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COMPAGNIE

DAT WIL IK WEL EENS WETEN
"Dat wil ik wel eens weten" is een bekend radioprogramma
waarin kinderen hun vraag kunnen stellen, veelal gestuurd door
hun ouders.
•
Ook het bestuur van onze heemkundekring wil zo het een en
ander weten. Haal daarom de enquête uit het midden van dit
blad . Vul het in en bezorg het bij een van de bestuursleden van
onze kring of zend het naar het secretariaat. Bij het uitnemen
van het vragenformulier beschadigt u het blad niet.
In uw blad is vandaag weer veel te lezen. Ad Jansen en oudnotaris Jan van Bavel bewerkten het dagboek van Dolf Douwes.
Gerard Otten dook in de historie van de straatnamen. Toon van
Miert stapte weer op zijn stalen ros en vertelt u wat hij heeft
gezien .
Op de eerste zondag van september opent Paulus zijn 50e tentoonstelling over de vele en mooie molens in en om het heem
van Paulus.
Tommes Verheijen vraagt nog eenmaal uw aandacht voor de
Mark. Zo ook Anneke en Louis in hun verslaglegging.
Ma_
a r vul eerst het enquêteformulier in want hoe u denkt over
Paulus en zijn activiteiten

DAT WIL IK WEL EENS WETEN
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

Beste vrienden van ons heem,
Heemkundig: méér heimwee dan toekomstvisie?
Laatst heb ik een aantal artikelen gelezen over bovenstaande
vraag. Vooral dat "heimwee" intrigeerde me.
Heimwee waarnaar? Ik denk niet dat heemkundigen en historici
in het algemeen terug zouden willen naar vroegere tijden. In
nostalgische buien is dat verleden vaak ideaal maar dat is zeker
gevoelsmatig wat anders dan heimwee hebben. De nostalgicus
koestert het verschil of de afstand tussen heden en verleden en
dan vooral op momenten dat het in het heden even niet meezit.
Maar die afstand ontleden, de feiten proberen te achterhalen die
het verschil maken tussen vroeger en nu, heeft niets te maken
met heimwee, maar met (toegepast) wetenschappelijk onderzoek.
Heemkunde op zich is geen wetenschap maar de heemkundigen
maken gebruik van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes.
Hier ligt de taak voor Paulus van Daesdonck:
onderzoek doen op verschillende aspecten van het verleden van
ons heem. Genealogie is een van de "wetenschappen" die heel
veel gegevens op kan leveren over dat verleden. Daarom is het
zo zinvol dat Hans van der Zanden een groep mensen om zich
heen verzamelt die stamboomkunde gebruikt om meer zicht te
krijgen op de geschiedenis van ons heem. Ik hoop van harte dat
deze projectgroep tot mooie resultaten komt.
Terug naar de vraag boven deze convocatie en dan naar het
tweede aspect: toekomstvisie. Paulus is een bloeiende vereniging. Het bestuur wil dat het dat over twintig/dertig jaar nog is.
Daarvoor is het nodig dat we de handen ineenslaan om die
toekomst veilig te stellen.

1k praat niet over de gemiddelde leeftijd van onze leden en ook
~iet over de veranderende jeugd die zo moeilijk warm te krijgen
Is voor het werk waar de heemkunde zich mee bezighoudt.
Maar . . . we zullen er wel iets aan moeten doen. Als onze
vereniging nog actiever wordt en duidelijker met die activiteiten
naar buiten treedt, motiveren we mogelijk leden en worden we
interessant voor jongeren. In deze Brieven treffen jullie een
enquête aan waarin we de belangstelling van onze leden willen
peilen en we de mogelijkheid openen om deel te nemen aan
projectgroepen op allerlei gebied. Er is veel kennis onder de
leden, er zijn veel handige leden, er zijn mensen met grote
belangstelling voor onze streek en . . . heel wat leden hebben
nogal wat vrije tijd. Idealer kan het haast niet. Het bestuur
verwacht een grote deelname aan de enquête en hoopt op
positieve reacties op de oproep deel te nemen aan de
projectgroepen . Paulus teert niet op het verleden maar kijkt
vooral naar de toekomst.
Het afgelopen verenigingsjaar is succesvol geweest:
drukbezochte tentoonstellipgen en lezingen, prachtige Brieven
en een uitermate geslaagde excursie naar de bronnen van de
Mark. Paulus van Daesdonck is een levendige vereniging en wil
dat nog heel lang blijven.

Veel leesplezier met Brieven 175.
Toon van Miert (voorzitter)

POST VAN PAULUS - IETS VOOR U?
Reeds twee jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongeregel?~ t_ijden een mail met een overzicht van ophanden zijnde
actIv1te1ten. De mails worden onder BCC verzonden waardoor
uw privacy verzekerd is.
Wilt u ook meedoen? Het is een gratis abonnement alleen voor
leden.
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort
ontvangt u uw eerste PaulusMail
(zie ook BvP 163 dd februari 2007 pag 83)
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AGENDA 2009 (153)

34e JAARVERGADERING

augustus
1-31 museum gesloten
15
Brieven van Paulus 175
31
Einde van het 34e verenigingsjaar

Op maandag 21 september 2009 houdt onze heemkundekring zijn
vier en dertigste algemene ledenvergadering in De Tussenpauz te
Bavel Aanvang 20.15 uur

september
01
Begin van het 35e verenigingsjaar
06
Paulus opent zijn 50e tentoonstelling:
"Molens in en om het heem van Paulus"
Molenaar Erik van der Westerlaken opent tentoonstelling
21
20.15 uur Jaarvergadering in de Tussenpauz te Bavel
Na de pauze met Brabants worstenbrood spreekt ons lid
Wim Spapens over de kerken in Breda en de dorpen
oktober
04
museum open
19
Karel Leenders vertelt u meer over de molens in en om
ons heem. Aanvang 20.15 uur in de Pekhoeve Ulvenhout
november
01
museum open
16
lezing door Jac van Elewout over cafés
december
06
museum open - laatste keer "Molens in en om ons heem"
15
Molens in en om het heem van Paulus" sluit
januari
01
We wensen elkaar een gezond en voorspoedig 2010
03
museum gesloten
10
Opening tentoonstelling :44 Jaar Ulvenhouts Carnaval
24
Muzikale middag bij Paulus
wijzigingen voorbehouden
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend:
1° zondag van de maand 1.i:J-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,
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar

AGENDA
1 Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen
2 Notulen van de 33e algemene ledenvergadéring van 15-092008 gepubliceerd in B.v.P.175
3 Jaarverslag door de secretaris
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen
in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester
5 Verslag van de kascommissie ( A.van Gestel en
A. Heemskerk)
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het
verenigingsjaar 2008-2009. A. van Gestel treedt af.
7 Vaststellen van de door. de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar 2009-2010.
8 Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden
volgens rooster af Jan van Dorst; Jos Verschuren en Louis
Vriens. Louis Vriens stelt zich herkiesbaar. Jan van Dorst en
Jos Verschuren stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt
voor Louis Vriens (Galder) te herkiezen en als nieuwe bestuursleden Niek Kools (Ulvenhout) en Gerard Oomen (Bavel)
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen
de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de
vergadering aan het secretariaat bekend te worden gemaakt
onder overlegging van een voordracht met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze een
eventuele benoeming zal aanvaarden.
9 Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar
10 Rondvraag
11_ Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.
Na de pauze met Bavels worstenbrood, zal ons lid Wim Spapens
een lezing houden over de bestaande en verdwenen kerken in de
stad Breda en de dorpen van ons heem.
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VE.RSLAG VAN 33E JAARVERGADERING
VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK
OP 15 SEPTEMBER 2008 IN DE LEEUWERIK TE GALDER
door Jan van Dorst
Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering.
Hij heet alle aanwezigen van harte welkom op deze 33e
jaarvergadering.
Bericht van verhindering is ontvangen van Dick Meeren.
De voorzitter vraagt een ogenblik stilte voor de leden, die het
afgelopen jaar overleden zijn.
Zes leden van Paulus zijn in het afgelopen jaar koninklijk
onderscheiden. Proficiat !
De voorzitter brengt dank aan de redactie van De Brieven van
Paulus, te weten Kees Leijten, Anneke Oomes en Louis Vriens.
Zij hebben weer veel werk verzet.
Hij dankt speciaal Ad Jansen voor de veel goede artikelen.
Voorzitter doet een oproep aan nieuwe schrijvers.
De
De
De
De

belangstelling voor projectgroepen is niet groot.
werkgroep Monumenten is nog onderbezet.
werkgroep Wegen/paden is aan het werk.
werkgroep cafés en winkels is nog niet opgestart.

