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Bligid.,straat 8 Bavel

van Disseldo

Een breed scala van artikelen vindt u in deze Brieven van
Paulus. Grote artikelen en kleine pennenvruchten.
Ad Jansen neemt u mee aar de herbergen in het oude Ginneken . Veel waren er toen al. Er wordt nu nog over geschreven.
Tommes Verheijen , heeft de pen opgepakt en in en serie artikelen zijn herinneringen aan zijn jeugd in Ulvenhout aan het papier
toevertrouwd . Vogeltjes Zoeken is zijn eerste verhaal.
Louis Vriens doet verslag van de geslaagde lezing over genealogie. Hans van der Zanden haakt daarop in met een voorstel
stambomen uit ons heem samen te brengen, terwijl de Universiteit van Leuven tudeert op het DNA van een aantal genealogen onder onze leden .
Ook de Mark staat nog een keer in de belangstelling. Karel
Leenders houdt er een lezing over op maandag 20 april. Op
zaterdag 9 mei gaan we de bronnen verkennen. De dichter over
de Marck blijkt niet uit Hoogstraten maar uit 't Haagje te komen.
En wist u dat de Mark ontspringt 34 m.+ NAP ?
Toon van Miert gaat weer op verkenning bij onze buren. Deze
keer fietst hij naar h t land van onze grote schilder Vincent.
SCALA
Vele artikelen in een breed
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vh Nieuw-Ginneken 15 april 2009
Beste vrienden van ons heem,
Een vereniging als Paulus van Daesdonck kan eigenlijk niet
zonder leden die op bepaalde momenten het bestuur assisteren
of zich inzetten voor bestudering van ons heem.
Dat laatste kent heel veel aspecten en mogelijkheden.
Er zijn leden bezig met het reconstrueren van oude wegen.
Zij bestuderen oude kaarten, leggen die op elkaar en trekken zo
hun conclusies. Nog interessanter wordt dat als verhalen bekend
worden die in verband met die oude wegen gebracht kunnen
worden. Die horen we natuurlijk graag want die geven een
duidelijk inzicht in de geschiedenis van ons heem.
Op 16 maart waren zo' n vijftig leden aanwezig in de Tussenpauz te Bavel om meer te weten te komen over genealogie. Het
was een boeiende en leerzame avond die verzorgd werd door de
genealogische vereniging uit het Peelland. Leerzaam vanwege
het feit dat duidelijk werd dat stamboomonderzoek ook zo' n
middel is om het verleden van het heem te leren kennen.
Heel veel heemkundekringen hebben een genealogische werkgroep en de resultaten van hun onderzoek publiceren ze dan in
hun "Brieven".
Met Hans van der Zanden, onze penningmeester, hebben we
een expert in huis die bereid is om samen met anderen stamboomonderzoek in onze regio te gaan verrichten. Een paar leden
hebben zich al aangemeld. Wie belangstelling heeft, moet zich
hier zeker voor aanmelden.

Kees Leijten heeft een paar weken geleden drie leden uitvoerig
in het museum rondgeleid. Zij zijn bereid om de komende jaren
groepen in ons museum te ontvangen en zo Kees af en toe eens
te vervangen als hij verhinderd is.
Frans van Aert! , Piet Nuijten en Jan Rademakers hebben al een
rondleiding in hun agenda staan.
Alle drie welkom in onze vrijwilligersgroep en succes met jullie
werk.
Elders in deze Brieven vinden jullie informatie over de lezing die
Karel Leenders op 20 april houdt over het Markdal.
Op 9 mei gaan we op excursie naar de bronnen ~an de Ma_rk. Zie
hiervoor ook verder in deze uitgave. Dat er veel interesse Is voor
onze "levensader", blijkt wel uit de belangstelling voor de
lopende tentoonstelling in ons museum.
Veel leesplezier met Brieven 174,
Toon van Miert (voorzitter)

IN MEMORIAM
In de
van
23/11
18/12
25/02
22/03

afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen
Jo Coremans-Roks
Rooiakker 17 Ulvenhout 83 jr
Nell Smulders-Opsteegh
Withof 45 Ulvenhout 86 jr
78 jr
Frans van Riel
Molen de Hoop Bavel
Noeke Soeterboek-Schrijver Haamstraat 12 U'hout 83 jr

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.
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AGENDA 2009 (152)
apr.
03
05
15
20

Paulus werd 34 jaar
museum open
Brieven van Paulus 174
Karel Leenders vertelt meer over de Mark
in zaal van paters Meersel-Dreef . Aanvang 20.15u.

mei
05
09

museum open
excusie naar de bronnen van de Mark

juni
03
30

museum open
einde tentoonstelling "Mark Levensaders van ons heem"

juli
1-31

museum gesloten

augustus
1-31 museum gesloten
15
Brieven van Paulus 175
31
Einde van het 34e verenigingsjaar
september
01
Begin van het 35e verenigingsjaar
06
Paulus opent zijn 50e tentoonstelling:
"Molens in het heem van Paulus"
21
Jaarvergadering
oktober
19
lezing
november
16
lezing
wijzigingen voorbehouden
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend:
1e 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

EXCURSIE NAAR DE BRONNEN
VAN DE MARK
Zaterdag 9 mei organiseert Paulus zijn jaarlijkse excursie, dit
maal naar de bronnen van de Mark.
We doen dit in samenwerking met de heemkundekring Marcblas
uit Merksplas.
Het wordt een fietstocht door dit fraaie natuurgebied.
U kunt uw eigen fiets meenemen of een fiets via Paulus huren .
De huurfietsen moeten vooraf besteld worden en staan voor u
klaar bij het startpunt in Merksplas op de _Markt. Het huurbedrag
per fiets met versnellingen bedraagt € 10,Karel Govaerts van de heemkundekring uit Merksplas mailde
ons het excursieprogramma:
Op zaterdag 9 mei gaan we op zoek naar de bron van de Mark.
We verzamelen om 13u30 in Merksplas op de Markt bij het
Spetsersbeeldje, vlak voor het gemeentehuis.
Daarna fietsen we door het Markdal, langs oude voetwegen,
naar het gehucht Koekhoven, met zijn driehoekig Frankisch
pleintje. In een weiland op de Zandvenheide ontspringt de Mark.
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RIVIER DE MARK
IN HET HEEM VAN PAULUS
door Karel Leenders
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.·..

Vlakbij liggen de Kasteeltjes (nat, weidevogels) en de
Hoogmoerheide (bos, heide).
Op het domein Zwart Goor (kasteelpark) is er een
Dienstencentrum voor volwassen gehandicapten. Doorheen het
Graafsbos en via de Oude Heirbaan arriveren we op het
Hoekeinde, met zijn oude afspanning Het Pannenhuis, vlakbij de
Mark. Daarna fietsen we naar het heemhuis "Villa ter Borcht" in
Carons Hofke. In dit gemeentepark zitten de wortels van
Merksplas. Hier stond destijds een motteburcht en verbleven de
paters Norbertijnen als pastoors van Merksplas in hun oude
pastorij. We sluiten af in het heemhuis. De leden van heemkring
Marcblas treden op als begeleiders en als gids, we denken dat
dit een tochtje wordt van ca 2 uur.
Gaat u mee? Meld u dan aan bij onze secretaris Jan van Dorst
vóór zondag 26 april (0161-43.34.88) of janvandorst@planet.nl
Deel hem mee of u een fiets wilt huren. Zo ja stort dan gelijktijdig
€ 1O, - op giro 37 13 311 va_n Paulus van Daesdonck te Bavel.
We moeten de bestelde fietsen vooraf betalen en kunnen het
door u overgemaakte bedrag helaas niet restitueren, mocht u
onverhoopt toch niet meefietsen.

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 ingewikkelder? 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

LET OP
IN GALDER WORDT AAN DE WEG GEWERKT RIJ VIA DE STRIJBEEKSEWEG EN NEEM
DE NEDERLANDSE OF BELGISCHE MARKWEG !!
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GEACHTE REDACTIE
jl{s een ziCver fint trekJ gij uw sporen

áoor net nooráeCijli..,1(empenfaná,
eerst nog sma{ en soms verforen
tussen 6eemáen, 6os en aftfi.!rfaná.

:Nu veráer nooráwaarts tussen :Meer en :MeerCe,
steeás áicnter 6ij áe :NeáerCanáse grens,
faat ge áe watennoCen áraaien 6ij :Meerse~
áan opeens 6reáer, 'n :Neerfanáse wens.

Ontsprongen aCs pfas 6ij 'n 1(empens áorp
áat fieCemaa{ naarjou is genoemá.
:Marc(rivier z o 6reeá aCs een worp,
s~ms verguisá of soms geroemá.

<Daar worát gij gevoeá uit áe 6eeft van Strijen
acnter net :Neáerfanáse áorp ÇaUer om
áaar moet g' enfiJCe stuwen 6estrijáen
en fi.pmt g 'in net Laná van <Daes en <DoncR.:,

o/roeaer Ge·varen áoor woeste mannen
met fzun .rne '· uil 'n nooráe{ijli..,faná,
eersl met ·un.{di. stoute pfannen,
fanácfen (at,, r m l vreeázame naná.

Onáer áe ScfieeCe (}3rug stroomt gij nu veráer,
áaar ontmoet ge vissers aan áe fi.g,nt,
omgoráge áeeCs áe 'Kfoftfi.!n6erg
met wat reigers aan áe waterfi.g,nt.

Stromcncf 11am !iel Cagere :Noorden
passe rl 11'7.'Wort•{, cforpje k,Cein, ·
met ... ,11 1>wli• pfompe toren
en "rJ 1• moom · '.\ 11 Of r, •t pCein.

(})oor net áa{ naáert ge nu áe grote staá,
waar g 'ineen vCoeit met uw zuster,
ter pfuatse genoemá áe (}3reáe }la.
'Uw stroom worát nu statig en wat rustig.

Z o 11r11fr1t ,t/1/ de fH~tJ · stralen
fung.1 't (,'cl111cilfol 11 oucf tee(
waa, 1•1•11.1, ,, m dî.·1paardim áraajáen
11a61/ dl' ( 'at l,a,1111(1111•11 1·ooá·1Jan steen.

Voor6ij áie staá worát ge Gevaren
áoor scnepen zwanger van nun vracftt.
't 1(Cein riviern.§ werágroot water,
Ontstaan uit een 1(empense waterpfas.

1

1·: 11 c t111 don, dl' /11·1·11/i 1•11 nrm aan nout,
op wnt uf ,t 111 I l 111u/1• ('femensliJrk,

'.M11u •rfzoul,
INII .1t 11m11n1J a(wat sterR._;

lll111·11 ( ',1,tr/11• 1•11

la,,,

11 1111dt

Ik lees in de laatste "Paulus" een verslag van de opening van de
tentoonsteling over "De Mark, levensader. van ons heem" door
Louis Vriens.
Tot twee keer toe wordt melding gemaakt van de aanbieding van
een schilderij en een gedicht "De Marck" van Henri Vanhaeghe
uit Hoogstraten door de voorzitter van de heemkundekring uit
Merksplas.
Deze Henri Vanhaeghe is echter geen Belg, maar een
Nederlander afkomstig vari Princenhage (geboren 1934).
Het is mijn zwager. Hij is helaas gestorven op 19 april 2006.
In zijn vrije tijd maakte hij graag gedichten onder het pseudoniem
Henri Vanhaeghe (van Princenhage).
Zijn eigenlijke naam was Henk Schaffels.
Hij had zijn hart verpand aan het Vlaamse Kempenland en
woonde achtereenvolgens met vrouw en kind in Meerseldreef,
Meerle en Hoogstraten. Zijn vrouw woont er nog.
Deze liefde is ontstaan door de Viucht uit Breda naar
Hoogstraten en na de oorlog zijn tijdelijk verblijf in een Belgisch
gezin om aan te sterken.
Als bijlage de oorzaak: een gedicht over 12 mei 1940 en veertig
jaar later. (We publiceren dat graag volgend jaar bij 70 jaar na
dato .redactie)
Zomaar een aardige anekdote.

Jfenry o/anfuegfi_e
Jfoogstraten, 8 fe6r. 1985.

Kees Schoenmakers
Breeschot 26
484 7 EW Teteringen

207

206

Geachte Redactie 11

LEZING OVER GENEALOGIE
DOOR HENRIËTTE HARDERMAN

In de Brieven van Paulus nr. 173, blz 194, kwam het begrip
"antikiserende spelling" ter sprake.
Daarbij vroegen Henk Hilhorst en Gerard Otten zich af, waar je
de betekenis van het woord "antikiseren" zou kunnen vinden; ze
konden het niet vinden op internet, noch in de Dikke van Dale.
Welnu: als je het woord "antikiseren" zou antikiseren, dan krijg
je "antiquiseren". En dàt woord staat wel in de Dikke van Dale,
met de betekenis "een antiek uiterlijk geven" ... ..
Voorbeelden te over in onze omgeving van namen geschreven in
antiquiserende spelling .
En niet alleen makelaars en projectontwikkelaars weten daar wel
weg mee, maar bijvoorbeeld ook de horeca. Denk maar eens
aan namen als Neêrlandsch Koffyhuis, Backhuys De Leckernij,
Pluck den Dagh, het Eethuys, de Eeterij, het Jaghthuijs, het
Vermaeck, het Packhuys, en ga zo maar door.
Ben van der Veer.

