d'r
onder sting "Pier". Awel, 't was 'n Pier!
Mee 'nen stevige ketting aan het hengsel wier de pot bij meneer
Pestoor in de tuin vastgeleed aan 'nen boom, datie nie weggehaald kon worre. En sommetije kwamen de mense van de Kempe
'ns kijke of da duvelding nog bewoog.
En veul jare later zeejen ze zondags nog wel eens als iemand z'n
stok pakte om op staai te gaan naar Mèrrel: "Gade naar Mèrrel,
om te zien of diejen pier nog leeft?"Nou vrage ze da niet
meer ... ....... Maar da was dan ook 'n vertelselke uit den ouwen
tijd, toen de duvel nog 'nen kleine jonge was.

GEACHTE REDACTIE
door Kees Leijten
Wanneer om de twee maanden De Brieven van Paulus weer
door uw brievenbus glijdt, zijn wij als redactie benieuwd naar uw
mening en uw reacties.
Soms is het oorverdovend stil, op 15 december waren er
meerdere reacties tot vanuit de Philipijnen toe.

GEACHTE REDACTIE I
Geachte Paulus,
Wellicht kunt u aan Frans van Genugten doorgeven dat ik zijn
artikel over de Mark anno 1800 met plezier heb gelezen en het
een originele insteek vind. · De roofblei van 40 cm echter moet
onderdeel van een prijsvraag zijn. Vind de fout!
Die roofblei is namelijk pas 190 jaar later in Nederland opgedoken, nadat het Main-Donaukanaal was gegraven.
Aad van Diemen Bavel

Beste Aad,
Goed gevonden. Maar de primeur voor de roofblei kwam al op
15 december binnen, van Ko Leijten, Roskam 4, 'n zeer ervaren
zoetwatervisser, Markkenner en ook nog goed onderlegd wat de
geschiedenis van Breda betreft. Hij vond nog een tweede onderdeel dat geschikt is voor de door jouw voorgestelde prijsvraag.
Aan jouw speurneus dus de uitdaging om ook dit onderdeel te
vinden. Meer hints geef ik nu nog niet!!
Overigens wil je wel mijn naam goed schrijven: Frans van
Genuchten !! Hartelijk dank.
Uiteraard kom ik in mijn vervolgdroom in dit inummer terug op
de roofblei.
Frans van Genuchten.
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GEACHTE REDACTIE Il

GEACHTE REDACTIE IV

Geachte redactie, beste mensen,
Met veel interesse heb ik weer de jongste Brieven van Paulus
gelezen. Daarbij ook het zeer lezenswaardige artikel van Gerard
Otten over nieuwe straatnamen. Op bladzijde 100 kwam ik een
begrip tegen dat ik niet ken, namelijk antikiserende spellingen.
Omdat graag weet en begrijp wat ik lees, snelde ik onmiddellijk
naar mIJn boekenkast om daaruit de Dikke Van Dale te halen.
(12e, herziene druk, 1992. Niet de jongste, ik geef het toe, maar
daardoor wel heel vertrouwd) Ik kon daarin noch het woord
'antikiseren(d)' noch 'kiseren(d)' vinden. Zoeken op het internet
leverde ook al geen resultaat. Daarom stel ik nu jullie de vraag:
Wat betekent antikiserende spelling? Ik zie jullie reactie met
belangstelling tegemoet
Henk Hilhordt Ulvenhout

Ik heb het stukske over DEK doorgestuurd naar Rob van
Rijsbergen die nu in de Filepijnen woont, waar hij o.a. als
bestuurslid van de stichting Lutoban projecten begeleidt.
Hieronder zijn reactie. (Rob heeft onlangs in het ziekenhuis
gelegen voor hartproblemen, vandaar het openingsstukje)
Jos van Etten

!~

Geachte heer Hilhorst,
Antik!serende spelling is een spelling, niet volgens de huidige
spellmgsnormen, maar zogenaamd oud. Bijvoorbeeld Daesdonck in plaats van Daasdonk, Staete in plaats van state, Huys
in plaats van Huis. Sommige makelaars hebben daar nogal last
van bij het namen geven aan hun projecten. Ik kan zelf het
woord ook niet vinden op internet.
Gerard Otten.

GEACHTE REDACTIE /Il
Op de middenpagina staat een foto over het nieuwejaarke ouwe
zi~gen. Daar staat als tijd ± 1970 bij. Dat klopt volgens mij niet.
MtJn vader kocht de Harmonie in 1963. In 1964 of 65 heeft hij de
voorkant van de Harmonie verbouwd met daaraan de luifel die er
nog steeds staat
Jos van Etten

Jos, bedankt voor de reactie. In BNIDESTEM van 30 december
was , zoals je meldde, de datum al aangepast.
Kees Leijten

Hallo Jos,Ja ik ben weer helemaal de oude en accepteer maar
dat wij in de Van Rijsbergen familie nu eenmaal allemaal wat aan
het hart hebben. En 25 jaar na mijn infarct mag ik niet mopperen
dus leef er maar weer lekker op los hahahaha. Ja je hebt het
helemaal goed dat was ik, dat was een mooi stuk. Ik was pas 16
geloof ik weet het niet precies meer. Het stuk was een groot
succes. Wat leuk is al die bekende Ulvenhouters die meededen.
Ik heb zelf veel rollen gespeeld bij DEK. Ook zong mijn moeder
vaak in de kerk bij bruiloften het Ave Maria. Den Hoed (v.d.
Wouw) speelde dan op het orgel. Heb daar ook nog een mooie
foto van . Als je hem wilt hebben laat het ff weten dan scan ik
hem. Waren mooie dorpse tijden. Leuk dat je dit stukje hebt
opgestuurd.
Groetjes Rob

Rob,
Paulus is altijd geïnteresseerd in oude foto's van verenigingen,
clubs, activiteiten in Bavel, Galder, Ginneken, Strijbeek en Ulvenhout. Maar ook verhalen en herinneringen zijn welkom. Mail ze
naar paulus@ulvenhout.com
Kees Leijten

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U BIEDT

UITSPRAAK 163
Mensen zijn lijk patatten, ze moeten bij den hoop liggen
(Vlaams gezegde)
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PAULUS VAN DAESDONCK
De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De
vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68.
Secretariaat
Girorekening
Ledenadministratie
E-mailadres

:
·
·
:

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-433488.
37 13 311
t.n.v. Paulus van Daesdonck
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.
paulus@ulvenhout.com.
website : paulus.ulvenhout.com

BRIEVEN VAN PAULUS

Is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit
de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.
Redactie
Redactieadres
Lay-out en vormgeving

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

MUSEUM

De heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1• zondag van de maand
van 14.00- 16.00 uur en elke woensdag van 14.00 -16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). Schenkingen voor de collectie
gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00- 16.00 uur.
In juli en augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum• (S 10.49. 79)
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Ben C. Martens
C.P.M. van Alphen
Kees Leijten e.a.
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Ben C . Martens
Ben C. Martens
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LIDMAATSCHAP

PAULUS VAN DAESDONCK WORDT GESUBSIDIEERD DOOR
DE GEMEENTE BREDA EN DE GEMEENTE ALPHEN-CHAAM.

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemact1viteiten, lezingen, tentoon tel
lingen en excursies geeft de kring het t11dschrift 'Brieven van Paulus' uit.
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigings1aar 2008 2009 € 17,