De deelnemers aan het gesprek met grensbewoners waren
enthousiast. De uitkomst zal gepubliceerd worden.
Museum.
Bouwkundig is het museum niet goed.
Er is een inspectierapport uitgebracht door een gespecialiseerd
bedrijf. Hiermee zullen we iets moeten gaan doen.
We zoeken een locatie, waar vrijwilligers stukken uit het museum
op kunnen knappen.
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2 De notulen van de 32e jaarvergadering, gehouden op 24
september 2007, die gepubliceerd waren in de Brieven van
Paulus nr.166 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
3 De secretaris leest het jaarverslag van 1 september 2007 tot
en met 31 augustus 2008 voor. Hierin komen aan de orde: De
Brieven van Paulus, de gehouden lezingen, de tentoonstellingen,
bestuursvergaderingen, schenkingen en verdere zaken.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4 De penningmeester geeft toelichting op het financiële jaarverslag. De dvd, welke door de kring is uitgebracht heeft€ 1400, -opgebracht.
De contributie heeft € 1000,- meer opgebracht, dank zij het
nieuwe bedrag van€ 17,--.
Er wordt€ 3000,-- overgeboekt naar reserve.
Penningmeester wordt dank gebracht voor de presentatie.
5 De heer Arnold van Bijnen doet verslag namens de
kascommissie. De commissie heeft de stukken en ledenadministratie gecontroleerd.
Bij de ledenadministratie ontbreekt in veel gevallen de
begindatum. Misschien moet hierop nog eens actie gevoerd worden. Voorstel van de commissie om penningmeester en bestuur
te dechargeren. Dit wordt middels acclamatie gedaan.
6 Daar de heer van Bijnen 2 jaar lid is geweest van de
kascommissie, wordt hij op gevolgd door de heer A. Heemskerk
uit Ulvenhout. Hij vormt nu samen met A.van Gestel uit Bavel de
nieuwe kascommissie.
7 Begroting 2008-2009.
Deze wijkt nauwelijks af van de vorige begroting.
Het totaal komt uit op€ 11.600,--.
Verzoek om voortaan ook de begroting van het afgelopen jaar te
vermelden. Penningmeester zal dit voortaan doen.
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Nog een speciaal woord van dank aan Anneke en Frans Oomes
voor hun geleverde inspanning voor de dvd. en aan de sponsors
van het museum .
8 De vice-voorzitter neemt de leiding van de vergadering over in
verband met het punt bestuursverkiezing . Dit jaar zijn aan de
beurt van aftreden Anneke Oomes , Jan Grauwmans en Toon
van Miert.
Zij stellen zich herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten
binnen gekomen. Zij worden bij acclamatie herkozen.
In verband met het aftreden van een tweetal bestuursleden
volgend jaar, zal Gerard Oomen uit Bavel een jaar mee gaan
draaien als kandidaat.
9 Bespreking jaarprogramma 2008-2009.
20 oktober lezing prof. Bijsterveld in Bavel
17 november lezing prof Top in Meerseldreef
25 januari muziekmiddag Lya de Haas en Hennie Corsten
in Mariëndal in Ginneken
01 februari opening nieuwe tentoonstelling over De Mark
16 maart lezing "Genealogie" door Henriëtte Hardeman
tevens doe-avond
20 april Lezing door Karel Leenders over de Mark
09 mei Excursie naar de oorsprong van de Mark
10 Tijdens de rondvraag wordt er door de heer W.Spapens op
gewezen dat er bij Gerard Otten op het stadsarchief ook een
publicatie over de cafés aanwezig is
11 De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng. Namens het bestuur biedt hij de vergadering het traditionele Bavelse worstenbroodje aan en sluit de vergadering.
Na de pauze vertelt Jan Huijbrechts uit Meerle ons over de slag
bij Strijbeek en omgeving in 1814.
Door een vergissing bij de redactie is dit verslag niet in deel 172
geplaatst. Onze excuses

NIEUWS UIT 'T MUSEUM
(EN ANDER NIEUWS ) 79
door Kees Leijten

DE KORENBLOEM 100 JAAR

MOLENS IN EN OM 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 te Ulvenhout dus 174 jaar.
Een comité heeft een uitgebreid feestprogramma samengesteld.
Paulus zal ter gelegenheid van dit jubileum in de tweede helft
van 2009 in zijn museum aandacht schenken aan het jubileum.
Vanaf 6 september 2009 staat de tentoonstelling : "Molens in om
het heem van Paulus".
Molens bij de buren , soor:ten molens, molentypen, wiekstanden
enz. En niet te vergeten de producten van de molen.
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 onze
tentoonstelling die loopt vanaf 6 september
Ook documenten zijn welkom.
Het is de 50e tentoonstelling in het museum van Paulus.
De tentoonstelling wordt zondag 6 september om 14 uur geopend door de huidige molenaar Erik van der Westerlaken , de 4e
molenaar in rij .
,_._-...:·c"-=- --- .•· .; -~------. ...
.,..-;-----.----
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DE MARK, LEVENSADER VAN ONS HEEM
't Was een dynamische tentoonstelling

GENS PAULI Il

Op 1 februari opende dijkgraaf Jozef Vos de nieuwe tentoonstelling in ons museum: "De Mark, levensader van ons heem"
Een honderdtal foto's, vele kaarten en een vitrinekast vol voorwerpen die in de verre en kortere historie gebruiksgoed waren bij
het onderhoud van onze waterlopen.

door Hans van der Zanden

De tentoonstelling in ons museum zijn altijd dynamisch.
De expositie eindigde dan ook anders dan hij begonnen was. De
hoofdopzet blijft hetzelfde maar enthousiaste bezoekers brengen
andere, soms mooiere foto's of documenten mee. We proberen
ook die in de tentoonstelling een plaatsje te geven Mindere foto's
moeten dan wel eens wijken. Soms wordt het inschikken.
Mocht u nog een foto van de Mark in uw schoenendoos met nietingeplakte foto's vinden, weet dan dat u er Paulus steeds blij
mee kunt maken. Ook al is de tentoonstelling voorbij

IN MEMORIAM
In de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen
van de volgende leden:
09/04 Mieke Jacobs
11/04 Beligje Heumen

Middachtenstraat 17
W.v.Oranjelaan 17

Breda 69 jr
Breda 92 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.

2009 JAAR VAN DE TRADITIES

Op dinsdag 9 juni kwamen in ons museum een aantal van onze
leden samen om na te denken over wat een interessant en
haalbaar project kan zijn voor de genealogische projectgroep
van Paulus.
De groep bestaat uit genealogen met heel verschillende
achtergronden . Sommigen hebben al decennia lang onderzoek
gedaan naar eigen en aanverwante families. Anderen staan nog
aan het begin van hun ontdekkingsreis. Gemeenschappelijk
hebben we natuurlijk de interesse in ons heem en daarop richt
zich ook het gekozen project.
We kiezen ervoor om een bestand te gaan maken, met als basis
de door Paulus al meer dan 10 jaar geleden gepubliceerde
gemaallijst van 1795. Zo'n gemaallijst is totaaloverzicht van alle
inwoners in een dorp of gemeente, genoteerd per huis met een
aanduiding van de leeftijd (dat wil z:eggen, boven of onder de 16
jaar). Deze lijst werd destijds gebruikt om te bepalen hoeveel er
per huishouden moest worden bijgedragen in de belasting op het
gemaal (oorspronkelijk een heffing op elke zak graan die ter
maling op de molen werd aangeboden).
Dat overzicht vullen we aan met de gegevens uit de burgerlijke
stand van 1811 tot en met 1840. Daarmee krijgen we alle
inwoners van ons heem van twee eeuwen geleden in beeld. Van
al die inwoners weten we dan de woonplaats en de onderlinge
relaties binnen 2 of 3 generaties.
In de periode 1811-1840 zijn in Ginneken en Bavel 942
huwelijken gesloten, werden 2394 kinderen geboren en zijn 1847
personen overleden. Al die akten uit de burgerlijke stand willen
we gaan verwerken in een gemeenschappelijke database.
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Het resultaat is een goed af te bakenen geheel,
zodat het project niet eindeloos wordt. Toch biedt
het veel interessante mogelijkheden voor verder
onderzoek:
We kunnen de (bloed-)verwantschap van de
generatie rond 1800 verder gaan uitzoeken
en
in
kaart
brengen
wie
nu
de
gemeenschappelijke stamouders waren.
Individuele genealogen kunnen altijd via de
burgerlijke stand tot 1811 terug komen en
dan aansluiten op ons bestand.
De adressen van de huishoudens kunnen
vastgelegd worden en gekoppeld aan verder
onderzoek naar de huizen in ons heem. Ton
van Dun heeft bijvoorbeeld van die oudere
geschiedenis al heel veel gegevens
verzameld.
De komende tijd hoop ik het systeem operationeel te
krijgen, zodat we in het najaar echt van start gaan. Het
uitpluizen van akten is tenslotte meer iets voor
regenachtige dagen en avonden, dan voor de zomerdag.
Graag nodigen we natuurlijk alle andere genealogen van
Paulus uit om mee te werken aan dit project. Meld u aan
via E-mailadres paulus@ulvenhout.com .

11 8 FAMILIESTAMBOOMDAG ETTEN-LEUR
Op zaterdag 10 oktober organiseert heemkundekring
Jan uten Haute weer zijn familiestamboomdag in het
Neêrlandsch Koffijhuis op de Markt 23 te Etten.- Leur.
De dag begint om 10 uur tot 16 uur. Entree gratis.

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U BIEDT
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DE MEMOIRES VAN DOLF DOUWES
Jeugdherinneringen van een jongen in Ulvenhout en
Ginneken in de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog
bewerkt door Jan van Bavel en Ad Jansen
Inleiding
Hierbij presenteren wij fragmenten uit de memoires van de heer
Dolf Douwes, geboren in 1923, die hij ons op basis van een oude
vriendschap met de ouders van Jan van Bavel en diens onlangs
overleden broer Huub, deed toekomen. Toen Jan van Bavel Dolf
Douwes vertelde dat zijn geschriften voor met name de leden
van Paulus van Daesdonck interessant konden zijn, stemde deze terstond in met een publicatie van de gedeelten uit zijn memoires die derden zouden kunnen boeien.