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 162
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 99
APRIL - GRASMAAND - PAASMAAND
Palmzondagse wind
Verandert niet gezwind
MEI - BLOEIMAAND - MARIAMAAND
Een landman trouw aan de mode
Mist met Sint Jan zijn pels nog node (6/5)

JUNI -ZOMERMAAND - ONWEERSMAAND
Zorg wel voor de kinderwiege
Want met Sint Vitus komen de vliegen (15/6)

verslag Louis Vriens
Inleiding
Op 16 maart hield Henriëtte Harderman van de Nederlandse
Genealogische Vereniging (NGV). een lezing voor onze kring
over genealogie of stamboomonderzoek. Genealogie houdt zich
bezig met onderzoek naar het voorouderlijk geslacht of
afstamming van de familienaam. Deze oude hobby heeft dankzij
de opkomst van computers en internet een nieuwe dimensie
gekregen en steeds meer mensen zijn er mee bezig. Ruim zestig
belangstellenden waren naar "de Tussenpauz" in Bavel gekomen
om te luisteren naar het onderhoudende verhaal van Henriëtte
en haar collega's: Ad Wijnen en Toon van Gestel (veel familie in
Bavel).
NGV
De NGV is de grootste genealogische vereniging van Nederland,
met meer dan 10.000 leden draait zij volledig op vrijwilligers. De
NGV telt 28 regionale afdelingen. Deze afdelingen organiseren
vele activiteiten voor leden en niet leden en de medewerkers van
deze afdelingen zijn altijd bereid mede genealogen te helpen
waar zij maar kunnen. De NGV heeft vele collecties, zowel in
haar verenigingsgebouw te Weesp als bij de afdelingen, een
greep hieruit is: DTB (doop, trouw begrafenis) boeken, transcripties, naslagwerken, microfiches, familieadvertenties, bidprentjes, heraldisch archief, enz:, enz,.
Internet
1n haar presentatie laat Henriëtte ons de kneepjes van het vak
zien. Kijk eens in de handleiding van een boek over genealogie
dan raak je bekend met de termen uit dit vakgebied. Voor degene die over internet beschikken zijn er tal van sites waar je door
het invullen van je achternaam snel naar mogelijk familieleden
kunt zoeken. Op de site van de NGV (www.ngv.nl) krijg je door
op "links" te kiikken een groslijst van adressen.
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Kwartierstaten
Er bestaan allerlei systemen waarin je de gegevens van je
voorvaderen in weg kunt schrijven, een bekend systeem is het
werken met "kwartierstaten". Hierbij werk je met nummers,
namelijk nr. 1 ben je zelf (proband), je vader is nr. 2, zijn vader
nr. 4. Je moeder is nr. 3, en haar moeder nr. 5 enz, enz. De even
nummers vertegenwoordigen de mannelijke voorouders, de oneven nummers de vrouwelijke voorouders.

Henriëtte Hardeman

Karel de Grote
De redenen waarom mensen op zoek gaan naar hun "roots"
lopen sterk uiteen. Het is natuurlijk indrukwekkend als je op een
verjaardagsfeestje kunt zeggen dat je afstamt van Karel de
Grote. Vragen zoals: "komen mijn voorouders uit het buitenland"
of "wat was hun beroep", blijven soms knagen en vragen om een
antwoord.
Het is spannend en soms gewoon leuk.
Barack Obama stamt af -van Nederlandse voorvaderen (rond
1600, Pilgrimfathers). George Bush blijkt een achterneef te zijn
van Obama.
Vondelingen
1n vroeger dagen was het niet ongebruikelijk dat er kinderen te
vondeling werden gelegd. Er waren soms speciale plaatsen waar
dat kon. De vondelingen droegen vaak een deel van een door
midden gescheurde ansichtkaart. Het andere stuk had de moeder als bewijs. Deze vondelingen kregen vaak omgekeerde
namen zoals: Vriesde (de Vries), Reemrev (Vermeer) of Lirb
(Bril). Mensen met omgekeerde namen moeten op hun hoede
zijn bij het zoeken naar hun voorvaderen.

Drukte bij de infotafel van het NG V

Archieven
Om iets over je voorvaderen te weten te komen kun je zoeken in
de archieven. In elke provincie heb je een rijksarchief daarnaast
heb je de stads- en streekarchieven, waterschapsarchieven, notariële archieven enz. Gelukkig zijn inmiddels veel documenten
gedigitaliseerd en kun je ze ook, op je gemak thuis, via internet
bekijken.
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Voor 1811, na 1811
De doop-, trouw- en begrafenisboeken (DTB) werden in de kerk
verplicht bijgehouden vanaf het concilie in Trente vanaf ± 1500.
Dit gebeurde niet altijd even nauwkeurig waardoor het voorkwam
dat bijvoorbeeld twee broers verschillende namen kregen met
alle gevolgen vandien.
Vanaf 1800 werd door Napoleon het systeem van het "voorgedrukte formulier" ingevoerd. Door meer uniformiteit waren er
minder kansen op foutnamen. Vanaf 1811 werden alle aktes
opgemaakt in tweevoud: een voor het rijksarchief en een voor
het gemeentearchief. Vanaf die tijd is nagenoeg alles terug te
vinden. Vanaf 1920 - 1938 werkte men ook nog met gezinskaarten en vanaf 1938-1994 met persoonskaarten. Na 1994 werd
gestart met geautomatiseerde persoonlijsten.
DNA-onderzoek
De nieuwste methode om op zoek te gaan naar je voorouders
wordt "genetische genealogie" genoemd. Door het afnemen van
wangslijm wordt van een persoon het DNA-profiel bepaald. Van
goed geconserveerde menselijke resten uit het verleden kan
eveneens het DNA-profiel worden bepaald. Indien dit matcht
heb je te maken met een voorouder. In Vlaardingen bleek zo dat
een Rotterdamse tandarts vrijwel zeker een verre nakomeling is
van een 11 de eeuwse man van wie de stoffelijke resten bij een
opgraving werden gevonden.
Gens-Pauli
Tenslotte, als primeur op deze avond introduceert Hans van der
Zanden, ons bestuurslid, speciaal voor ons heem een database
waarin de stamboom van het heem van Paulus kan worden
samengesteld. Het programma draagt de naam: "Gens-Pauli".
Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan de
totstandkoming van de stamboom kunnen zich aanmelden bij
Hans van der Zanden via paulus@ulvenhout.com.
(zie ook de bijdrage van Hans in dit nummer)
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Gens Pauli
door Hans van der Zanden
Voor veel genealogen is het onderzoek naar hun voorouders de
aanleiding om zich te gaan verdiepen in de leefomgeving van die
voorouders. Zo stappen ze in de wereld van de heemkunde.
Voor mij persoonlijk was destijds ook het stamboomonderzoek
een aanleiding om lid van Paulus te worden.
Omgekeerd is genealogie een vanzelfsprekende uitbreiding op
de heemkunde. Ons heem zou geen heem zijn als er niet gewoond en geleefd was door vele generaties voor ons. De onderlinge relaties tussen die bewoners is mede bepalend geweest
voor de inrichting van ons heem.
De studie van het heem en die van de genealogie zijn dan ook
sterk verweven . Voor beide studies is onderzoek in de archieven
noodzakelijk en tegenwoordig zijn ook veel bronnen op het
internet te vinden, die zowel heemkundige als genealogische
informatie verschaffen.
Bij de meeste heemkundekringen is een genealogische projectgroep actief. Het zoeken naar familierelaties is een uitge-lezen
mogelijkheid om actief met heemkunde bezig te zijn. Ook bij
Paulus van Daesdonck willen we ons meer gaan bezighouden
met stamboomonderzoek en om de projectgroep genealogie
efficiënt te laten functioneren zetten we een systeem op, waarmee gezamenlijk onderzoek mogelijk is.
In Gens Pauli (het volk van Paulus) kunnen we genealogische en
heemkundige informatie vastleggen. Zo kunnen (delen van) al
uitgezochte stambomen worden ingelezen en de deelnemers
kunnen de gegevens verifiëren, aanvullen en koppelen.
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Hans van der Zanden
(l l+ 12) graad:

O en Aline .-an Gils O zijn volk bloedwrwa.nten in de zijlijn, drieëntwintigste
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Deelnemers werken via internet samen in een gemeenschappelijke database en hebben zodoende direct toegang tot de gegevens die door andere deelnemers zijn ingevoerd. De in te
voeren gegevens kunnen genealogisch zijn (geboorte, huwelijk,
overlijden, woonplaatsen, beroepen, anekdotes, relaties tussen
personen), maar ook heemkundig (verenigingen, adressen,
foto's). Zo kunnen bijvoorbeeld personen aan adressen gekoppeld worden, waardoor de ·bewoningsgeschiedenis van panden
in ons, heem in kaart gebracht kan worden, terwijl hetzelfde
systeem ook de bloedverwantschap binnen een buurtschap kan
laten zien.

Alle voorgaande bewoning in ons heem in kaart brengen is
natuurlijk een leuk einddoel, maar het is te veelomvat-tend om in
afzienbare tijd te realiseren. Daarom moeten we duidelijk
omschreven onderzoeksdoelen opstellen.

Op die .manier kunnen
we werken aan
..
. het stam bos van families
in ons heem, want ongetwijfeld zijh vele stambomen uit dezelfde
wortels ontstaan. Naarmate meér stambomen gekoppeld worden zal een rijke bron ontstaan waaruit we bloedverwantschappen kunnen afl~zen, maar dezelfde bron kan bijvoorbeeld ook
gebruikt worden om dwarsdoorsneden van de bevolking te onderzoeken.

Een andere opzet kan zijn het invoeren van alle huwelijken
geregistreerd in de burgerlijke standsregisters van de gemeente
Ginneken en Bavel.

Doordat de mogelijkheden van een dergelijk systeem in feite onbeperkt zijn, moeten we duidelijke onderzoeksgebieden afbakenen.

We zouden bijvoorbeeld de al eerder door Paulus gepubliceerde
gemaallijsten kunnen nemen om een overzicht van de oudste
woonsteden op te zetten, zodat daaraan bewoners gekoppeld
kunnen worden in een onderzoek naar de geschiedenis van die
panden.
We kunnen aan dezelfde adressen ook
foto's
koppelen.

Het oudste doopregister van Bavel zijn al beschikbaar. Als ook
Ginneken en Ulvenhout ingevoerd zijn hebben we een overzicht
van alle 17e_eeuwse inwoners van ons heem .
Een interessant onderzoek kan ook zijn het invoeren van alle
voorouders in ons heem van leden van Paulus.
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Een totale stamboom waarin we zo veel mogelijk verwanten
tegenkomen of de identificatie van enkele "stamouders van ons
heem" zou een mooi resultaat kunnen zijn.
Hebben we de genealogie van Paulus van Daesdonck en zijn
familie al eens gepubliceerd? Zijn er nog nakomelingen van de
oudste Van Daesdoncken te traceren?
Dit zijn maar enkele ideeën. Ongetwijfeld kunt u nog vele ideeën
aandragen en het systeem staat natuurlijk toe meerdere onderzoeken tegelijkertijd uit te voeren.
Daarnaast moeten we ook nadenken over praktische zaken. Zo
moeten de gegevens van levenden in het kader van privacybescherming voldoende afgeschermd blijven. Daarnaast moet de
betrouwbaarheid van alle informatie gegarandeerd worden.
Informatie zonder bronvermelding is onbruikbaar voor publicatie.
Ook kunnen meerdere onderzoekers uit dezelfde bron verschillende conclusies trekken. Hoe bepalen we dan welke relaties op
basis van tegenstrijdige bronnen vastgelegd kunnen worden?
Hoe pubiiceren we resultaten? In de Brieven van Paulus, in een
expo$itie, op internet?
Als het systeem eenmaal is opgezet, kan er door heel veel
mensen aan de onderzoeken gewerkt worden. Vele handen
maken immers het werk licht en het werk wordt ook interessanter
naarmate het systeem groeit met informatie die je niet eerst zelf
hebt moeten invoeren.
Er hebben zich na de avond over genealogie al enkele mensen
gemeld, m~ar een projectgroep als deze heeft veel medewerkers
nodig.
We zien uw aanmelding graag tegemoet op E-mailadres:
paulus@ulvenhout.com .

OP ZOEK NAAR DE OERVADER
door Kees Leijten
Honderdtwintig Brabanders hebben zich op zaterdag 21 maart in
De Wegwijzer te Breda wangslijmvlies laten afnemen voor een
grensoverschrijdend genealogisch DNA-Onderzoek.
Met een beetje geluk weten deze Brabanders over een half jaar
van welke oermens zij afstammen.
Het is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de universiteit van Leuven onder 500 inwoners uit het oude hertogdom
Brabant die een Brabantse stamreeks van minstens drie eeuwen
hebben.
Over meerdere generaties blijft het Y-chromosoom van vader op
zoon ongeveer hetzelfde. Zo kan men in een groot wetenschappelijk onderzoek zoeken naar een verre manlijke voorouder.
Ook twee bestuursleden van Paulus zag ik aanschuiven in de rij .
Wanneer zou hun gemeenschappelijke voorouder geleefd hebben?
1n Barcelona wordt gelijktijdig eenzelfde onderzoek gedaan naar
de voorouders van 500 Catelanen. Beide universiteiten werken
hie1 i, 1 nauvv ::.amen .

HET GAAT GOED IN NEDERLAND ....
Het gaat goed in Nederland:Wanneer de graanzolders vol
liggen en de
gevangenissen leeg staan
Wanneer er slijk ligt in de kerk en er gras groeit in de
rechtszaal
Wanneer de dokter te voet gaat en de bakker met de
auto
Wanneer er veel oude mensen zijn en eveneens veel
kinderen.
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RIJTERISNAARTOE 15
door Toon van Miert
Pastoor Verbunt heeft het er maar druk mee gehad, met het
inzegenen van kapelletjes rond Rijsbergen in de jaren veertig .
Het zijn er minstens elf. Bij de VVV in Breda en Zundert kun je
een fietsroute kopen die langs al die kapelletjes leidt. Ik heb dat
niet gedaan op die prachtige zaterdag in het begin van februari.
Ik ben er een paar tegengekomen toen ik met een omweg heen
en terug naar Zundert fietste.
Ik rij wel graag over de Rijsbergseweg. ·Er is afwisseling. De
Heilige Moeder Godskerk in Effen is van 1939. Het was toen de
bedoeling Breda in die richting uit te breiden en het bisdom
dacht: "Eerst een kerk bouwen voordat die nieuwe wijk er komt."
Je kunt er niet snel genoeg bij zijn, niet waar. Maar de sterke
KVP-tuinderslobby was invloedrijker dan de stad en dus kwam er
geen uitgebreide wijk en heeft de Effense kerk er altijd wat
eenzaam bij gestaan. (De Mariakerk in Ginneken is om dezelfde
reden - "eerst een kerk en dan pas parochianen" - in 1933
gebouwd en die heeft er tot in de jaren zestig ook maar eenzaam
bijgelegen.) Langzaam maar zeker is er - over het algemeen
"sjiek" - gebouwd in Effen; afgelopen jaar is het nog verrijkt met
een nieuwe wijk met witte bungalows die aan de Rijsbergseweg
ligt.
Een paar honderd meter voor Rijsbergen rijden we de
Waterlandseweg in (met de auto moet je even eerder op de
parallelweg gaan rijden). Aan de linkerkant het eerste kapelletje:
Kapel Maria Middelares Aller Genade. Zwart Moerken is het
buurtschap dat in 1948 deze kapel heeft opgericht uit
dankbaarheid voor het feit dat het gebied van oorlogsgeweld
gespaard is gebleven. Het deed dat in navolging van andere
buurtschappen. Iemand schonk de grond en in samenwerking
bouwden de buurtbewoners een kapel die door pastoor Verbunt
of in een enkel geval door een andere parochiegeestelijke werd
ingewijd.
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Pastoor Verbunt gaf in november 1944 zijn zegen aan de kapel.
Het witte Mariabeeld steekt wel erg af tegen de heldere,
zeegroene achtergrond. "In het bosch aan den rand, Bid tot 0. L.
Vrouw in 't Zand" lees ik erboven.
Mooie plaats voor een witte kapel, dat zeker.

"In het bosch aan den
rand
Bid tot O. L. Vrouw
in 't zand"

Op zondagmiddagen en in de meimaand iedere avond kwamen
gelovigen bij elkaar om het rozenhoedje te bidden en te zingen.
Enkele buurtschappen hadden een eigen gezangenbundel. Die
tijden zijn allang voorbij. De meeste kapellen worden wel keurig
onderhouden en van bloemen voorzien. Deze Maria staat er
prachtig bij in haar rood-bruine jurk en blauw-witte mantel tegen
een hemelsblauwe achtergrond. Met een creatief gevoel voor
woordafleiding heeft het buurtschap een grote moer op een
standaard in het keurig onderhouden perkje gezet ter
gelegenheid van het zoveel jarig bestaan van het Zwart
Moerken. Óch, het doet er niet toe.
We rijden verder, steken de Rijsbergseweg over en komen een
eindje verder in de Tiggeltsebergstraat. Daar komen we een
tweede kapel tegen:
Onze Lieve Vrouw in 't land, mooi gelegen tussen de
dennenbomen op een plaats waar niet ver vandaan twee
bommenwerpers zijn neergestort, een in 1940 en een in 1944.

We nemen de Hoefstraat en gaan zo om Rijsbergen heen.
Rechtsaf door de Pannenhoefsebaan en na een tijdje weer
linksaf de Nelleveldsestraat (mooie naam) in. Het tuindershuis op
de hoek heeft in de zomer een aardbeienterras en daar is het me
al een paar keer goed bevallen. Als we de Tiggeltsestraat
oversteken, passeren we cafë Buitenlust dat er nou niet heel erg
uitnodigend uitziet. Alleen bij een onverwachte onweersbui of
een plotseling de kop op stekende ernstige dorst - een gevaar
dat bij het zien van een uitspanning altijd op de loer ligt - zou ik
er aanleggen.
Bij kwekerij De Bosrand komen we op de weg naar Zundert en
die nemen we. Zundert, het dorp van de aardbeien, het dorp van
de kwekerijen, het dorp van het Bloemencorso maar toch vooral
het dorp van Vincent van Gogh, al zijn er wel meer (en
belangrijkere plaatsen) die zeggen dat ze een heel grote rol
hebben gespeeld in het leven en werk van de grote kunstenaar.
Maar er is maar één dorp dat kan zeggen dat Vincent er geboren
is. In zijn geboortehuis - of eigenlijk het pand dat staat op de
plaats waar zijn geboortehuis heeft gestaan - is sinds enige tijd
het Van Gogh Huis gevestigd. Hoogtepunt van deze Rijterisnaartoe! Is dat zo? De meningen zijn verdeeld. Een ding staat vast:
het pand is geweldig verbouwd en ingericht. Het ziet er echt
prachtig uit. In de voorgevel is in 1953 ter gelegenheid van de
honderdste geboortedag van Vincent een gedenksteen aangebracht die vervaardigd is door Niel Steenbergen, die we in een
eerdere Rijterisnaartoe al eens zijn tegengekomen. In twee zalen
krijg je uitvoerige en heel interessante informatie over de tijd die
Van Gogh in Zundert doorbracht. Je staat voor een portret of
schilderij en je audio-visuele oormaatje vertelt je uitvoerig over
wat je ziet.
Zo kom je heel veel over het Zundertse leven van Van Gogh te
weten.

Bloemenmeisje
Op de Markt van
Zundert
>>:

Graf van de
eerdere Vincent

Van Gogh Huis

Een videopresentatie verdiept dat alles nog en toont je collegakunstenaars die Van Gogh gevolgd hebben in hun werk.
Nogmaals ... perfecte informatie maar ... er hangt geen schilderij
van de grote meester.
Op het moment dat jullie dit lezen, is er een tentoonstelling van
de Belgische kunstenaar Roger Raveel (Machelen aan de Leie
1921 ). Hij is sterk beïnvloed door Van Gogh.
Het Van Gogh Huis ligt tegenover het stadhuis en dat mag er
zijn, vind ik. Ook het mooie beeldje van het bloemenmeisje met
de fiets past wel op een dorpsplein. Jammer dat de oude pomp
op een onooglijke plek staat en dat een veel te grote friettent met
aan de straatkant "De Aardappeleters" het geheel knap ontsiert.
Is er geen Welstandscommissie in Zundert?
Een jaar voor onze Vincent geboren werd, was een broertje
Vincent hem voorgegaan. Hij heeft maar heel kort geleefd.
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Kapel
Onze Lieve Vrouw
Van de Masten
Vincent en
Theo van Gogh
door Zadkine

Hij ligt begraven op het intieme kerkhof rond het kerkje waar
vader Van Gogh van 1849 tot 1871 dominee was en waar
Vincent op 24 april 1853 gedoopt is.
Het kerkje is in 1806 in gebruik genomen. Eromheen een
sfeervol kerkhofje met graven van bekende Zundertse protestantse families o.a. de familie Van der Hoeven, over wie ik in een
van de volgende Rijterisnaartoes iets zal vertellen. Op het pleintje naast de kerk staat het bekende beeld van Theo en Vincent
van Gogh dat gemaakt is door Zadkine
Achter het kerkje nemen we de Meirseweg en gaan daarna de
Oekelsebaan in. Maar ... . wie zin heeft in een prachtig
omweggetje, moet even de Meirseweg blijven volgen en de eerste weg links nemen: de Waayenbergsestraat die later overgaat
in de Laarakkkerstraat. Het is hier zo rustig: een mooie weg
langs bospercelen en door kwekerijen.

Mooie uitzichten behalve als je halverwege langs de bedrijven
van Hazeldonk rijdt of als een paar grote kassen je het uitzicht
benemen. Vlakbij staan de windmolens van Hazeldonk en
verderop zie je de watertoren van Meer. Ja, een van mijn
lievelingswegjes.
Je komt vanzelf weer op de Oekelsebaan uit en die blijven we
volgen tot we weer aan een kapel komen: Onze Lieve Vrouw van
Vrede op Oekel. Hij is gebouwd naar een ontwerp van architect
Oomen uit Oosterhout en op 25 maart 1945 ingezegend. Ook
hier heeft de buurt alles zelf bekostigd maar ook een Duitse
soldaat heeft een bijdrage geleverd. Voor de verbreding van de
weg is de kapel jaren geleden een paar meter naar achteren
geplaatst.
We gaan rechtsaf de Gelderdonksestraat in en die blijven we
volgen ook als hij de Paandijksestraat wordt.
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Onze Lieve Vrouw
van de Masten

Die wordt een stuk onverhard maar met de fiets en de auto kun
je er zonder problemen door en dat loont de moeite: halverwege
staat een bordje dat ons wijst naar de kapel Onze Lieve Vrouw
van de Masten.
De auto even langs de kant en te voet verder; bij nat weer kan
het er modderig zijn maar dat moet je ervoor over hebben.
Voordat de A 16 er was en het bedrijventerrein Hazeldonk, was
dit een afgelegen gebied precies op de grens met België. "Dit
veldkapelletje is bij velen onbekend", lees ik op het informatiebordje. Het heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis.
Priesterstudenten van het Klein Seminarie IJpelaar die een
verkennersgroep hadden opgericht, kwamen hier in de jaren
dertig/veertig in de buurt jaarlij~s kamperen. Zij brachten dan een
afbeelding van Maria mee en sneden naar dat voorbeeld tijdens
de kampweek een houten Mariabeeld.

Onze Lieve Vrouw
van de
zeven Smarten

Dat herhaalde zich ieder jaar tot zij besloten een kapel te
bouwen die in augustus 1945 ingewijd is. Het bosje waar de
kapel in staat, was in die tijd eigendom van pastoor Douenburg,
een geboren Rijsbergenaar, die ook leraar op het seminarie was.
Het Mariabeeld stelt de gekroonde Hertogin van Brabant voor
met het kindje op haar knieën en in haar linkerhand een scepter.
Voor de zoveelste keer is het beeld door vandalen beschadigd:
het kind mist zijn hoofd. Het hele veldkapelletje is overigens aan
restauratie toe.
Terug naar de Paandijksestraat die we verder volgen. Daarna
linksaf en dan zien we aan de rechterkant weer een kapel die
heel mooi op een driehoek met grote bomen ligt: Onze Lieve
Vrouw van de Zeven Smarten. Op 15 september 1942 moest
pastoor Verbunt hier weer aan het werk.