Dolf Douwes is een van de zonen van P. L. Douwes.
Vader Douwes, geboren in 1879, ging na zijn studie op de
K.M.A. als officier naar Nèderlandsch-lndië waar hij de strijd in
Atjeh meemaakte. Na een mislukt huwelijk met de handschoen,
trouwde hij in 1914 in Nederland met Y. Mahieu, met wie hij zeven kinderen kreeg, deels geboren in Nederland en deels in
lndie. Zo werd Dolf Douwes geboren in Malang op 16 oktober
1923.
Na terugkeer van de familie in Nederland bleef vader Douwes in
militaire dienst en werd zoals toen gebruikelijk, regelmatig
overgeplaatst, totdat hij in 1926 ten zuiden van Breda neerstreek. In 1931 overleed moeder Douwes, kort nadat vader Douwes ontslag had genomen uit de dienst om zich geheel te werpen op de verzorging van zijn kinderen èn op zijn hobby, het
beeldhouwen, waarin hij een grote bekwaamheid ontwikkelde.
Daarvan heeft hij zowel in de Mariakerk in Ginneken als in de
Sacramentskerk in Breda prachtige voorbeelden nagelaten. In
1939 ging Douwes, in 1934 hertrouwd, met vrouw en kinderen
terug naar Indië.
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De weergave van de memoires van Dolf Douwes hebben wij
b~perkt tot de periode van zijn leven in onze regio, en in het
b1Jzonder tot de gebeurtenissen en beschrijvingen die met het
werkgebied van Paulus te maken hebben.
Het aldus gepleegde knip- en plakwerk is ter beoordeling voorgelegd aan Ad Jansen als kenner van ons heem die ook enkele
details kon verbeteren en de tekst, waar nodig, van verhelderende noten en foto's kon worden voorzien.
Mochten bij U wat aansluitende herinneringen naar boven komen, dan worden die door de redactie gaarne ingewacht.
Terwille van de leesbaarheid van de twee afleveringen die U te
wachten staan, noemen we U hierbij de namen van de kinderen
Douwes. In volgorde zijn dat: Jan, Zus, Lucienne, Piet, Dolf,
Frans en Sjef.
Enkele jaartallen:
1914
Huwelijk van P.L. Douwes met Y. Mahieu;
1915 -1929 Zeven kinderen geboren, zie boven;
1921
Het hele gezin gaat naat lndie. "Onze "Dolf
wordt geboren in Malang op16-10-1923;
1924
Het gezin komt terug naar Nederland;
1927
De Sterhoeve in Ginneken wordt betrokken;
1928
Naar het Jachthuis in Ulvenhout
1931
Naar de Bavelselaan in Ginneken. Moeder
Douwes-Mahieu overlijdt;
1932
Naar het Boschhuis te Ulvenhout;
1933
Vader Douwes hertrouwt met Geertruda van
Duyn;
1934
Anneke wordt geboren;
1938
Weer terug naar lndie.
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GINNEKEN-ULVENHOUT-GINNEKEN
DE MEMOIRES VAN DOLF DOUWES 1
Sterhoeve, Bouvignelaan 1, Ginneken, ca 1926
Vader 1 werd van Tilburg overgeplaatst naar het garnizoen in
Breda. We verhuisden naar Ginneken, dat tegen Breda aan ligt.
Hier woonden we zeer tijdelijk aan de Bouvignelaan in huize
Sterhoeve 2 . Het huis werd zo genoemd vanwege het stervormige
karakter. Het had een strooien dak en lag midden in een wei.
Het huis lag vrij open tegenover het uitgestrekte Mastbos, dat
ooit als jachtgebied aangelegd was door de kasteelheer van
Bouvigne.
Achter het huis lag de rivier de Mark met vlak erbij de Duivelsbrug. Voor de voerlieden was deze hoge brug een moeilijk obstakel, een duvelse brug. Hierdoor is waarschijnlijk de legende van
de Duivels brug ontstaan 3 . Jonkvrouwe Catharina van Gave ren
trouwde volgens deze legende tegen de wil van haar vader met
een man van mindere staQd, Walter van Ulvenhout. De bruiloft
werd stiekem gearrangeerd en met klokgebeier gevierd. De grote
klok in de kerk was echter nog niet gezegend en behoorde dus
nog toe aan de duivel. Deze stal de grote klok uit de toren, maar
omdat de klok te zwaar was viel hij mét de duivel in de rivier de
Mark. Men kan te middernacht altijd nóg het gebeier horen, aldus
de legende.
Als ik over de brug liep, moest ik altijd over de reling in het donkere water kijken of ik niet de klok zag. Even verderop van de
Sterhoeve lag het kasteel Bouvigne, omgeven door een vijver.
Zus en Lucienne speelden er wel eens met de kinderen Zoetmulder4, die daar toen woonden. Later werd dit kasteel het centrum
van de Katholieke Jeugd Vereniging voor meisjes K.J. v5.
Ook in de Sterhoeve bleven we niet lang wonen . We verhuisden
als er behangen moest worden. Behangen was toen nog een
zaak voor de huiseigenaar.
Ook angst voor brandgevaar vanwege het strooien dak en de
aanwezigheid van de rivier achter het huis waren voor vader
redenen om te verhuizen . Er waren tenslotte al vijf kinderen en
het waren geen lieverdjes.
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Het Jachthuis Ulvenhout ,1928
Van de Sterhoeve verhuisden wij naar het Jachthuis6 aan de
Ulvenhoutselaan 102 c. Het huis grensde aan de Groote Dreef7 ,
die naar het bos leidde. Het lag verder van het garnizoen af,
maar was groot genoeg om zowel het gezin te herbergen als
plaats te bieden aan zijn hobby van beeldhouwen en boetseren.
Hier beginnen mijn herinneringen eigenlijk pas goed. Het huis
diende oorspronkelijk als vertrekbasis voor jagers omdat het aan
de rand van een groot bos lag. Vandaar het woord Jachthuis.
Het had destijds een open veranda aan de voorkant van het
huis. Toen wij er in kwamen wonen was de veranda met veel
glas afgesloten. Het had lang leeg gestaan en was bewoond
geweest door de bekende journalist de heer Graumans 8 . Deze
schreef stukjes onder het synoniem Briefkes van den Dré zijn
Trui in het Ulvenhoutse dialect. Door een ruzie met de burgemeester was hij weer vertrokken naar den Haag.
Foto 1: De Sterhoeve aan het begin van de Bouvignelaan, 19191929 (ansicht, col/. A. van Dun).

Foto 2: 't Jachthuis omstreeks 1920 (ansicht, co/1.A. van Dun)

Foto 3: Naast 't Jachthuis begint de Rouppe van der
Voort/aan. Omstreeks 1915 heette deze de Nieuwe Dreef.
In de memoires wordt deze de Groote Dreef genoemd
(Ansicht, foto August Me/ai, fa A. van Erp; co/1.A. van Dun).
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Foto 4:
Dichter en troubadour
Henri t'Sas, in klei
uitgebeeld door
Leen Douwes
(coli. Guido t'Sas, Best).