226

Het is een van de fraaiste kapellen op deze route, met een rieten
dak dat getopt wordt door een kruis; het beeld wordt op dit
moment gerestaureerd.
Een paar honderd meter verder kunnen de fietsers de Oude
Trambaan nemen, een mooi fietspad. De automobilisten rijden
door en komen even later de fietsers weer tegen bij het
kapelletje op de hoek van de Overasebaan: Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand, dat ingezegend is op de laatste
zondag van mei 1942.
En nou op huis aan. Rechtdoor maar, over Overa. Maar wie
sneller en mooier (wat route betreft) in Ulvenhout e.o. wil komen,
kan verschillende keren rechtsaf, te beginnen bij de Scholbergstraat.
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ATLAS VAN FERRARIS
EERSTE TOPOGRAFISCHE KAART VAN ZUIDELIJKE
NEDERLANDEN OPNIEUW UITGEGEVEN
door dr Karel Leenders
Tussen 1771 en 1778 liet graaf de Ferraris de eerste topografische stafkaart van de Oostenrijkse Nederlanden opmaken. Heel
België en Luxemburg zijn er in detail op vastgelegd in 275
kaarten van 0,90 x 1,40 m, op een schaal van 1: 11.520.
Er bestaan slechts drie originelen van - één te Wenen, één te
Brussel (KB) en één in Den Haag (NA).
De tere en elegante kleuren waarin de kaart is uitgevoerd maken
deze kaart tot een esthetisch hoogtepunt van de cartografie.
Inhoudelijk is de kaart van onschatbare waarde voor de historische geografie van de Zuidelijke Nederlanden.

RECTIFICATIE
Jopie Mertens-Martens berichtte ons dat zij zich vergist heeft met
de foto op pagina 141 in BvP 173. Haar vader is de tweede
jongen van rechts op de foto. Kent u een van de andere knapen?

Fragment van de kaart
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Het Gemeentekrediet van België gaf de hele kaarten reeks tussen
1965 en 1976 al eens uit onder de titel "Kabinetskaart van de
Oostenrijkse Nederlanden. Opgenomen op initiatief van graaf de
Ferraris." Daarmee werd de kaart toegankelijk voor iedereen: voor
een vriendelijk prijsje kon je een map met kaarten voor je eigen
gebiedje aanschaffen.
Tal van studies zijn daarop gewijd aan de inhoudelijke
betrouwbaarheid en de meetkundige nauwkeurigheid van de
kaart. Het aantal publicaties waarin de kaart als informatiebron of
illustratie gebruikt wordt is schier eindeloos. Google geeft zo'n
500. 000 treffers!
De kaart is overigens ook te raadplegen via:
http://193.190.242.138/scripts/mgwms32.dll?PO=FKBR&P1 = 1 J
AN&P9=&P5=20&P4=&P2=5&P3=R Kl&P6=1589201
maar dat geeft niet een goed overzicht.
Eind mei 2009 verschijnt bij Lannoo in Tielt een nieuwe uitgave
van deze kaarten, verkleind naar 1:20.000. Het wordt een tweetalige uitgave (N / F) in co-editie met Racine en in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België en het Nationaal
Geografisch Instituut, met een inleiding van Wouter Bracke,
directeur Afdeling Kaarten en Plannen van de Koninklijke
Bibliotheek. Bovendien worden de originele kaarten van mei tot
oktober 2009 geëxposeerd tijdens de tentoonstelling Jozef Il en
Europa in de KB te Brussel.
De Grote Atlas van Ferraris I Le Grand Atlas de Ferraris. Tielt (Lannoo), 2009 .
(600 blz. , 405 x 510 mm, gebonden in foedraal ,
ISBN 978 90 209 8138 4, € 129,00 ( incl. BTW)

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U BIEDT
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VOGELTJES ZOEKEN
HERINNERINGEN AAN MIJN JEUGD IN ULVENHOUT
door Tommes Verheijen
De vogeltjes op zich hoefden we niet te zoeken. Die dwarrelden
in grote getale om ons heen. Het ging om het zoeken naar hun
nestjes met eieren en jongen.Met name in het voorjaar was dat
een welkom tijdverdrijf. We stroopten heggen bossen en
slootkanten af, alleen of in groepjes. De mussen vormden geen
enkel probleem. Die huisden onder de holtes tussen de
opstaande randen van de veelal holle da_kpannen. Er was altijd
wel een waaghals te vinden die toestemming kreeg om de
pannen te lichten en de bewoners van die slaaprovende
vogeltjes te bevrijden. Een complete generatie werd aldus
uitgeroeid. Was dat niet funest voor de mussenstand? Welnee,
die sleepten binnen de kortste tijd weer nestmateriaal onder de
pannen en zorgden weer voor nieuw broed. De aanhouder wint
immers altijd. Merels, lijsters en heggenmus maakten het ons
een stuk gemakkelijker: Zij huisden in de talloze hagen van de
erfafscheidingen. Aan de vorm van het nest en de kleur van de
eieren bepaalden we de bewoner. Zo'n lijsternest is een
praktisch staaltje van vogelkunst. De binnenkant was mooi rond
en afgestukadoord met gladgestreken slijk of koeienvlaai. Een
pareltje! En wat te denken van de koolmees! Van mos en
paardenhaar werd een zijdezacht bedje gefabriceerd voor het
talrijke nageslacht. Wie het kogelronde nestje vond van het
piepkleine winterkoninkje gold als matchwinnaar. Voor het
grotere ruigere werk togen we naar de vennen op de Strijbeekse
hei op zoek naar de eieren van de wulp, grutto, eend of kievit.
Springend van graspol naar buntbos leverde dat ons wel eens
een nat pak op maar dat deerde ons niet. We waren trots als een
pauw als we met "buit" thuis kwamen, met eieren die we meestal
onder onze alpinopetten staken om breuk te voorkomen.
Bebroede eieren lieten we liggen. Je kon dat controleren door ze
even in het water te houden. Kwam het ei naar boven dan had
zich de luchtkamer in het ei gevormd ten teken dat er zich een
ontwikkelend jong in bevond.
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De "zuivere" eieren werden allemaal of gedeeltelijk meegenomen, thuis uitgeblazen en aan twijgen van een berkentakje
geregen. Wie de meest uitgebreide verzameling had was de
kampioen.
Sommige vogels werden bewust niet gestoord tijdens de
broedperiode. We wachtten geduldig op het gekrijs van met
name de huiskauw die bij voorkeur in de schoorsteen nestelde.
Waren de jongen "vlug" en uitvliegend klaar dan moesten er altijd
wel een paar verhuizen naar beneden. Deze jonge kauwen
waren bijzonder geschikt om handtam te maken.
Zij vlogen met het baasje mee en bekeken de wereld vanaf de
schouder. Vaak behoorden zij net als poes of hond tot het
huishouden.
Onze hobby was overigens niet bepaald risicoloos. Op de vrije
woensdagmiddag togen we vaak naar "Rijperts mastje" en "het
"Moerke" twee percelen bos tussen wei en akkerlanden ten
Oosten van de Mark. Een ideaal foerageergebied voor kraaien
en eksters, die hun grote nesten dan maakten in het naaldhout.
De lichtste van het gezelschap moest dan halsbrekende toeren
uithalen om langs dunne dorre takken zijn uitgekozen nest te
bereiken want zonder eieren van kraai of ekster was onze eiertak
nooit compleet.
Het zoeken naar kievitseieren vormde een hoofdstuk apart. Er
was een vrij grote belangstelling voor en niet alleen van de
jeugd. Voor de eerste geraapte eieren, meestal half maart, kon
men een behoorlijke prijs bij de poelier bedingen. Men deed
daarmee de natuur geen geweld aan, immers de boeren
bewerkten in het vroege voorjaar hun akkers en weilanden met
ploeg of eg zodat de vroegste legsels toch verloren gingen. Men
diende echter wel een schriftelijke vergunning van de eigenaar
van het veld in bezit te hebben. Boer Louis Huiben deed daar
niet moeilijk over zodat we langs de Mark een prachtig zoekveld
hadden. We deelden de akker in stroken van ong. 6 meter en
speurden naar onopvallende kuiltjes in de grond waarin de
eieren lagen die van een prachtige schutkleur waren voorzien.
Het mannetje vloog tijdig van zijn uitkijkpost op om krijsend en
met acrobatische vliegbewegingen de zoeker af te leiden.
Het vrouwtje liep intussen van het nest weg en vloog laag en
onopvallend uit de buurt van het nest.
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Wie geconcentreerd rondliep en over een geoefend oog beschikte kreea altiid wel de nodiae eieren onder z'n oet. Het was een
hele ee( als ~je " landelijk g>Jezien" het allereerste -ei v~~d. -Het is
me één keer gelukt. Je mocht deze eerste lentebode dan aan
de koningin aanbieden. Aangezien mijn garderobe destijds zeer
beperkt was en ook geen oranje T-shirt bevatte heb ik mezelf
maar een reisje naar Soestdijk bespaard.

SCHANDALENTIJD
't Was de laatste tijd hier waarlijk
Wàt je noemt aan één stuk raak,
Elke dag bracht ons de krant weer
'n Splinternieuwe versche "zaak"!
't Was 't jaar van fraude an schandalen,
Hier en in het buitenland,
En we hunkerden 's morgens
Met z'n allen naar de krant!
Zou d'r weer een zijn bestolen?
Zou d'r weer een zijn vermoord?
Is er weer een bedrijf failliet?
Heb je al van dat smeergeld gehoord?
't Zijn me tijden, 't zijn me tijden!
Schudden we ons wijze hoofd;
't Komt nog zóó ver , dat er waarlijk
Straks geen mensch
Zichzèlf meer g'looft!
Bankaffaires, overvallen,
Volkerentwisten, moord en wraak,
En weet ik méér?
Niet één prijs die zóó gedaald is
Als de prijs voor ..... mènscheneer
Gedicht uit 1934
Vandaag 75 jaar oud.
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In ons archief bevindt zich deze foto van een Bavels voetbalelftal uit d 1w1 t11 1 1 , ren van de vorige eeuw.
Wie weet ons hier meer over te vertellen? Wie zijn deze mannen ? W .11 1 1 • foto gemaakt ? Wanneer is de foto gemaakt/
Weet u 'n datum ? Heeft het elftal al een naam ? Elke kleine aanwiJ1111 1 1
m. We rekenen op u ..
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OUDE HERBERGEN IN GINNEKEN,
1500-1800
door Ad Jansen
Inleiding
Zoals in vorige artikelen al verschillende malen is uiteengezet,
moet het dorp Ginneken ontstaan zijn in de Middeleeuwen. Op
een wat hoger terrein aan de Mark stichtte de abdij van Thorn
omstreeks 1200 een kerkje. Of er toen al bebouwing was is niet
bekend 1 . Na 1300 stonden er bij dat kerkje enkele boerderijen. In
die tijd begon er meer verkeer te komen tussen het stadje Breda
en de plaatsen in het noorden van België.· Men zou verwachten,
dat er al spoedig ook herbergen langs deze route zijn ontstaan.
Er is eigenlijk pas sprake van een herberg als reizigers en
handelaren er konden overnachten. Dergelijke gelegenheden
moeten dus vooral gezocht worden langs de wegen van Breda
zuidwaarts. Herbergen hebben bijna altijd een naam. Bij de
verkoop van deze huizen, waarin we een herberg zouden
verwachten, wordt tot ver in de zeventiende eeuwen echter
zelden gesproken van een herberg, maar meestal alleen over
een huis, vaak met stalling. Toch moeten er al vroeg in het dorp
Ginneken huizen zijn geweest waar getapt werd. Taveniers vindt
men op plaatsen waar veel mensen naar toegingen. Dat waren
vooral de kerk en de molen. De molens stonden voor Ginneken
op de Zandbergen, net ten noorden van de huidige Zuidelijke
Rondweg. Taveniers moeten we dan ook zoeken in de buurt van
de Markt en ter hoogte van het vroegere "Oranjeplein", dat is het
gedeelte van de Ginnekenweg ter hoogte van de tunnel in de
Zuidelijke Rondweg ..
Soms vinden we in de acten van schepenen achter de naam van
een persoon: tavenier in ... .... , dan volgt de naam van het huis
waar deze zijn werk deed . Zo kan men toch met zekerheid vaststellen dat er in die tijd een herberg of tapperij was gevestigd.
Herbergen waar men kon overnachten ontstonden vooral aan
het einde van de zeventiende eeuw. De weg vanuit de vesting
Breda naar Ginneken werd toen bestraat met keien.
Via de omstreeks 1640 definitief aangelegde Duivelsbrug kon
men in Ginneken ook westwaarts richting Antwerpen.

1.
2.
3.
4.
5.

Den Doornentuyn, 1624-1794
De Roscam, 1698-1749
De Drie Coningen, 16e eeuw
De Gouden Appel, 1753-1795
De Groene Poort, 1708-1760
De Gouden Leeuw, 1760-1820
6. De Posthoorn, 1747-1761
7. Den Hert, 1670-1700
..)
Het Rood Hert, 1700-1847
8. De Vragtwagen, 1674-heden
9. De Postwagen, 1740-1885
.
10. De Nieuwe Roscam, 1758-1833 .. -11. Het Leeuwke, 1732-1756
-De Witte Leeuw, 1756-1790

Herbergen ingetekend op kaart van landmeter De Haan (1852)

-

-

-

'

-
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De bestrating werd in het begin van de achttiende eeuw doorgetrokken naar Ulvenhout. Na 1700 wordt de naam herberg
steeds vaker in het schepenprotocol aangetroffen.
1n dit artikel worden voor de periode 1500-1800 de herbergen en
huizen waarin geschonken werd in kaart gebracht. Het gaat dan
over het gebied langs de weg vanaf de Zandbergen tot en met
de Bieberg. Met uitzond~ring van de Zandbergen behoorde dit in
de betrokken periode tot>de Heerlijkheid Ginneken en Bavel.
De gehuchten Zandbergen en Watermolen
Ten noorden van de Molelei die vroeger komende vanaf de
Blauwe Kei de huidige Ginnekenweg met een brug (foto 2)
passeerde, lagen de Zandbergen, waarop tussen 1300 en 1500
twee (later één) windmolens stonden.

foto 1: De Ginnekenweg net_ voorbij de tunnel in de Zuidelijke
Rondweg. Links het appartementengebouw "Watermolen". Vóór
1637 stond de watermolen midden op de straat vlak vóór dit
gebouw (foto A. WJansen).
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Vlak ten zuiden van de brug lag aan de westzijde van de weg de
Ginnekense watermolen (foto 1)2. Deze laatste werd verwoest
tijdens de belegering van Breda in 1637. Ten zuiden van de
Molenlei lag aan weerskanten van de weg de buurtschap
Watermolen 3 . De molens trokken mensen aan, zowel uit de stad
als uit Ginneken en omgeving .
Zowel ten noorden als ten zuiden van de Molenlei vinden we in
de betrokken periode twee herbergen, die overigens in de
stukken maar een enkele keer als herberg worden aangeduid.
Het waren vermoedelijk dan ook tapperijen, waar de bezoekers
konden wachten terwijl hun graan gemalen werd.
Aan de noordzijde van de Molenlei, een gebied dat tot vroeger
tot Teteringen behoorde, maar als buitengebied onder de
jurisdictie van Breda viel, waren dat:
1. Herberg Den Doornentuyn, 1624-1794
Deze herberg lag aan de oostzijde van de weg, direct ten
noorden van de Molenlei 4 . Foto 2 geeft deze situatie weer
zoals deze er rond 1900 uitzag.
Aanvankelijk was ·het een perceel grond, dat vermoedelijk
door een doornenhaag was omgeven. Tijdens de
belegering van Breda in 1624 werd hier door de Spaanse
veldheer Spinola een versterking aangelegd.
Die staat op nagenoeg alle belegeringskaarten met deze
naam aangegeven. Op de Duitstalige kaart van het beleg,
door Jacob van der Heyden, 16255 , wordt bij nr.33
vermeld: wirthaus. Er moet tussen 1618 en 1634 een huis
zijn gebouwd 6 , mogelijk is er tijdens de belegering van
1624-1625 een kroeg ontstaan voor de militairen. Het
perceel was tot 1698 eigendom van de familie van mr.
Sebregt Sgrauwen, procureur te Oosterhout. In dat jaar
werd het verkocht aan de Ginnekense smid Gevaert
Hessels, gevestigd aan de zuidzijde van de Molenlei aan
de oostziijde van de weg 7 . Het wordt dan als volgt
omschreven: een parceel lants genampt den hoff ofte den
doornentuyn, een quart bunder, in de santbergen aen den
ouden watermolen alhier, met een huysinge ende
stallinge betimmert.
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Na de dood van de smid werd zijn dochter Maria eigenaar, getrouwd met Johannes van Miert. In 1774 werd via
een openbare verkoping het complex eigendom van
Johannes van den Goorbergh en zijn vrouw Anthonetta .
Zij kende[! het echter niet bolwerken. In 1783 werd de
door hen verlaten boedel openbaat verkocht. Het betrof:
een compleete en wel ter nering staande huysinge en
herberge, stallinge, schuur en erve met een kolfbaan en
ene parcheel land genaemd den Hoff off doorntuyn, met
een aparte doch aen deese huysinge vaststaande
wooning, groot een quart bunder8. Het complex werd voor
2850 gld eigendom van Cornelis Menssen uit Rijsbergen.
Met de komst van de Franse troepen in 1794 werd ter
verdediging van de stad de gehele buurtschap met de
grond gelijk gemaakt. De herberg werd echter later
herbouwd. Tot in het begin van de twintigste eeuw was er
een uitspanning gevestigd met de naam Hotel Flora,
zoals u deze nog kunt zien op de ansichtkaart foto 2 ..

2. De Roscam, 1698-1749
Het huis met deze typische herbergnaam stond op de
noordelijke hoek van de huidige Zandbergweg
(Molenweg) en de Ginnekenweg 9 .
Het wordt al vermeld in 1589, maar dan zonder naam. Na
de belegeringen van 1625 en 1637 waren het vooral
militairen die de huizen en percelen in de Zandbergen
opkochten. Hier ging het om de Heer Commandeur
Erasmus van Falckenhaen, die ook eigenaar was van de
hoeve De Blauwe Kei. De juiste ligging van zijn percelen
aan de Ginnekenweg kan men vinden in de beschrijving
van zijn nalatenschap, die in 1674 door de erfgename~
werden verkocht 10 . Op de noordelijke hoek van de huidige Zandbergweg betrof het: een huys ende schure offe
stalle, hoff, boomgaert ende erffenisse, onder de
jurisdictie deser stadt buyten de Ginnekeneyntse poorte,
bij den Watermolenvl~et aldaer, groot 100 roeden, oostwaert aan s'heeren straet (= Ginnekenweg), suyt-waert
het molenstraetje (=Zandbergweg) .....

2:39

Foto 2: De Ginnekenweg richting stad net ten noorden van de
huidige rondweg, omstreeks 1910. Vooraan de brug over de
Molen/ei, rechts Hotel Flora, eens de herberg Den Doornentuyn,
links op de hoek van de Zandbergweg de plaats waar de herberg
De Roscam stond, nu Jac. van Wijck ijzerhandel.
Ook een huis op de zuidelijke hoek van de Zandbergweg
behoorde tot zijn bezit. Koper was Sr.Cornelis van Erfrenten,
weesmeester en raetsman deser stadt. Hij was tevens
koopbrouwer in De Aker en handelaar in wijnen. In 1680 kwam
het bezit in de Zandbergen aan zijn zoon Johannes. In 1693
kwam het huis op de noordelijke hoek aan diens zoon Adriaan.
Deze woning was toen verhuurd aan Anthony van Heusden. De
naam De Roscam werd toen echter nog niet genoemd. Dat was
wel het geval toen de erfgenamen van genoemde Adriaan in
1707 het huis verkochten 11 . De Roscam bestond in een huis,
stalling erf en grond. De naam wordt in 1749 voor de laatste
'
12
maal in een verkoopacte genoemd . Op de hoek stonden toen
al twee huizen, waarvan het noordelijke pand De Roscam heette.
Ten zuiden van de Molenlei (aan de Ginnekense kant dus) lag
de buurtschap Watermolen.
Op een ansichtkaart van omstreeks 1930 (zie foto 3) kan men
nog een indruk krijgen hoe deze er in de negentiende en begin
twintigste eeuw uitzag.
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foto 3: De Ginnekenweg richting Ginneken omstreeks 1930. Op
de voorgrond ligt nu de tunnel in de Zuidelijke Rondweg. Vanaf
rechts stonden hier in de 16 en 1-r eeuw de herbergen De
Gouden Appel en In de Drie Coningen. De hele buurtschap van
het "Oranjeplein" werd in de jaren dertig van çle 2Cf eeuw
afgebroken voor de rondweg.
1n de periode 1500-1800 worden eveneens twee herbergen
vermeld:

3.

Herberg In De Drie Coningen, zestiende eeuw
Deze stond ongeveer op de plaats van het
nieuwgebouwde horecapand op de zuidhoek van de
Johan Willem Frisolaan 13 . De oudste mij bekende
vermelding dateert van 1563 14 : De weert ter herberge
genaamt in de drie Coningen tot Ghinneken omtrent de
Watermolen leende 75 Carolusguldens op onderpand van
syn herberge genaemt de drie Coningen voorgenoemt te
weten huysinge schuere stallinge koye, hovinge ende
erffenisse met heuren toebehoorte en mette erve daeraen
liggende, houdende omtrent anderhalf lopensaet.
Ongetwijfeld heeft deze herberg ook al voor 1563 bestaan.
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Het is meteen de laatste officiële vermelding als herberg,
wat niet uitsluit dat er nog lange tijd een tapperij
gevestigd kan zijn geweest. In de verkoopacten wordt de
naam De Drie Coningen regelmatig vermeld. In 1622
werd de mulder Berthelemeussen Jacob Berthelemeus
sone eigenaar van het huis. In 1629 kwam het pand in
handen van de brouwer Michiel Michiels van den Avoort
sone 15 . Het pand bestond toen uit een huis, stalling,
smederij en hof, genaamd De Drije Coninghen.
Vermoedelijk is de betekenis van de herberg afgenomen
na de verwoesting van de watermolen in 1637. In 1687
verkochten de erfgenamen het geheel aan Adriaen Isaac
van den Kieboom 16 .
De achttiende eeuw was voor de Zandbergen een
periode van grote bloei. Het huis De Drie Coningen wordt
in die periode nog steeds vermeld. Het oorspronkelijke
pand werd echter door delingen in drie stukken gesplitst.
Er is dan een smederij gevesti~d, die in 1797 in handen
kwam van Roeland .Vermeulen 1 .

4.

Herberg De Gouden Appel, 1753-1795.
Deze woning stond midden boven de tunnel aan de
westzijde van de Ginnekenweg 18 . Omstreeks 1700
stonden aan deze kant ten zuiden van de Molenlei maar
twee panden: de bij (3) genoemde herberg en vlak ten
noorden daarvan het huis De Wiel.
Deze naam ontleende het pand aan de watermolen, die
tot 1637 op deze plaats had gestaan. Tijdens de
belegering van de vesting in 1637 werd deze verwoest.
Vlak vóór 1700 werd op deze plaats een woning
gebouwd 19 . Deze werd in 1700 eigendom van Wouter
Peeter Spanjaerts, die ook een huis aan de overzijde van
de weg in bezit had. Na zijn dood was het eigendom van
zijn dochter getrouwd met Adriaan Janssen Mulders, mr.
timmerman te Ginneken.
In 1753 kwam het pand in handen van een Bredanaar:
Hendrik van Letterfelt, die er een herberg van gemaakt
moet hebben.Toen deze een en ander in 1757 verkocht
aan Jan Klink werd het huis als volgt omschreven:
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Een wel ter neering staende Huysinge of Herberge
alwaer tegenwoordig uithangt den Gouden Appel. Item
Schuur, Stallinge en Erve . . .. te Ginneken in den
Watermolen, groot 20 roeden 20 .
Na zijn overlijden heeft de weduwe de herberg wellicht
nog voortgezet, maar toen zij de woning in 1795 verkocht
heette deze weer De Wiel. Het pand was door de
oorlogshandelingen met de komst van de Franse troepen
vernield. Haar man had er in 1757 900 gld voor betaald,
maar de puinhopen brachten in 1795 maar 300 gld op21 .
Deze werden eigendom van haar schoonzoon Lodewijk
van Ballaert. De naam De Wiel werd in 1834 voor de
laatste maal vermeld.
Tussen de Watermolen en het dorp Ginneken
Langs de huidige Ginnekenweg tussen het vroegere gehucht
Watermolen, op de plaats waar nu de tunnel van de Zuidelijke
Rondweg ligt, en het dorp stonden in de betrokken periode twee
herbergen:

5. De Groene Poort, 1708-1760; Herberg De Gouden
Leeuw, 1760-1820
Dit pand stond aan de oostzijde van de weg ter hoogte
van de huidige huizen nr.217 tot en met 235 22 . Het werd
in 1643 gebouwd door de medicus dr. Arnout Oisters op
een stuk grond dat hij in dat jaar gekocht had 23 .
De geneesheer had ook nog een huis aan de westzijde
van de weg, genaamd Het Berghsken. Zijn nieuwe
woning aan de oostzijde heette daarna
Bij de
Berghskens. Die bergjes waren niet meer dan een paar
lichte zandduintjes in het oorspronkelijke terrein. Na de
dood van de medicus omstreeks 1677 werd dit huis
verkocht aan de secretaris van Ginneken Adriaen Frans
Beens24 .
Het was voor hem een belegging, want hij woonde zelf in
de Cathelijnenhoeve in de Raadhuisstraat. In 1708 liet hij
het pand openbaar verkopen. Het werd voor 1600 gld
eigendom van de Bredase tavenier Michiel Heijblom 25 .
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Deze kon niet aan zijn verplichtingen voldoen, zodat zijn
borg nog in datzelfde jaar het pand opnieuw openbaar liet
veilen 26 . Deze veiling vond plaats ten huize van de
tavenier Jan van Opstal!, nabij de splitsing van de
Ulvenhoutse en Bavelselaan. Het pand dat nog steeds
verhuurd was heette toen De Groene Poort. Het werd
voor 1400 gld eigendom van de weduwe van Sr. Paschier
Perquin. Deze verhuurde het huis aan Adriaen Verkaert
en daarna aan Adriaen van Bael 27 . Op een kaart van het
Mastbos van 1709 wordt het huis aangegeven als De
Blauwe Poort, maar op de tiendkaart van 1713 als De
Groene Poort. Een kwestie van een ander kwastje verf op
het hek? Of was de kaartenmaker kleurenblind?
Toen de dochter van de overleden weduwe in 1759 het
pand opnieuw openbaar liet verkopen, kwam het in
handen van Wouter van Opstal!, ontvanger van Gilze en
Rijen. Deze was van 1729 tot 1752 ook gezworen klerk
. D . 2a
van de Ginnekense secretaris am,sse .
Vanaf 1708 moet .er een tapperij gevestigd zijn geweest
met de naam De Groene Poort. Dat blijkt uit de eigenaar,
die tavenier was . De weduwe Perquin verhuurde het
pand, mogelijk opnieuw aan taveniers. Van Opstall was
niet alleen ambtenaar, maar ook herbergier. In 1758 had
hij in Bavel
Het Pastorijehuijs gekocht waarin hij
eveneens een herberg exploiteerde. Hij gaf aan De
Groene Poort een andere naam: De Gouden Leeuw.
Na zijn overlijden in 1770 verkochten de erfgenamen het
complex via een openbare verkoping aan Jeremias
August Leutner. De koper bewoonde toen het
29
Duitenhuisje aan de Ginnekense Poort . Het huis in
Ginneken werd omschreven als: Een Huijsinge en
herberge genaamt de Gouden Leeuw, vanouts de
Groene Poort, groot 170 roeden, aan de oostzijde van de
Steenweg (=Ginnekenweg), oost het Gebuurstraatje
(=Rozenlaan).
De uitspanning bleef ruim een halve eeuw in handen van
deze familie. Na de dood van de tolgaarder en van de
weduwe, werden in 1817 de kinderen Johannes Leutner,
en diens zuster Wilhelmina, eigenaar van de herberg.
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De herberg liet hij toen openbaar verkopen: de huijsinge,
stallinge en hoff, thans genaamt Den Posthoorn, benevens een extra groote en onlangs nieuw getimmerde
schuur, oost de Steenweg (=Ginnekenweg}, zuid het
gebuurstraatje (=K.Emmalaan), west mevrouw Booone,
noord Gommarus Josephus Soetens32. De koper Peeter
van de Laer telde er 1735 gld voor neer. Deze bewoonde
vanaf 1751 het huis De Witte Zwaan, op de plaats waar
nu de panden Ginnekenmarkt 15-17 staan. De boerderij
werd verhuurd aan Pieter Matheus Jordens, van beroep
schoenmaker en leerlooier. Hij trouwde in 1769 met de
dochter van de eigenaar. De looierij van de familie
Jordens bleef hier tot 1875 gevesUgd.
De naam De Posthoorn suggereert, dat hier de postkoets
stopte. Niet alleen het reizigersverkeer vanuit de stad
zuidwaarts, maar ook de handelaren die vanaf Heusdenhout via de huidige Dillenburgstraat het dorp passeerden,
zullen hier hebben aangelegd.

Johannes was waagmeester in Breda en ook zijn zuster
woonde in de stad. De Gouden Leeuw is toen vermoedelijk verhuurd geweest, maar het is niet duidelijk of het
toen nog een herberg was. In 1821 verkocht de familie
het pand voor f 1.500,- aan Jan Jacob Middelaer, die
toen nog in Breda woonde, maar kort daarna
burgemeester van de gemeente Ginneken en Bavel werd.
Het huis werd daarna een deftige dorpswoning. De naam
De Gouden Leeuw bleef nog een aantal jaren aan dit huis
verbonden. In de negentiende eeuw ontstond er in het
dorp een nieuwe herberg onder deze naam.
6. Den Posthoorn, 1747-1761
Deze herberg was enige jaren gevestigd in de boerderij
die lag op de noordelijke hoek van de huidige
Ginnekenweg en de Koningin Emmalaan 30 .
In 1665 bouwde Sebastiaan van Rethy, vorster van
Ginneken, deze boerderij aan de westzijde van de weg,
op de hoek van een pad dat westwaarts door de
beemden van de Ganseweijde naar de Mark liep. Nu is
dat de Koningin Emmalaan. Er hoorde een aantal
percelen grond bij: aan de westzijde van huidige Ginnekenweg tot aan de huidige Burgemeester Serrarrislaan en
aan de oostzijde van de weg vanaf de Kalishoek tot aan
de huidige Dillenburgstraat. Sebastiaan van Rethy was bij
de veetelling van 1672 een van de grotere boeren van
Ginneken. Hij hield twee paarden en vijf koeien. Hij
woonde zelf op de Markt ter hoogte van de panden
nummer 2-4. In 1736 lieten de kinderen zijn nalatenschap
openbaar verkopen, waarbij de boerderij voor 1050 gld
eigendom werd van Gerard Medegaels. Toen de boererij
in 1747 opnieuw openbaar verkocht werd, werd de hoeve
met erf maar zonder de andere percelen voor 590 gld
verkocht aan Servaas Smits, tavenier te Ginneken in Het
Rood Hert op de Markt31 . Hij maakte er een herberg van.
In 1761 was zijn vrou~ overleden.

In het centrum van het ·dorp

In het centrum hebben in de periode tussen 1500 en 1800 vier
herbergen gestaan: twee op de Markt, één bij de Duivels brug en
één aan het begin van de huidige Ulvenhoutselaan:
7

Den Hert, 1670-1700; Herberg Het Rood Hert, 17001847
Deze boerderij en later herberg behoort tot de oudste
bebouwing in het centrum van het dorp, gelegen aan de
westzijde van de huidige Ginnekenmarkt.
De oudste vermeldingen die ons bekend zijn van een
huis op deze plaats dateren van het begin van zestiende
eeuw. Het was een boerderij met drie bunder grond,
waarbij al in 1512 een pertstalle en in 1529 een brouhuys
wordt vermeld 33 . Het vermoeden rijst, dat er toen in het
complex ook getapt werd. De brouwerij was namelijk een
huisbrouwerij, het bier was dus niet voor de handel maar
voor eigen gebruik bestemd.
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foto 4: De Markt van Ginneken omstreeks 1910. Links de
herberg De Vrachtwagen, rechts de panden die in de plaats van
de herberg Het Rood Hert zijn gekomen.

Het complex was in de zestiende eeuw eigendom van de
schout en andere belangrijke personen in de kleine
gemeenschap. In 1582 kwam het in handen van de
familie Smolders34 .
In 1672 wordt voor de eerste keer een tavenier vermeld:
Thomas Nicolaes van Dijck, getrouwd met Piternel
Cornelis Smolders35 . Omstreeks 1670 moet er in Den
Hert in ieder geval getapt zijn. In 1693 werd Francina
Smolders eigenaar van de hoeve, waarbij er nog steeds
niet over een herberg wordt gesproken. In 1713 trouwde
rancina met Adriaan Voermans, die al eerder in de
tapperij moet hebben gewerkt. Omstreeks 1699 schijnt
het echter, al of niet na herbouw, een herberg te zijn
geworden, onder de naam Het Rood Hert36 . Dat past
geheel in de snelle ontwikkeling van Ginneken na de
aanleg van de Steenweg van Breda naar Ginneken
omstreeks 1680. De herberg was van 1753 tot 1760
igendom van Jan Pieter Jordens en daarna van diens
zoon Pieter Jan Jordens, getrouwd met Jacomijn van
aide r. Pieter overleed in 1767, zijn vrouw in 1790.

foto 5: Café Boerke (Verschuren) voorhen Herberg De
Vrachtwagen is de enige van de oude herbergen die tot
heden is blijven bestaan (foto A. W Jansen 1989)

De weduwe hertrouwde in 1777 met de bouwman
Anthony Roset. De herberg werd in 1847 gesloten, nadat
de gebouwen door de nazaten van de familie Jordens al
in 1845 waren verkocht. De ansicht van rond 1910 laat
de bebouwing zien die in de negentiende eeuw op de
plaats van de oude herberg zijn gekomen (foto 4).
8. Herberg De Vragtwagen, 1674-heden
Deze herberg bestaat nog steeds onder de naam Café
Boerke (Verschuren), Ginnekenmarkt 13 (zie foto 4 en 5).
Het is een van de alleroudste huizen, met een zeer oude
kelder, die zich onder het nevenliggende huis nr.14
bevindt37 . Het pand ligt direct naast de kerk en was dus
de meest aangewezen plaats om als café voor de
kerkgangers te dienen. Na 1670 is dat zeer duidelijk het
geval 38 , maar voor die datum is geen enkele vermelding
of andere aanwijzing van een tavenier bekend. Het
vermoeden is dan ook, dat er aan de overzijde bij Den
Hert eerder getapt is, vooral omdat daar ook een
brouwerij aan verbonden was.
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De ontwikkeling van Ginneken kreeg omstreeks 1680 een
impuls door de aanleg van de Steenweg van Breda naar
Ginneken, in 1712 doorgetrokken naar Ulvenhout39 .
Langs deze weg ontstonden een aantal herbergen,
pleisterplaatsen waar men niet alleen kon eten en drinken
maar ook de nacht kon doorbrengen.
De oudste vermelding van een huis op deze plaats, zover
die ons bekend is, dateert van 149940 . Het huis heette
toen Den Salm. Het was geen boerderij, want er was
maar weinig grond bij. Er hoorde nog een klein huisje bij,
gelegen op de plaats van het nevenliggende pand, nu het
herenhuis nr.14. Na 1507 wordt de naam niet meer
genoemd. Het huis kreeg in de jaren daarna een andere
naam: Den Enge/4 1 . In 1573 werd deze woning gekocht
door de vorster van Ginneken, Jan van Schoonenburgh:
de huijsinge, genaemt den Engel, torfhuijs, cleijn
huijsken, hoovinge ende erffenisse tot Ghinneken omtrent
de kercke, noortwaert aen sheerenstrate (= de
Markt), westwaert aen't kerckhoff' 2 •
Na de vorster waren andere ambtelijke personen
eigenaar van het huis. In 1663 kocht Cornelis Cornelis
Jan Smolders de woning. Hij was schepen van Ginneken.
Bij het huis hoorde toen 25 roeden grond43 . Hij heeft het
oude pand gesplitst in twee woningen, nu Markt 13 en 14.
Dit laatste pand kwam op de plaats van het cleijn huijsken
en de open plaats naast het oude pand. De naam Den
Engel werd daarna verbonden aan het nieuwgebouwde
huis nr.14.
Smolders bewoonde zelf het huis nr.13 waarin nu Café
Boerke gevestigd is. Het nieuwe pand nr.14 werd door
hem in 1665 verkocht. Hij was ook eigenaar van de aan
de westzijde van de Markt gelegen boerderij en brouwerij
Den Hert. Het zou dan ook mogelijk kunnen zijn dat hij in
zijn eigen woning (Markt 13) heeft getapt. Daarvoor is
echter geen enkele aanwijzing gevonden. Na zijn dood
werd ook het pand nr.13 verkocht. In 1674 werd Mathijs
Jansen van Poppel eigenaar44 • Deze moet er een herberg
van gemaakt hebben.
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Dat blijkt onder meer uit een acte van borgstelling van
1681, waarin Van Poppel garant stond met sijn
woonhuijs, stalle ,plaetse ende erve met alle sijne
toebehoirte gent. Den Vragtwagen 45 . Uit de impost van
1679 blijkt bovendien, dat Van Poppel, tavenier en
voerman, zijn bier betrok van de aan de overzijde
gelegen brouwerij Den Hert. Van 1715 tot 1726 was de
herberg in het bezit van Huybrecht op den Ende en
Pieternella van Poppel. De dochter Isabella trouwde in
1733 met Marijnis van Rijen. Tussen 1720 en 1786 moet
het complex zijn uitgebreid met een nieuwe bouw. Dat
blijkt uit een deling van de nalatenschap in 178646 ,
waarbij de dochter Maria van Rijen en haar man Antony
Cornelis Antonissen de herberg kregen toegewezen. Het
nieuwe gedeelte is vermoedelijk de vleugel die achter de
herberg werd aangebouwd. Het is mogelijk dat deze in de
negentiende eeuw herbouwd is en met een verdieping
verhoogd . De naam De Vrachtwagen is tot het einde van
de twintigste eeuw ,gehandhaafd.