Aan de rechterkant van de veranda had Vader zijn atelier, waarin
hij beeldhouwde. Dat was zijn liefhebberij en zijn hobby. In deze
tijd moet ook de vriendschap met de bekende Bredase artiest,
troubadour en journalist Henri t' Sas 9 zijn begonnen. Deze was
altijd enthousiast over het werk van vader. Vader heeft hem met
zijn aparte luit, vereeuwigd in een in klei gebakken beeld.
Ook een keer in hout met het onderschrift Licht. Het stelde
iemand voor die inspiratie voor zijn verhalen of liedjes kreeg.
Toen Henri t' Sas aan de deur kwam om Vader te spreken, en ik
hem binnen liet en vader vroeg wie daar was, riep ik: De man
van het Licht. Kort na de dood van mijn vader is hij overleden op
11-10- 1966.
In het boek "Een halve Eeuw Ginneken" wordt zijn leven en dat
van mijn vader beschreven.
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Zijn beeld staat nu in het Breda's museum, de oude Chassé
kazerne waar ik vaak met vader kwam, als hij ging paardrijden.
Achter het huis stond een ouderwetse w.c.-hok, een soort kakdoos. Vroeger diende deze voor de dienstboden, maar was nu
buiten dienst. Hierin had Piet, die gek was op dieren, zijn geit
staan. Hij had de geit de naam gegeven van de dienstbode, die
bij ons toen werkte Mieke.
Terwijl Piet de deur groen aan het verven was stak de geit telkens zijn kop door de hartvormige opening , in de deur. Iedere
keer kreeg het dier een lik over zijn snuit totdat die geheel groen
was.
Piet had de geit al toen we in Sterhoeve woonden en bij de
verhuizing naar het Jachthuis was de kortste weg over het
kippenbruggetje over de rivier de Mark. Een heel gammele
smalle gekromde brug. Met geen macht wilde Mieke over de
brug en moest gedragen worden.
We gingen vaak picknicken in het bos achter het Jachthuis.
Er stond daar een heel luguber huis, omringd door een hoge
heg, geheel begroeid met-klimop. Het huis was nauwelijks te
zien, zo verscholen was het. Piet zei dat er een heks woonde
en dat Hans en Grietje er ooit waren vastgehouden. Piet kon
het zo vertellen, dat je het geloofde. Ik moest vooral niet bij
het poortje met de scheepsbel komen, want dan kon ik verdwijnen. Hij was ten slotte ouder en wijzer dan wij. Veel later
kwamen we er zelf te wonen, in het Boschhuis. We plukten er
bosbessen, maar ik had er een hekel aan omdat het zo lang
duurde voordat je iets in je emmertje had.
Vader was nu aan de KMA, de Koninklijke Militaire Academie
in Breda en had vaak dienst als kapitein van de infanterie. Op
zijn fiets van Ulvenhout naar Breda was het nog een hele afstand. Hij moest dus iemand voor de kinderen in huis nemen.
Wij waren te jong om alleen gelaten te worden.
In die tijd heerste er grote werkeloosheid en kon men tegen
zeer lage lonen een dienstbode intern houden. Meestal werden deze door de adjudant van vader luitenant Nico Versteeg
uitgezocht. Hij was kennelijk op de hoogte van vader's huishoudelijke perikelen.
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Steeds moest hij uitleggen dat het voor een kinderrijk gezin
was en niet voor hem, want hij was nog jong en knap om te
zien. Het gevolg was dat alleen jonge boerendeernen het op
zich dorsten te nemen. Wij hebben er heel wat zien
passeren. Zij hadden het bij ons kennelijk niet gemakkelijk,
mijn oudere broers namen een loopje met hen.
In de winter van 1929 brandde de Sterhoeve af. Het brandde
gemakkelijk vanwege het strooien dak.
Na de brand ging vader met mij achterop de fiets een kijkje nemen·. Het rook er vies en modderig. Het lag ook midden in een
wei, nat door het bluswater. Ik weet nog dat ik erg onder de indruk was en op mijn benen trilde. Het had ons ook kunnen overkomen toen wij er nog woonden.
De bewaarschool.
In Ulvenhout bezocht ik de bewaarschool bij de zusters. Ik moest
daar draadjes pluizen, papierstroken rijgen, zilverpapier sparen,
alles voor de negertjes in Afrika en omhoog kijken bij het plassen, piepie doen, zou Vader zeggen. Als het regende, stond je
op de cour onder een afdak met daarnaast dat stinkende urinoir
en zong je:
Het regent, het zegent, de pannen worden nat,
er kwamen twee soldaatjes, die vielen op hun gat.

Dat laatste zong je natuurlijk niet, als er zusters bij waren. Een
ander liedje was:
Lieve Heertje, geef mooi weertje, geef mooie dag,
dat het zonnetje schijnen mag.
Het gekke was, dat het dan meestal droog werd. De vele regenachtige_dagen in ons landje uit die tijd zijn vergeten. De dag, dat
er in het patronaatsgebouw een toneeluitvoering was over
Sneeuwwitje en de zeven dwergen, was een evenement om niet
te vergeten. De spanning voordat het doek omhoog ging! Ik kan
me nóg de opwinding herinneren die het teweeg bracht.
Het dorp Ulvenhout bestond maar uit één straat, geplaveid met
Belgische keien. Hierop kwamen enkele weggetjes uit, welke
naar verschillende boerderijen leidden.

Foto 5: De Oorpstraat van Ulvenhout omstreeks 19251930, bestraat met Be/ze keien. En dan aangereden
worden door een auto ....
Trottoirs met tegels kende men toen niet. Bij het oversteken naar
de zustersschool werd ik bijna aangereden door een auto. Een
auto was in die tijd nog iets bijzonders en dan nog aangereden
worden! Van Piet, die al op de grote school bij meester Kroon
zat, moest ik maar naar de hoofdzuster van de bewaarschool
gaan. Dan zouden de auto's wel verboden worden in de Dorpstraat.
Tegenover ons, in Huize Weltevreden 10 , woonde een heel dikke
dame, mevrouw Oxenaar, ook uit Indonesië. In mijn herinnering
zat ze altijd op twee stoelen in een erker aan de straatkant. Wij
kregen altijd snoep als we langskwamen. Piet kon haar prachtig
nadoen hoe zij moeizaam en steunend en kreunend ging zitten.
Eens deed Piet het weer toen zij wat voor ons ging halen.
In .de spiegel zag zij hoe Piet haar nadeed. Ik geloof niet dat we
daarna nog wat gekregen hebben.
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Foto 6: Huize Weltevreden, Dorpstraat 12, stond eerst vrij
in een grote tuin maar is later geheel ingebouwd (foto
A. W.Jansen, 2004).
De Lagere School.
De eerste klas lagere school bezocht ik ook in Ulvenhout bij
meester Kroon, met als hoofd van de school meester van der
Wouw. Het was een echte dorpsschool. Het lokaal had grote
boogvormige vensters aan de straatkant. Ruzies werden op de
cour uitgevochten met klompen. Als zij in dreighouding gingen
staan, werd ik al bang. Erg sterk was ik niet. Gelukkig was er
Piet, die veel sterker was dan wie ook. Onbewust beschermde hij
mij en hij hield wel van vechten. Zus en Lucienne zaten op de
zustersschool naast de kerk ik kan me daarvan niets meer herinneren. Jongens zagen meisjes niet staan, die telden niet mee.
Als het kouder werd ging de zwarte grote kachel aan achter in de
klas. Je kon dan je handen warmen, die altijd koud waren.
Vroeger was het vaak koud en kon je bijna niet schrijven vanwege je verkleumde vingers. Zoiets is op het ogenblik niet meer
voor te stellen. Evenmin de zwarte cape met puntmuts, die bijna
iedereen droeg en de pet voor de meeste boerenjongetjes.
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Je leerde netjes met de armen over elkaar zitten en je kreeg
goede en slechte punten op het zwarte bord. Als de onderwijzer
even weg moest en een oudste aanwees, werden zijn vriendjes
bevoordeeld. Er werd behoorlijk gekucht om aandacht te trekken,
met de buik zo ver mogelijk vooruit om te laten zien hoe voorbeeldig je wel niet zat. Wat deed je je best om braaf over te komen. Zo ging dat je hele verdere schoolleven.
De eerste leesles met de letterplank, waarbij je de woorden: aap,
noot, mies enz. opdreunde. De eindeloze reeks vermenigvuldigingen opzeggen, waarvan het gedreun tot ver in de omtrek te
horen was. De prachtige platen met de geschiedenisverhalen
van de komst der Batavieren of de prediking van Bonifatius.
Historische platen Vaderlandse Geschiedenis van illustrator J.H.
lsings .waarover dan in het verteluur gesproken werd. Het was
dan altijd dood stil.
Je schreef nog met griffel en lei met een doosje voor de spons.
Het schrijven met de griffel maakte een snerpend geluid. Later
met inkt en kroontjespen het schoonschrift. Eerst maakte je de
punt met speeksel nat, want dan schreef je zo mooi.
Met de tong tussen je tanden: óp schreef je dun, en néér dik en
de spetterende inktvlekken. De smaak van inkt is me steeds bijgebleven. Hoe vaak kwam er geen inktvlek op je papier omdat je
de pen te diep had ingedoopt. De kleine inktpot in je lessenaar,
waarin je met zijn tweeën zat. Afs de meester dan kwam om de
inktpot bij te vullen uit een grote fles met tuit. De eerste bladzijde
in een nieuw schrift was steeds weer een hele belevenis.
Ik moet goed in tekenen zijn geweest, want mijn tekeningen
hingen altijd aan het bord. Een tekening met rails en bomen er
langs kan ik me nog helder voor de geest halen. Ik tekende al in
perspectief. Dat had ik van vader geleerd. Ik was kennelijk te
goed voor de eerste klas, want vaak werd ik naar een hogere
klas gestuurd. Leuk vond ik het niet, want ik voelde me een
vreemde eend in de bijt.
Op 31 augustus, Koninginnedag, reden we, luidkeels zingend,
met de Jan Plezier door het dorp naar het wedstrijdveldje op het
erf van een boer aan de rand van het dorp even voorbij de lagere
school. Piet had me tevoren goed onderwezen hoe ik het beste
kon winnen met zaklopen: met de schoenen in de punten van de
zak of anders hoppen.
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Foto 7: De Jan Plezier van Stalhouderij Hurkx staat voor
Café De Jong, op de hoek van het huidige Dorpsplein (col/.
Toos Hurkx, Breda).
Je kon ook hardlopen met een lepel en een ei erop. Ik heb de
indruk dat ik toen veel prijzen won. Wij waren blij met het kleinste
cadeautje.
(Jan Pleziers wagens met koetsier werden verhuurd bij Jan v d
Hoef op de Ginneken markt11 .)
De Eerste Communie.
In Ulvenhout deed ik ook de Eerste Communie in de eerste klas.
Gestoken in een zwart matrozenpakje, met zwarte lakschoenen
aan. De dag tevoren heb ik voor het eerst gebiecht in een donker
hokje, waarin een schuif werd opengetrokken en ik in het donker
gaandeweg een gezicht ontwaarde.
Later hield je soms de adem in om de slechte adem van de
priester maar niet te hoeven ruiken. Dan, voor het eerst, je
zonden opbiechten. Ik verzon maar wat. De volgende dag durfde
ik nauwelijks m'n tanden te poetsen, bang om water naar binnen
te krijgen en niet meer nuchter te zijn.