9. Herberg De Postwagen bij de brug, 1740-1787
Bij de aanleg van de Steenweg in 1683 werd er vanaf de
Markt een zijtak van deze weg aangelegd tot aan de brug
over de Markt. Steeds meer verkeer vanaf de richting
Oosterhout naar Antwerpen reed over de brug, die al
tijdens het 12-jarig bestand was gebouwd, maar pas in
1640 een definitieve rivierovergang was geworden. In
1740 werd er aan de westzijde van de brug een huisje
gebouwd door Pieter Jan Jordens. Deze kwam uit een
familie van taveniers .
Het zou dan ook niet vreemd zijn geweest, wanneer hij in
zijn eenvoudige timmeringe van een huijsinge en stedeke
ook een pint voor de passerende reizigers zou hebben
geschonken47 . In 1758 kocht hij de herberg Het Rood
Hert op de Markt, die hij 1760 op naam van zijn zoon
Pieter liet zetten. Na zijn dood in 1767 zette zijn vrouw
Elisabeth van Riel de zaken voort. Toen zij 1787 was
overleden werd er een inventaris opgemaakt, waaruit
blijkt dat de herberg toen De Postwagen heette48 .
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De weg naar Ulvenhout was al in het begin van de
achttiende eeuw met keien bestraat. Datzelfde gebeurde
vijftig jaar later ook met het eerste gedeelte van de weg
naar Bavel, waarbij het in een lus lopende Bavelstraatje
werd rechtgetrokken.
In 1758 kocht Jan Joseph van Unnik de boerderij. Deze
was herbergier en maakte er een herberg van onder de
naam De Nieuwe Roskam. Een veel voorkomende naam
voor de aanlegplaatsen van handelaren.
We hebben deze naam in het voorgaande al ontmoet op
de Zandbergen. Ook in Ulvenhout was er een herberg
met deze naam aan het einde van de Dorpstraat.
Vandaar ook dat Van Unnik zijn herberg de Nieuwe
Roskam noemde.
Jan Joseph van Unnik was van 1750 tot 1758 pachter
van de Herberg Het Rood Hert op de Markt. Hij moest
echter plaats maken voor de zoon van de eigenaar Pieter
Jan Jordens. Hij heeft de boerderij vermoedelijk flink
verbouwd en aan de zuidzijde een nieuw gedeelte
bijgebouwd. In 1769 leende hij / 1.350,- op onderpand
van: Een Huysinge of Herberge genaamt den Nieuwen
Roscam, vanouds den Klijnen Wijngaard, met de
timmeringe aan de zuidzijde van de voors. Huijsinge
staande, zijnde een benede en bovenwoninge, item
Schuur, Stallinge, Torfkooij, Hof en onder Erve met het
land daar verder aangehoorende en het halve straatje
daar agter loopende, te Ginneken aan het Dorp ter
plaatse genaamt Den Driehoek, groot tesamen omtrent
300 roeden, oost het voorn.straatje (=het oude
Bavelstraatje), west den Steenweg (=Ulvenhoutselaan) 50 .
De aanbouw aan de zuidzijde heeft zich later ontwikkeld
tot het herenhuis nr.15.
Na de dood van de herbergier ging zijn weduwe in 1792
over tot de openbare verkoping van het complex, dat
hierbij in twee delen werd gesplitst. In 1828 werd
Bartholomeus Oomen eigenaar van de herberg. Hij
maakte er een bierbrouwerij van, terwijl zijn vrouw tot
1833 nog als tapster te boek staat. Oomen noemde de
brouwerij De Oude Roskam.

Foto 6: De herberg bij de Duivelsbrug omstreeks 1885, voorheen
de herberg De Postwagen (foto F.Reissig).
In de negentiende eeuw begon de herberg zich
geleidelijk te ontwikkelen tot een logement, later tot een
pension. Deze situatie ziet u op een foto van omstreeks
1885 (foto 6). Na herbouw in 1900 heette dit complex
Hotel Duivelssbrug. In de twintigste eeuw vestigde zich
hier het badhotel Bad Wörishofen. In 0ctober 1944 werd
het door bommen verwoest.
10. Herberg Den Nieuwen Roscam, 1758-1833
Aan het begin van de Ulvenhoutselaan lag aan de
ootstzijde van deze weg van ouds een hoeve. Omstreeks
1600 heette deze boerderij Den Clijnen Wyngaert. Nu
49
staan hier drie woningen, Ulvenhoutselaan 9 t/m 13 .
Aan de overzijde van de weg stond een aanzienlijk huis
met de naam De Wyngaert. Nu ligt hier het buiten
Valkrust. Nog geruime tijd na 1668 werd de boerderij aan
de oostzijde met de naam Cleyne Weyngaert
aangegeven.
.
De splitsing van de wegen naar Ulvenhout en Bavel
leende zich voor de vestiging van een herberg.
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In 1839 kocht de burgemeester Jan Jacob Middelaar het
complex. Hij zette de brouwerij nog tot 1848 voort.
In de buurtschap Bieberg
Tussen Ginneken en Ulvenhout ligt aan de weg van Ginneken
naar Ulvenhout de buurtschap Bieberg.

11. Herberg Het Leeuwke, 1732-1756;
De Witte Leeuw, 1756-1790
1n de achttiende eeuw is aan de Steenweg van Ginneken
naar Ulvenhout een herberg ontstaan. Vermoedelijk was
het vooral een tapperij voor de plaatselijke passanten. De
herberg lag aan de oostzijde van de weg (nu
Ulvenhoutselaan
139-141),
tegenover
het
Cloveniershuiske, dat aan de westzijde stond op de
plaats waar later Café De Bieberg (nr.96) is ontstaan. In
de achttiende eeuw was dat huisje vermoedelijk alleen
voor de bijeenkomsten van de schutterij bestemd 51 .
Het huisje aan de oostzijde moet direct na 1700 gebouwd
zijn op een driehoekig perceel. Vermoedelijk was er pas
vanaf 1732 een tapperij gevestigd. Toen kocht Adriaan
Frans Beens van de Ulvenhoutse pastoor Herman
Judocus Perquin voor 260 gld een huijsken en hoff groot
15 roeden 52 .
Beens was hospes in het herbergje Het Leeuwke. Dat
blijkt uit een proces-verbaal dat in 1742 werd opgemaakt.
Na een bezoek aan Het Leeuwke reed een voerman ter
hoogte van de huidige Prinsenhoeve tegen een boom,
waarbij hij van zijn kar werd geslingerd en de dood vond.
Beens werd gehoord door schepenen van Ginneken:
Adriaan Frans Beens, hospes van de herberg gent. Het
Leeuwken, staande aan den Steenweg53 . Na de dood van
Beens werd de herberg verpacht aan Peter Berkmans. In
1756 liet de dochter Cornelia Adriaan Beens de herberg
openbaar verkopen. · Koper was Cornelis Cornelis van
Beek, bewoner van het Cloverniershuis aan de overzijde
van de weg. Hij betaalde er 520 gld voor54 .

Foto 7: De oostzijde van de Ulvenhoutselaan ter hoogte van de
Bieberg. Jets meer richting Ulvenhout stond de herberg
't.Leeuwke, later De Witte Leeuw (foto A. WJansen, 1993).
De herberg werd ·toen De Witte Leeuw genoemd, een
naam die tot het einde van de achttiende eeuw werd
gehandhaafd. Toen in 1795 de kinderen van Van Beek
het pand openbaar lieten verkopen wordt er slechts over
een huis gesproken . De moeder had na de dood van haar
man de herberg nog voortgezet van 1760 tot 1790. In de
negentiende eeuw stonden er vier kleine woningen, die
omstreeks 1970 door twee vrijstaande werden vervangen
(foto 7).
Besluit
Wat is er van al deze herbergen die vóór 1800 langs de wegen
stonden nu nog terug te vinden? Van de oudste twee: De Drie
Koningen op het Oranjplein en Den Hert op de Markt helemaal
niets. Van de afspanningen daterende van de zeventiende en
achttiende eeuw heeft alleen Café De Vrachtwagen (Café
Boerke) overleefd. Dit meer dan drie eeuwen oude café is dan
ook de alleroudste nog steeds bestaande "herberg". Van de
overige gelegenheden uit die periode is niets meer terug te
vinden.
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In de negentiende eeuw zijn er wel een aantal nieuwe café's
ontstaan, die minder gericht waren op de passanten maar meer
een buurtcafé voor de verenigingen waren. Rond 1900 wordt
Ginneken een toeristenplaats en ontstonden er een aantal
hotels, pensions en restaurants. Na de Tweede Wereldoorlog
ontwikkelde het dorp zich geleidelijk tot een uitgangscentrum.
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DE BRABANTSE DRIEKLAPPER
Drie zoenen is populair geworden in de jaren zeventig, tachtig
van de vorige eeuw.
De trend is begonnen in Zuid-Nederland en wordt daarom de
Brabantse drieklapper genoemd .
Het ritueel van de drieklapper verloopt volgens vaste regels.
Gebruikelijk is om eerst links, dan rechts en dan weer links te
kussen. Wie rechts begint botst snel tegen de neus van de
gezoende.
Tijdens of tussen de kussen door wordt dan wat gezegd.
Of beter men maakt geluid, bevoorbeeld mmmmmmmmmmuhh .
Veel mensen houden hun ogen dicht bij het ritueel.
www.volkscultuur.nl
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HERBOUW VLAAMSE SCHUUR
VAN HOEVE DE BEEKHOEK IN ULVENHOUT
door Ad Jansen

foto 1: De Vlaamse schuur bij de Hoeve de Beekhoek in
2003, gezien vanaf het erf (foto A. W.Jansen, 2003).

foto 2: In de winter van 2007-2008 was de aftakeling al ver
gevorderd.
De foto is genomen vanaf de weg (foto A. WJansen, 2007).

Bij de boerderij van de familie Rops, Oude Beekhoek 2,
wordt door Aannemersbedrijf Frans Balemans hard gewerkt
aan de herbouw van een historische Vlaamse schuur. De
oude schuur waarvan de geschiedenis vermoedelijk dateerde van de zeventiende eeuw, is de laatste jaren in zwaar
verval geraakt en tenslotte door de hoge leeftijd geheel in
elkaar gezakt. De grote schuur, een rijksmonument, wordt
nu geheel opnieuw opgetrokken, volgens oud vakmanschap met behoud van enkele staanders die nog te gebruiken waren. Bijgaande foto's laten zien hoe een en
ander er in 2003 en in 2007 bijstond.

foto 3: Begin maart 2009 ziet het er vanaf dezelfde plaats
als foto 2 heel anders uit (foto Louis Vriens, 2009).
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foto 4: De houten constructie met de grote inrijpoort gezien
vanaf de weg (foto Louis Vriens, 2009).
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foto 5: Een kijkje door de . grote inrijpoort vanaf het erf laat
de imposante houten constructie zien.
(foto Louis Vriens, 2009)
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DE EERSTE VLUCHT DE EERSTE NOODLANDING
door Kees Leijten
Op 27 juni a.s. is het precies 100 jaar geleden dat er in Nederland voor het eerst gevlogen werd.
Suikerfabriek "Van Breda , Dolk en Van Voss" te Leur bestond 40
jaar en wilde iets doen om dat te vieren.
De zoons van Heerma van Voss, de directeur, stelden voor een
wielerwedstrijd te organiseren . Maar vader Sijbrand vond dat niet
spectaculair en stelde voor de Franse Vlieger Graaf de Lambert
naar Nederland te halen om een vliegdemonstratie te geven
Na lang onderhandelen werd afgesproken op 27 juni op te stijgen vanaf de Klappenbergseheide te Etten,
Duizenden mensen uit de verre omgeving trokken die dag naar
Etten met de extra trams die ZNSM die dag liet rijden.
Het feestterrein lag halverwege Etten-Rijsbergen aan de Rijsbergseweg.