293

Een zus~er. c~ördineerde alle handelingen van de plechtigheid
he~I ged1sc1plmeerd, met een stok tikkend op de grond. Rechts
de Jongens, links de meisjes. Handen onder het communiekleed.
De host_ie wer~. voorzichtig op je tong gelegd. Proberen niet op
de hostie te b1Jten, maar heel in te slikken. Je zou Jezus pijn
kunnen doen. Wat werd het allemaal moeilijk gemaakt door
zinloze geboden. De Goddelijke tegenwoordigheid in het brood
bezorgde je alleen maar angst.
Voor het kleine dorp was een vrij grote kerk gebouwd, waar alle
boeren van omliggende dorpen op zon- en feestdagen naar toe
kwa~en. 's Zondags in de kerk was een suisse aanwezig, in navolging van de Zwitserse garde in Rome bij de paus. Hij liep met
een groot lint op zijn borst: Eerbied in Gods huis. Hij had een
steekhoed op zijn hoofd en een spies in zijn hand. Met deze laatste porde hij kinderen, die aan het praten waren, in de rug. Ik
had een heilig ontzag voor hem. Je ging naar de kerk in een zond~gs pak, waar je heel zuinig op was, ook al groeide je er gauw
uit en was het snel te klein.
In de preek telden we hoe vaak de pastoor zijn stopwoord: "Welnu dan beminde gelovigen" gezegd had .
Tijdens de mis werd er gecollecteerd met een lange stok met
een zwart zakje met kwast aan de onderkant.
De bedoeling was dat je iets in het zakje deed. Bij ons kinderen
op de lage voeten plankjes waarop wij moesten zitten, kwam hij
niet, hij had al teveel knopen gekregen.
Achter in de kerk stonden meestal jonge mannen, die bij de laatste zegen als een haas de kerk uitvlogen om naar het tegenoverliggende café De Harmonie te rennen, maar niet om muziek
te maken. Het was waarschijnlijk de enige gelegenheid voor
mannen uit de gehele omgeving om hun dorst te lessen.
Een gangbare uitdrukking in die tijd over de kerk in Ulvenhout
was op zijn Brabants: Witte gij de kerk van Ulvenhout ?
Bij het antwoord Ja : Dan hedde gij veul kalk nodig.
Piet kon het niet nalaten, dit iedereen te vragen.
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Met Nieuwjaar nam Piet me mee op een tocht langs de huizen
en we zongen:

Nieuwjaarkn ouwen, de katjes zijn verkouden,
ze zitten in een schuitje, ze blazen op een fluitje.
Zalig Nieuwjaar.
Of het liedje:
Drie koningen, driekoningen, geef mij een nieuwe hoed,
de oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten,
ze heeft het geld op de toonbank geteld.

Foto 8: .De Dorpstraat omstreeks 1910, met links de oude
toen nog openbare lagere school (ansicht, co/1.A. van Dun).
Ulvenhout, Bakker van Kuijk.
Van Kuyk was de enige bakker in Ulvenhout en deze zat juist tegenover de lagere school waar Piet en ik opzaten. Soms als de
wind de goede kant uitblies kon men op de speelplaats de reuk
van vers gebakken brood ruiken. Vader ging bijna iedere ochtend naar de mis van 7 uur en kocht dan daar altijd zijn brood.
Hij had heel wat broden nodig voor zijn gezin. Er werd toen maar
één soort rond brood gebakken.
Piet ging graag mee met vader, omdat hij de dochter van de bakker Sjaantje van Kuyk zo mooi vond met haar blonde krullen. Zo
kwam het dat Piet en ik daar wel eens mochten helpen in de
bakkerij. Als beloning mochten wij dan zelf een pop van deeg in
de oven laten bakken en mee nemen.
Achter de bakkerij hield de bakker een paar varkens. Die werden
met oud brood gevoederd. Piet kon prachtig demonstreren hoe
je de varkens, zonder dat zij reageerden, met de vlakke hand
een goed kletsende klap op de billen kon geven.
Die combinatie van bakkerij en varkensstal zal men nu in Nederland niet meer aantreffen, denk ik. Toen was het leven nog eenvoudig.

We deden dit stiekem, daar vader het niet wilde hebben, maar
we vonden de spanning zo fijn. We begonnen meestal bij bakker
Van Kuyk om een beetje zelf vertrouwen te krijgen . Daar kregen
we altijd wel wat. Dan slager van de Broek, die er tegenover
woonde. Kregen we niets dan was het liedje:

Slager van de Broek heeft vannacht geblazen
de vellen van zijn broek die hangen uit de glazen.
Of:

Een verken zonder steert is gene centje weerd

Wij hadden geen benul van wat we zongen, als wij maar snoep
kregen, want thuis kregen we nooit snoep.
Naast de kerk lag het kerkhof waar ik met groot respect altijd
langs liep. Vooral om 12 uur 's nachts moest men er weg blijven
en zeker bij volle maan. Want het kon er spoken volgens Piet.
Gelukkig scheidde een hoog zwart hek het van de straat.
Hiernaast was een klein winkeltje met rode voorgevel. Het zal
wel van alles te koop hebben gehad maar wij kenden het als
snoepwinkel. Je kon er uit een bak met verschillende vakken van
alles kopen: toverballen, gemalen drop, dropveters en ander
snoep voor 1 cent per stuk. Op de toonbank naast de doos met
snoep, een stenen nikkertje, dat knikte, als je er een geldstuk in
gooide voor de missie. Het gaf ons een beetje wroeging, want de
zwartjes hadden geen kleren en geen schoenen. Voor ons was
ook elke cent kostbaar en wisten wel een andere manier om het
nikkertje te laten knikken.
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Een oud vrouwtje beheerde het winkeltje dat met een veerbel
aan de winkeldeur de klant aankondigde. Zij werd vaak door ons
geplaagd door de winkeldeur te openen en dan weer weg te
rennen, zonder wat te kopen.
De melkboer kwam aan huis met een wagen, waarop koperen
kannen stonden. De wagen werd getrokken door een magere
hond onder de wagen, die altijd hijgde. Had hij even rust, dan
werd hij weer aan het trekken gezet. De melk werd met maatbeker precies afgepast en direct gekookt. Tientallen keren, dat
het overkookte en het fornuis weer schoon gemaakt moest
worden.
Een keer in de week kwam er een wagen langs, getrokken door
een wit paard, met allerlei kleine spullen. Men kon er van alles
kopen van garens, knopen tot borstels. Het werd door de vrouwen ook gebruikt om dorpsnieuwtjes uit te wisselen. Verder
kwamen regelmatig de scharensliep en de voddenman met de
molentjes langs. Er was van alles te beleven.
Militaire Veldoefening.
Het Jachthuis lag aan de rand van een groot bos, met een brede
oprijlaan, de Dreef geheten. Ideaal om militaire oefeningen te
houden.
Men hoorde de kanonniers, die achterop de door 2 of 4 paarden
getrokken kanonnen zaten, over de kinderkoppen (kasseien) van
de Ulvenhoutselaan van verre aankomen.
De ijzeren wielen zonder banden hotsten en botsten over de
weg. Degenen, die erop zaten, moeten het allemaal aan de nieren of de lever hebben gekregen. Het was echt een kwellerij.
Vader, die het bevel over de oefeningen had, liet de compagnie
infanterie of cavalerie bij ons halt houden om uit te rusten. Dit
was tevens de gelegenheid om zijn huishouding te controleren.
De paarden van Vader en zijn adjudant Versteeg werden dan
aan de mattenkloppaal in de tuin gebonden. Voor de talrijke
mussen een ideale gelegenheid.
Wij vonden het prachtig om tussen de soldaten te zijn. Van de
marketentster, die achter de troep reed met muilezel en wagen,
kregen we dan een Kwatta chocoladereep met het soldaatje.

Foto 9: Het fameuze muziekkorps van het Zesde Regiment
Infanterie ('t Zesde) dat de troepen begeleidde naar de
oefenterreinen, hier gefotografeerd omstreeks 1935 in de
Burgemeester Passtoorsstraat in Ginneken.
Wij dachten, dat wij die dan van haar kregen, want vader zou
zoiets nooit geven.
De soldaten lagen dan uit te rusten in de droge greppel naast
ons huis. Tenslotte was het een heel end geweest van de kazerne te Breda naar Ulvenhout. Soms werd er gemarcheerd met
tamboers en andere muziek instrumenten. Populair bij de soldaten was dan Turf in je ransel. Wat dat voorstelde weet ik niet.
Zeker iets uit de tijd van Napoleon om je warm te houden bij een
vuurtje. Wij liepen dan een eind mee op de maat van de
muziek 12 .
Familie Hamel.
Piet raakte bevriend met Sjef Hamel, zoon van een grote heerboer13. Zij woonden vlak bij ons in een boerderij: Bieshoef14 . Een
gezin van 3 jongens en 6 meisjes. Daar was van alles te beleven
en Piet voelde zich daar in zijn element. Hij nam mij ook vaak
mee, maar ik voelde me er niet zo thuis. Was ik bang voor de
koeien, die aan de kettingen lagen of was het de weeë geur die
er altijd hing.
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Vaak hielp Piet de koeienflappen over het gras verspreiden. Hij
hielp ook met melken op een kleine driepoot krukje gezeten.
Voornamelijk de taak van de meisjes Hamel, die vonden het al
prachtig ook al kwam er niet veel melk in Piet's emmer. Meestal
door een plotselinge trap van de koe.
Elke koe had een meisjesnaam , maar Bertha de rustigste viel op
door het gemak waarmede zij zich liet melken. Piet hielp ook het
juk met de twee gevulde emmers dragen en was trots als het
lukte.
Alleen het slachten van kippen liet hij aan anderen over. Het
slachten van de kippen gebeurde door een mes in de keel te steken en de dieren omgekeerd op te hangen om het bloed eruit te
laten lopen, waarschijnlijk om mooi wit vlees te krijgen. Ik kon er
nooit naar kijken. Deze methode heb ik elders nooit meer zien
toepassen.
Werden ze daarna de kop afgeslagen dan liepen ze nog een
eind door om ergens rond de executie plaats te blijven liggen.
Wij kregen soms de poten, die nog konden bewegen als je aan
de pezen trok.
Eén dochter Hamel werkte op een vlakbij gelegen waspoederfabriek in Breda, Persil. Omdat de oude heer Hamel spierwit
haar had, dachten wij dat hij zijn haar altijd met Persil waste. In
ieder geval een goede reclame voor het merk.
Vaak kregen we, als we zeiden met een kleine leugen, dat we
nog niets gegeten hadden, een grote boterham van hen van
zelfgebakken brood. Eerst werd met de punt van het mes een
groot kruis op het ronde brood gezet en dan, met het brood
tegen de borst gedrukt, een grote boterham afgesneden.
Uitnodigingen om bij hen uit de warme pot te komen eten, sloeg
ik altijd af nadat Piet mij gezegd had, dat zij gezamenlijk uit één
pot aten, zonder borden. Zij hadden ook heerlijke sterappels, die
heerlijk zoet smaakten, maar waarvan wij er maar zelden een
kregen.
De appels, die onder de bomen lagen, trokken veel wespen aan.
Men had wespenvangers, waarin het krioelde van de wespen en
andere insecten. Ook hingen. overal plakkerige vliegenvangers,
waarbij je moest zorgen, dat je er per ongeluk niet met je haar te
dichtbij kwam.
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's Zaterdags werden de klompen en de melkkannen gepoetst
met zand. Mooi in gelid stonden ze op een rij voor het huis te
blinken. In de keuken werd wit zand gestrooid en in de mooie
kamer of voorkamer kwam men alleen op zondag.
Ik zag dan ook de oude heer Hamel in zijn schommelstoel voor
de grote betegelde schouw.
Bavelselaan 156, Ginneken, 1930
Van het Jachthuis verhuisden we naar de Bavelselaan 156. Ik
dacht, dat de burgemeester het Jachthuis vorderde omdat hij er
wilde wonen 15 .
Als militair verdiende Vader een heel karig salaris en met zijn
hobby, het beeldhouwen, moest hij geld bijleggen
Laurentiusschool.
Ik kwam in de tweede klas van de Laurentiusschool in Ginneken.
De heer Taks was daar het hoofd van de school. 's Middags bleven we over en werd er op de speelplaats gevoetbald, wat kennelijk niet toegestaan was. Als de bal in de tuin van de heer Taks
terecht kwam sneed hij hem stuk. Je durfde niet te protesteren.
Verder werd er aan bokspringen gedaan, waarbij men vaak met
de hakken tegen iemands billen schopte. Haasje over was
favoriet om je op te warmen, want het kon soms koud zijn.
Regende het, dan stond men te kieumen onder het afdak, waar
ook de open w.c. 's waren, die altijd stonken.
Vader maakte voor ons kleppers van echt eikenhout of een plank
met gaten voor de knikkertijd. Je ging dan al vroeg naar school
om knikkers te winnen. We kenden toen nog geen glazen of
stalen knikkers. Een andere keer was de prik- of zweeptol
populair. Bij de laatste schoot het touwtje van de zweep op het
kritieke moment altijd los. Daarna de jojo. De hoepel, gemaakt
van een oud fietswiel en de katapult van fietsbanden werden
vooral op straat gebruikt. Er werd veel buiten gespeeld en met
meer fantasie dan nu het geval is. Je ontving ook nooit vriendjes
in huis.
Piet zat ook op deze school en als oudere broer beschermde hij
me ongemerkt, want ik was een vrij bedeesd ventje, gemakkelijke prooi voor plaaggeesten, vooral toen ik later een bril moest
dragen en men snel brillenjood hoorde roepen.
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Vaak hoorde ik dat hij vocht met schoolkameraden en moest ik
komen kijken. Meestal won hij voordat de schoolmeester kwam.
Als er een opstootje was op het schoolplein wist men haast
zeker dat het om Piet ging. Altijd was er wat bijzonders. Piet zat
in de klas met Kees van Bavel en zo leerde ik het broertje van
Kees, Huub, kennen, die bij mij in de klas zat.
De familie Van Bavel woonde in de Ulvenhoutselaan. Soms gingen Huub en ik samen naar huis. Wij moesten dan wel langs de
Molenstraat 16 , een soort gribus waar ook het kerkhof lag. Als ik
alleen was liep ik weleens naar het graf van moeder17 .
De andere route ging langs de hoefsmid Sloekers 18 op de hoek
van de Ulvenhoutse- met de Bavelselaan. Hier bleven we lang
kijken hoe de zware knollen van de tegenover gelegen
meelhandel Van de Reijt en bierbrouwerij De Zwaan 19werden
beslagen. De reuk van gebrande hoeven is mij nog lang
bijgebleven. Men zag soms de prachtig opgetuigde knollen met
de wagen vol tonnen bier met veel kabaal vertrekken.
Hier lag ook een groot terrein bij de Schoolakker de plaats voor
de grote evenementen: de kermis en soms ook het circus. Zoals
het grootste circus aller tijden toen: Sarassani. met volgens de
aankondigingen echte Indianen. Voor mij een onvergetelijk
moment. Nog ben ik vader dankbaar, dat ik dat mocht zien. Hij
moet behoorlijk over zijn hart hebben gestreken want vader was,
als het niet hem zelf betrof, enorm karig met geld uitgeven. Hij
kon absoluut niet met geld omgaan. Hij gaf het meestal uit aan
arme artiesten en merkte meer dan eens dat hij bedrogen was.
Soms liepen we ook langs de Ginnekenmarkt met de waterpomp
en de oude hervormde kerk, die vroeger aan de katholieken had
toebehoord. Jammer van de niet katholieke zieltjes, die komen
nooit in de hemel, leerden wij onder de godsdienstles. Bij de
hervormde kerk staat de Citadel, het monument voor Generaal
Chassé. Hij verdedigde het laatste bolwerk in Antwerpen tegen
de Belgen toen België zich van Nederland afscheidde in 1830.
We kwamen dan langs de fotograat2°, waar we vaak in de
vuilnisbak graaiden, op zoek naar lege spoelen van fotofilms.
Wat deden we ermee? Ik weet.het niet meer.
Tegenover de Laurentius kerk was de kapper. Hier werden de
eerste stomme films gedraaid. De kapsalon werd dan ontruimd
en zagen we de eerste films van Charlie Chaplin.
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Foto 10: Het kolossale kruisbeeld van Leendert Douwes,
zijn eerste grote werk, dat omstreeks 1930 geplaatst werd
in Bavel op de hoek van de Seminarieweg, werd omstreeks
1960 verplaatst naar de Deken Dr. Dirckxweg (foto
A. W.Jansen, 1980).
Een grammofoon met een grote hoorn zorgde voor de
bijpassende muziek. De betiteling werd apart belicht.
(In mei 1931 nam vader eervol ontslag uit militaire dienst en
kreeg hij pensioen. Op 4 juni 1931 overleed moeder DouwesMahieu , 40 jaar oud
Vader liet een groot atelier bouwen achter het huis in de Bavelselaan. Hierin kon hij naar hartelust beeldhouwen. Zijn eerste
grote opdracht was een levensgroot kruisbeeld voor de Paters
van de Heilige Harten.
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Het was zo groot dat de deuren van zijn werkplaats er uit
gehaald moesten worden. Piet had het beeld eerst met een
kleerborstel moeten oppoetsen,waarbij de neus van de Christus
beschadigd werd. Het beeld werd gezegend en onder
aanvoering van de pastoor van Bavel in processie naar de plaats
van bestemming op het kruispunt Seminarieweg en Kluis-straat
gebracht.
De generaal, die hier dagelijks met zijn paard langsreed, was
daar zeer verbolgen over. Om zijn ergernis te uiten vertelde hij,
dat zijn paard er van geschrokken was en er niet meer langs
wilde. Later maakte hij er zijn excuses over en vond het beeld
schitterend. Zo zie je maar weer, zei vader, wat je van een paard
kunt leren.
Ons huis lag aan de rand van een bos met ernaast een allee, die
naar de villa Wolfs/aar voerde. Bij de villa lag een grote vijver.
Volgens Piet heette die zo omdat de wolf van roodkapje, met
stenen in de buik verzwaard, daarin was gegooid. Kikkers werden gevangen, met een rietje opgeblazen en weer teruggezet.
Ze bleven dan drijven. Meikevers werden met een touwtje aan
een van de pootjes rondgevlogen. Wreedheid ten top, zonder
enig besef van wat je deed.
Vader gebruikte het paadje naar het atelier tussen ons huis en
de buren als schietbaan en gaf Lucienne en Jan schietles met
een F.N. dienst revolver: Fabrique National Liège. bijgenaamd
"faalt nooit". Moet je je voorstellen als buren.
Op weg naar school kwamen we eerst langs de wasserij De Lelie
een houten schuur en dan een schroothandelaar: Koos Heestermans. Met een open wagen met paard reed hij langs de straat
voor het ophalen van oud ijzer. Zijn vrouw zat breeduit op de bok
naast hem. Zij kwam kennelijk uit België want ze werd op zijn
Brabants Belse Marie genoemd. Zich generen deed zij niet.
Soms zag je Belse Marie op de poepdoos zitten met de deur
open. Deze stond buiten het huis met uitzicht op de straat.
Op het graf van de ijzerhandelaar, een latere verzetsheld, staat
behalve zijn naam en datum, · te lezen: Roest in vrede, waarschijnlijk een verzinsel van Piet.
(wordt vervolgd in deel 2)