1
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Op de heide was inmiddels een loods gebouwd waarin het
toestel van latten en pianodraad stond opgesteld.
Buiten was een houten toren opgebouwd met daarin een grote
steen aan een touw, een valblok .
Men moest lang wachten eer het weer opklaarde. Omstreeks
half acht die avond begint het weer plotseling te beteren.
Onmiddellijk wordt alles in gereedheid gebracht voor een laatste
poging. Het toestel wordt verplaatst van de zuidelijke naar de
westelijke rail. De motor wordt gestart. Het valblok wordt gehesen. Zal het lukken?
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Laten we even teruggrijpen naar de verslagen van enkele kranten van maandag 28 juni 1909 waarin we lezen:

~:s:1•:• 1e••::1aa1ö11•: ••i~~·:;:::

"Daar klinkt het sein, daar valt het blok, de motor ratelt.
De blinkende aluminium schroeven draaiden in razende vaart en
in een oogwenk is de machine vanaf de rails het luchtruim in.
Dat was een sensationeel ogenblik. Wij hadden geen handen om
te klappen, geen stem om te juichen.
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Het .is onbeschrijfelijk, die machine met die man er in, daar in
een wijden cirkel te zien zweven in het ijle ruim.
Al verder en verder zweeft het vliegtuig weg, steeds hoger tot op
15-20 -meter toe; dan zwenkt het statig naar links en beschreef
een-wijde cirkel over het terrein; overal juichte de menigte den
luchtschipper toe; daar naderde het weder den hangar, in snelle
vaart even zinkend, dan weer hoger stijgend; het geraas der
luchtschroeven naderde meer en meer, hoog boven den hangar
dreef het toestel weer voorbij, rustig gaande in regelmatigen
gang; het dreef weer naar het westen toe; even schuilde het weg
achter een paar hoge bomen, toen werd het weer zichtbaar;
zette statig zijn tocht voort.
Maar plotseling zagen we het dalen, even zich nog heffen, maar
spoedig daarna in sneller tempo zinken en achter bosschages
verdwijnen.
Een razenden ren begon; er was een mankement, er was iets
gebeurd, het toestel was gevallen,maar waar en hoe? Zou het
beschadigd zijn? Zou de koene lucht schipper een ongeluk
gekregen hebben?
Ongeveer 1000 meter ten westen der hangar lag het toestel,
heel rustig, volkomen in evenwicht, onbeschadigd.
Wat was er gebeurd? Niets bijzonders! De magneto was door de
regen nat geworden en daardoor was een kleine kortsluiting
ontstaan zodat een landing nodig was.
Maar er was gevlogen en wij hadden in den aanduisterenden
avond onder een motregentje, het grootse schouwspel: dat
mooie ogenblik, waarop dit gevaarte door menschenhanden
uitgedacht en door menschenhanden vervaardigd, als met goddelijken vleugelslag zich opheft in het luchtruim en naar willekeur
zijn banen kiest door het wijde uitspansel.
Een schitterend oogenblik:de mens te weten meester en beheerser van de lucht.
En toen wij in den stroomenden regen fangs de modderige wegen in het donker huiswaarts peddelden, hadden we toch de
voldoening gezien te hebben 't wonder van de twintigste eeuw:
"D VOGELMENS"
ron · "50 Jr: ar Nederlandse Luchtvaart" door Kees Leijten , Etten 1959

GRENSGEVALLEN
EEN NOORDERLING OP CARNAVAL
door Jan van der Beek
Tot voor kort kenden wij Amsterdammers het carnaval alleen
van horen zeggen. De geneugten van het carnaval in Bellevue
Amsterdam door Justus van Maurik gingen aan ons geruisloos
voorbij. Zak je eenmaal door de Grote Rivieren, dan wordt het
anders. Zo'n vier jaar geleden waren wij in de Belgische
Oostkantons. Daar was het plotseling raak. Het was Alterweiberdonnerstag, in goed Nederlands "oude Wijven - donderdag".
Elke jaar worden de carnavalsdagen in de Duitstalige dorpen en
steden door de "Oude Wijven" geopend. Zij "bezetten" vanaf 's
morgens de stadhuizen, de administratie-gebouwen en de
cafés.
"s Avonds vinden in de meeste plaatsen de "Oude Wijvenbals"
plaats.
Laat ik u verzekeren , dat de vlag de lading niet dekt. Wij zagen
enkele middelbare dames, maar overigens ontmoetten wij
slechts charmante jonge dames, gekleed in japonnen uit de
negentiende eeuw met dito hoeden, goed gekapt en wat dies
meer zij. De dames gaan op pad in stad en ommelanden. Zij
houden elk voertuig of het nu een vrachtwagencombinatie, een
zware zandtransportwagen of een personenauto is, aan.
Iedereen doet aan dit spel mee. De dames vragen een bijdrage
voor een goed doel, de chauffeurs trekken hun beurs en als
dank voor de spontane medewerking ontvangen de bestuurders
naar keuze een kersenbonbon of een flesje drank van naar wij
vaststelden van uitzonderlijke kwaliteit.
Deze ludieke ervaring deed verlangen naar meer. Om onze
ervaring op carnavalgebied te vergroten namen wij het carnaval
in Breda in de peiling . Nu schijnt dit carnaval een zeer belangrijk
feest in deze stad, voor de gelegenheid vernoemd in Kielegat, te
zijn. De gebeurtenis wordt vooral gevierd in Breda Centrum
waar veel horeca-gelegenheden rond de Grote Markt en de
Haven gevestigd zijn .
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De burgemeester draagt zaterdagmiddag om 15.11 uur de
sleutel van de stad over aan Prins Carnaval, Daarmee begint
het carnaval officieel.
Wij stelden ons op langs de route.
Inmiddels verwend in Oost Belgie stelden wij vast, dat de
aankleding van mens en voortuig een uiterst sjofele bedoening
was, voor Kielegatters ongetwijfeld het einde, voor ons bepaald
minder. Voorts waren de cafés tot behoud van de inventaris
zoveel mogelijk uitgeruimd en voorzien van hoge tafels met als
belangrijkste consumptie het bier. Hangen aan toog en tafel is
niet onze liefste bezigheid. Wij hielden het dan ook voor gezien.
U vraagt zich nu af hoe het dan in Wortel is gesteld. Daar kan ik
het volgende over vertellen. Het carnaval in Wortel wordt georganiseerd door de plaatselijke brassband, die dan door het
carnavalsleven gaat als de Papboeren van Wortel. Het feest
begint met het Kindercarnaval in de feesttent. Dat feest heeft
mijn hart gestolen. Prins Leo de tweede en zijn raadsleden
ontvangen de carnavalesk uitgedoste kindertjes en vermaken
ouders en kinderen met spelletjes, dansjes en een polonaise op
de dansvloer. Kabouter Plop gooide dit jaar daarbij hoge ogen.
Een pracht gezicht. Het pintelieren verhoogt ook hier de feestvreugde.
Te Wortel wordt de volgende dag om 14.00 uur de sleutel van
het stadhuis overhandigd. Dan gaat de carnavalsstoet van start.
Den Dweilband uit Minderhout opende dit jaar een stoet van 34
wagens. Dit jaar waren geen confettikanonnen toegestaan, per
wagen wel 20 kg confetti. Het bestuur meldde voorts niet
verantwoordelijk te zijn voor "gebeurlijke ongevallen. Wagens en
jongelui zagen er goed uit. Twas goe, een reden om elk jaar een
kijkje te nemen.
"Oude Wijven" - donderdag en kindercarnaval, de krentjes uit
de carnavalspap voor Wortelse inwijkelingen.
Jan van der Beek is een van onze trouwe leden wonende te Wortel maar
afkomstig uit Amsterdam. Voor zijn Amsterdamse vrienden in de Lionsclub
chrijft hij regelmatig een column. Dit is er een van die onlangs verscheen en
di wij u niet willen onthouden. Redactie
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PA UL US VAN

DE MARK, LEVENSADER VAN INS HEEM
Een dynamische tentoonstelling
Op 1 februari opende dijkgraaf Jozef Vos deiieuwe tentoonstelling in ons museum : e M rk, levensaçer vaions heem"
Een honderdtal foto's, v I kaarten en een vitriekast vol voorwerpen die in de verre en kortere historie gebrui~goed waren bij
het onderhoud van onz w t rlopen.
De foto's zijn uit de coll cti v n ons museum, hl archief van de
Brabantse Delta en v n h t G m ente-Archief B~da.
Foto's van de Mark v n f h brongebied ac~lir Merksplas tot
aan de singels van Br d ~ Voor I het gebied va1af de grens tot
en met Ginneken zijn z r ruim vertegenwoordi~.
Bruggetjes, meander , wi I n ( r b.:Weelen), ~rderijen, landschappen en mensen .
En niet te vergeten d
r informatieve colleà kaarten die er
te zien is.
De tentoonstelling in on mu urn zijn altijd dyrii11 isch.
De expositie eindigt and r d n hij begonnen i!De hoofdopzet
blijft hetzelfde maar ntho iaste bezoekers ~engen andere ,
soms mooiere foto's of documenten mee. We ~;beren ook die
in de tentoonstelling
n plaatsje te geven Minda~ foto's moeten
dan wel eens wijken . Soms wordt het inschikken
Hoog tegen een van d balken hebben we een ~achtige collage
opgehangen van de Mark in de tijd.

Zondag 3 mei en zondag 7 juni kunt u evenals diwoensdagen in
mei en juni de tentoonstelling nog bezoeken vanl~-16 uur.
En mocht u nog een foto van de Mark in uw sdienendoos met
niet-ingeplakte foto's vinden, weet dan dat u er ruIus steeds blij
mee kunt maken

(l l1l\ 1
\ 11
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GEZOCHT

1

Een groep enthousiastelingen willen binnen afzienbare tijd een
fotoboek uitgeven over de Heusdenhoutse kapel en omgeving.
Ze doen dat samen met Paulus van Daesdonck.
Heusden hout behoort immers ook tot ons heem. 1n 1961 werd
het van·Nieuw-Ginnekene afgescheiden en bij Breda gevoegd.
Wij zoeken foto's van Doop of Huwelijk in de Heusdenhoutse
kapel.
Wie helpt ons?
We hoeven de foto kort maar te hebben om te kopiëren. U krijgt
de foto onbeschadigd retour.
Wie helpt ons ?
Hebt u zo'n foto neem dan contact op met Jan van Dorst te
Bavel 0161 43 34 88 of paulus@ulvenhout.com.

GEZOCHT Il
In 1909 werd de herbouwde korenmolen "De Korenbloem" te
Ulvenhout feestelijk in gebruik genomen.
Nu precies honderd.jaar is dat.
We wiiien daar aandacht aan besteden middels een tentoonstelling . De 100-jarige temidden van de vele molens uit ons
heem, die nog bestaan of eens bestonden.
Wie helpt ons aan foto's over de molens in Ulvenhout, Bavel,
Breda, Chaam, Teteringen of Princenhage ? Vooral oude foto's
zijn zeer welkom.
U krijgt ze onbeschadigd terug.
Bel een van onze bestuursleden of Kees Leijten 076-561 27 42.
Ook ·kunt u een bericht of foto achterlaten op :
paulus@ulvenhout.com
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Trek soep van die kevers
BREDA- Zonder giftige bestrijclingsmiclclel n van die mei keverplaaggeesten afkomen? Vang 7. n verw rk ze tot een krachtige,
eiwit- en mineraalrijke soep!
Dat advies trok een Duit~e krant il J ~l 7 uil lc kast, toen het wijngebied Kaiserstuhl bij Colmar zu ·Jit l ) 1 cl r l' '11 plaag va n miljoenen
meikevers. De krant drukte een rc·rl pl Viln lr. . · lmeicler uit 1844 af
En nou niet meteen 'ajakkes' roe p(• 11. Vo lg( ns Hcrr Dok.tor zou zijn
recept een voortreffelijk soepje 01 1 'VNP 11, g-rknipt voor zieken die
moeten aansterken. Hij beval h 'l I rouws •l vooral aan ziekenhuizen
en kazernes aan.
.
Men vange de kevers, ee n tuk 01· lcrtig J r p rsoon. Doe ze in een
zeef en haal ze een paar keer door kc k 'nd wat 'J'. N ·em de schoongespoelde, dode kevers uit cle zeef 11 verwijd ·r cl ' rug childen. Braad de
kevers even aan in h te bot r r n p 1ï tl Zt' w rvo l · ns fijn. Dat gaat prima met een staafmixer. Mik 1 1 rij in " 11 kr,1 htige vleesbouillon en
laat alles even go cl d ork k n. /\ l~ d k v rn ia sa gaar is , uit de
bouillon halen en b v n d l. n I l' n fijr zeef wrijven. Na een
paar minuten doork l n i .cl' g •ur J1 l >, lid !bruine soep klaar. Volgens-de Duitse krant doet cl' Slll:titl cl •11 k ·11 ·1a11 kreeftensoep. Een
scheutje room n NoillyPr, 1 w n noul 11 vNv !mak n de meikever1

soep.
De krant uit h t fam uz wij n 1cl i( 1 1( i · r:luhl adviseerde lekkerbekkend 'een m i l füburgnu l •r v rml T n prachtige combinatie mee'.

Over meikevers denken biologen , dierbeschermers en anderen
soms heel verschillend . In BN/De Stem van 18 juni 2002 stond
een verslag over een meikeverplaag op de Moerdijkse Postbaan
op de grens van Breda en Etten-Leur en bovenstaand recept.
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KOOP IN DEN VREEMDEN NIET
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U Blt:.DT

Dat alles is
Zoals het is
Dat komt door de geschiedenis
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