Aantekeningen bij deel 1
door Ad Jansen
Zie voor de levensbeschrijving van Pieter Leendert Douwes: A.W.Jansen: Een halve eeuw
Ginneken, 1890-1942, deel 2, p.113-117; Breda, 1991.
De Ginnekense architect J.A.Vermeulen bouwde in 1919 een stervormige villa met rieten kap op
een perceel weiland aan het begin van de Bouvignelaan, door hem aangekocht in 1918. Hij
woonde er tot zijn vertrek in 1928 naar Nijmegen. De hoeve werd openbaar verkocht, werd korte
tijd verhuurd en brandde in 1929 af. De weilanden vóór Bouvigne mochten daarna niet meer
bebouwd worden. Zie foto 1.
Zie A.W.Jansen: "De legende van de Duivelsbrug: zin en onzin in de versie van 1904", in
Brieven van Paulus, jrg.31 nr,158, 2006.
De zakeman Emanuel Zoetmulder uit Schiedam kocht Bouvigne in 1920 en ging er in 1921 met
zijn gezin wonen. Hij was ook eigenaar van de weilanden langs de Bouvignelaan. Hij liet architect
J.A.van Dongen een plan maken om langs de weg villa's te bouwen. Zie bij noot 2. Burgemeester
Serraris wist dit plan persoonlijk te verhinderen. In 1930 vertrok de familie Zoetmulder, de
gemeente kocht het complex voor J 100.000,- en verhuurde het voor 50 jaar aan de Pius-X
Stichting.
K.J. V. = Katholieke Jonge Vrouwen; daarnaast was er de K.J.M.: Katholieke Jonge Meisjes.
Zie: A.W.Jansen: "Het Jachthuis te Ulvenhout, 1904-1994", in Brieven van Paulus, jrg.20 nr.98,
1994. Gebouwd in 1904 door Cornelis Jacob Bakker, jachtopziener en tevens project.ontwikkelaar.
Nu de Rouppe van der Voortlaan, genoemde naar de burgemeester van Nieuw-Ginneken die in
het Jachthuis woonde van 1948 tot 1964. De Groote Dreef heette officieel Nieuwe Dreef, maar
werd in de volksmond vermoedelijk de (Groote) Dreef genoemd. Nu: Dorpstraat 3, Ulvenhout.
A.A.L.Graumans (1894-1955), schrijver van streekromans, geboren te Breda, woonde te
's-Gravenhage. Wanneer hij in Ulvenhout was logeerde hij in 't Jachthuis. Als Den Dré van
Ulvenhout was hij de personificatie van het landelijke leven.
Voor een levensbeschrijving van Henri t'Sas zie: A.W.Jansen: Een have Eeuw Ginneken, 2,

p.123-131.
JO

Il

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Huize Weltevreden (Dorpstraat 10) werd gebouwd in 1906 In 1921 werd het gekocht door
Jan Josef Oxenaar, geboren in 1881 in Salatiga, Indonesië.Hij was getrouwd met Corrij Louise
Elisabeth Bennetz. Zij woonden er tot omstreeks 1936. Zie: A.W.Jansen: "Fraaie
rentenierswoningen aan de Dorpstraat te Ulvenhout", in: Brieven van Paulus, jrg.26 nr.132, 2000.
Een verhuurder op de Ginnekenmarkt is mij niet bekend. Wel reed stalhouder Heintje Hurckx uit
de Raadhuisstraat regelmatig met een Jan Plezier door Ulvenhout.
De troepen werden vaak begeleid door het fameuze muziekkorps van het 6e Regiment Infanterie,
't Zesde. Ook de bereden veld (artillerie) had in de jaren twintig een eigen muziekkapel.
De familie Hamel was eigenaar van de Bieshoef, van oorsprong Beversluys geheten, nu
Ulvenhoutselaan 123c.George Hamel wasvan oorsprong bakker in Ulvenhout. Hij trouwde in 1898
Met Cornelia Kanters, familie van de vorige eigenaars. De hoeve brandde af bij de bevrijding in
1944, maar werd na de oorlog herbouwd.
Zie: A.W.Jansen: "De Bieberg, een gehucht onder Ulvenhout", in: Brieven van Paulus, jrg.27
nr.140, 2002, p.259-265. De hoeve werd na 1845 Bieshoefgenoemd. De oude naam is halfweg
de twintigste eeuw in ere hersteld.
De burgemeester van Ginneken woonde in het huis Raadhuisstraat 1. In 1926 was 't Jachthuis
via een openbare veiling verkocht aan de familie De Constant-Rebecque. Er was tot 1945 een
horeca-bedrijf gevestigd, uitgebaat door P.M.van Aalst.
Molenstraat is de oude naam van het gedeelte van de Kerkhofweg tussen de Bavelselaan en het
Valkeniersplein. Een deel van de straat met kleine huisjes werd De Klampetter genoemd. De
Molenstraat ontleende de naam aan de windmolen Het Fortuyn, die vanaf 1800 tot ongeveer 1926
heeft gestaan op de zuidelijk hoek van de Bavelselaan met de huidige Kerkhofweg.
Yvonne Mahieu was over1eden in 1931.
De smederij van Frans Sloekers was gevestigd op de punt van de Bavelselaan en de
Ulvenhoutselaan. Zijn zoon Hanij verhuisde omstreeks 1940 de smederij naar Raadhuisstraat 32.
Van de Reijt vestigde zich in 1923 in het grote herenhuis Raadhuisstraat 25, de
bierbrouwerij lag naast het huis, telWijl het maalbedrijf vanaf 1926 in een nieuw gebouw aan het
begin van de Bavelselaan werd ondergebracht, nu het wooncomplex Het Fortuyn..
August Melai, Ginnekenmarkt 8.
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INVITATIE VAN PAULUS
De welzeerbijzonder edele heer Paulus van Daesdonckq laat
weten ende doet condt dat het hem zeer verheugt ende verblijdt
dat de molen de Korenbloem in zijn huidige vorm 100 jaar
bestaat ende existeert ende een 300 jarige naam en opschrift
draagt.
Maar hij kan het niet laten op te merken ende te remarqueren
dat zijn verre verre voorouders, waarvan hem de namen wegens
oudtheijt des tijds geheel en al ontschoten zijn, op zijn hoogst
eigen landgoed óók een molen, nog wel een watermolen, had
staan ende draaien.
Zoo moeten er meer geweest zijn, in al oude tijden en ook nog
vandaag, nu de Bavelse molen de Hoop niet opgeeft om het
autogeraas tot geruisch te vermalen.
Ende daeromme is het dat hij ulieden allen inviteert ende
uitnodigt voor de explicatie ende uitlegginghe die de heer Karel
Leenders omtrent de gewezen en wezende molens in en om het
heem van deszelfs Paulus zal geven op maandag de 19e
Octobris 2009 op de Pekhoef in Ulvenhout, een kwart uur na den
slagh van achten.

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 163
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 100
JULI - HOOIMAAND - DONDERMAAND
Heeft Margriet geen zonneschijn (20/7)
Dan zal het een natte zomer zijn.
AUGUSTUS - WARMTEMAAND - ONWEERSMAAND
Is het weer op hemelvaart uitgelezen (15/8)
Zo zal de herfst voortreffelijk wezen)
SEPTEMBER - HERFSTMAAND - FRUITMAAND
Sint Giel met zonneschijn (1/9)
Het zal nog 4 weken zo zijn

DIT ZIJN ZE

1 2 3 4 5 6

7
10

8 9
11

12

door Kees Leijten
Onze oproep van de vorige keer heeft succes gehad. Cor
Diepstraten (Cor Post) uit Bavèl wist een viertal namen te
noemen. Zij dacht dat de foto dateert uit 1920 en gemaakt is
achter het huis van Marie van der Avoort. ,want daar was vroeger het voetbalveld. Cor herkende haar vader Rinus (6);
Cor wist ook 1, 3 en 9 te noemen.
Een anoniem briefje in onze brievenbus voegde er nog enkele
namen aan toe. Hij kende de keeper en noemde zowel 1 als 5
Toon Marijnissen. Dat zouden neven zijn.
Alles overziend wordt het dus:
1 Toon Marijnissen 2 onbekend; 3 Sjaak Michie/sen;
4 onbekend; 5 Toon Marijnissen; 6 Rinus Diepstraten:
7 onbekend; 8 onbekend; 9 Toon Diepstraten;
10 onbekend; 11 keeper A. Hendriks; 12 onbekend

Wie van de oudere Bavelaars kent de overige namen ?
We zijn benieuwd naar de reacties .

heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK

Enquête : U kunt dit formulier uitnemen, de brieven bliiven dan volledig.
Wat is uw waardering voor onze activiteiten en wilt u er een bijdrage aan leveren ?
Activiteit
Brieven van Paulus
Lezingen
Excursies
Muziekmiddag
PaulusMail
Inrichting museum
Projectgroep "wegen en paden"
Projectgroep "monumenten"
Projectgroep "tentoonstellingen"
Projectgroep "stamboomonderzoek"
Projectgroep "website"
Projectgroep "herstel museum objecten"
Projectgroep "onderhouden museum en tuin"
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heemkundekring

PAULUS VAN

DAESDONCK

Enquête: U kunt dit formulier uitnemen, de brieven bliiven dan volledig.
Bavel, 1 5-8 -2009
Geachte heer/mevrouw,
Het bestuur van Paulus is steeds in de weer om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw
heemkundige ·wensen. Zo ontvangt u informatie via onze "brieven", organiseren we lezingen,
t entoonstellingen, excursies, enzovoort.
Natuurlijk zijn wij nieuwsgierig of u tevreden bent over onze activiteiten en misschien hebt u wel
ideeën over nieuwe heemkundige activiteiten .
Een heemkundekring houdt zich bezig met het bestuderen en vastleggen van het verleden van de
regio. Daartoe heeft Paulus een aantal projectgroepen waarin geïnteresseerden samen aan een
bepaald project werken. Zo is er een groep die zich bezighoudt met stamboomonderzoek, een
met het reconstrueren van oude wegen/paden enz. Handige mensen herstellen en onderhouden
objecten die in het museum staan of in het depot. Mogelijk vindt u het leuk om mensen te
interviewen of op een andere manier mee te werken aan het verzorgen van de Brieven. Wij willen
raag
deze act" ,j e· e be rek e
Is u be
gstell" g e
o
aa deze

b·:

Om uw mening te peilen en daarnaast een beeld te krijgen van de samenstelling van onze kring,
sturen wij u deze korte enquête.
Het invullen van de enquête is geheel vrijblijvend.
Uiteraard is het voor ons een geweldige steun in de rug om te constateren of we op de goede weg
zijn of dat we juist bij moeten sturen. Uw mening wordt daarom bijzonder op prijs gesteld.
U kunt dit formulier afgeven bij een van de bestuursleden of opsturen naar het secretariaat, graag
vóór 1 5-9-2009. Uiteraard mag u de antwoorden ook naar ons mailen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Met vriendelijke groet,
Paulus van Daesdonck

secretariaat - Abdij van Thornstraat 18 - 4854 KG Bavel - (0161) 433 488 - paulus@ulvenhout.com
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ezinsabonnement en bereikbaar ?
Leefti' d
Geslacht

Postcode + woonplaats
E-mail adres , tel. nr.*
Ik wil info via PaulusMail
·a
nee
s.v.. aankruisen e-mail adres invullen
* Als u een bijdrage wilt leveren of nadere uitleg wilt geven, dan is uw e-mail adres of telefoonnummer nodig.
secretariaat - Abdij van Thorn straat l 8 - 4854 KG Bavel - (0 l 61) 4 3 3 488 - paulus@ulvenhout.com
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FIETSEXCURSIE NAAR KOEKHOVEN

PAULUS AAN DE BRON VAN MARK
door Anneke Oomes
Paulus probeert met regelmaat interessante excursies te organiseren. Dit jaar sloot de excursie naadloos aan bij de wisseltentoonstelling in het museum: "De Mark, Levensader van ons
heem".
Met een flinke groep toog Paulus naar de bronnen van de Mark
nabij Koekhoven.
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Ook daar waar de Mark ontspringt is een heemkundekring actief.
Heemkundekring Marcblas. Deze enthousiaste club mensen was
direct bereid Paulus door hun heem te leidden. Om zoveel mogelijk te kunnen zien stelden ze voor er een fietsexcursie van te
maken. Vandaar dat op zaterdag negen mei een flinke groep
Paulusleden met hun eigen of een gehuurde fiets bij het gemeentehuis van Merkspla.s stonden waar Karel Govaerts van
Marcblas hen welkom heette.
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Wachten op vertrek
In 55 jaar is er veel veranderd
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Daar begint het allemaal ...

Marcblas had een prachtige route uitgezet via een aantal fraaie
vergezichten en intieme gehuchtjes, landgoederen en prachtige
natuur. Op diverse plaatsen werd stilgestaan en gaven de begeleiders vanuit Marcblas duidelijke uitleg.
Paulus stond aan de bron van de Mark, een weinigzeggend
slootje nabij Koekhoeven in het buitengebied van Merksplas,
Paulus fietste door het land waardoorheen de Mark zijn weg
zoekt als smalle loop die langzaam maar zeker aan kracht toeneemt. Een van de laatste markante punten op de route was bij
het oudste stenen huis van Mersplas dat zijn bestaansrecht aan
de Mark dankt.
Daar was een herberg gevestigd waar reizigers, onderweg van
Antwerpen naar Den Bosch halt hielden voor een pauze. In ruil
daarvoor hielp de waard hen over de Mark, een doorwaadbare
plaats ligt op steenworp afstand van het huis.

Enkele sfeerplaatjes

Paulus kon over een brug want ook in Merksplas stond de vooruitgang niet stil. Mensen hebben de rivier en het land erom heen
naar hun hand gezet en de natuur in cultuur omgezet. De mensen van Marcblas hebben Paulus vertelt over dit proces aan de
hand van voorbeelden in het veld. Paulus is een heel stuk wijzer!
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Zelfs aan de inwendige mens werd gedacht want onderweg, bij
een kerkje stonden andere leden van Marcblas ons op te
wachten met versnaperingen we kregen hier uitgebreide uitleg
over de in 1960 gebouwde kapel van O L. vrouw van de Stilte.
Met hernieuwde energie begonnen we aan het tweede deel van
de route we bezoeken de prachtige domeinen Zwartgoor en
Graafsbos en het kasteel van Splingard. Uiteindelijk eindigt de
excursie bij het heemhuis van de kring in Merksplas waar
afgesloten werd met een kopje koffie. Voorzitters van Paulus en
Marcblas complimenteerde elkaar over en weer en uiteraard is
Marcblas door Paulus uitgenodigd voor een tegenbezoek.

Een van de prachtige huizen die we passeerden

(

Villa ter Borcht, het fraaie heemhuis van Marcblas

Het oudste stenen huis van Merksplas uit 1654
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TOP 10 BRABANTSE TRADITIES
DOE OOK MEE
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (NCV) heeft 2009
uitgeroepen tot het Jaar van de Tradities. In dit kader wil Erfgoed
Brabant i.s.m. het NCV eeh onderzoek verrichten naar de Top 10
van tradities in Brabant. Wij vragen alle Brabanders om een
enquête over tradities in te vullen. De enquête sluit op 22
september. Op 17 oktober maakt Erfgoed Brabant tijdens de dag
van de Brabantse Volkscultuur in de Tussenpauz te Bavel de
Top 10 bekend. Tevens zal er op 17 oktober i.s.m. Uitgeverij
Pharos een publicatie verschijnen, waarin de meest genoemde
tradities worden uitgediept. Zijn de tradities wel zo typisch
Brabants of is het een traditie die op meer plaatsen wordt
gevierd? Welke aspecten zijn dan wel typisch voor Brabant en
waar komt dat vandaan of wordt dit beleefd? Samen met
deskundigen uit het veld wordt een antwoord gezocht op deze en
vele andere vragen.
Erfgoed Brabant start de zoektocht naar tradities in Brabant met
een enquête onder inwoners van Brabant waarin ze de volgens
hen belangrijkste Brabantse tradities kunnen aangeven. Het kan
gaan om tradities die misschien alleen bekend zijn in de eigen
woonplaats of binnen de familie. Het kunnen tradities zijn die in
heel Nederland in ere worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan
de lampionnenoptocht, ouwejaar zingen, 'n avondje Nae, carnaval,naar de kermis gaan of het vieren van het Suikerfeest. Of aan
het bezoeken van de kroeg op vrijdagavond, het eten van
chinees op een vaste dag in de week of de Brabantse koffietafel.
U hebt vast en zeker eigen tradities in uw familie.
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Erfgoed Brabant
streven ernaar dat zoveel mogelijk Brabanders gehoor geven
aan de oproep de enquête over tradities in te vullen.
Dus zegt het voort en geeft hèt door! Verwijs iedereen en ga zelf
naar www.erfgoedbrabant.nl en vul de enquête in. Het duurt
maar enkele minuutjes. Welke tradities leven er in het land van
Paulus??

DE MARK
LEZING DOOR DR. K.A.W.H. LEENDERS
verslag Louis Vriens
Ruim 100 mensen bezochten op 20 april de lezing van Karel
Leenders over de Mark in de zaal van het klooster te MeerselDreef. In vogelvlucht nam Karel de bezoe~ers mee van de
bron(nen) tot aan de uitmonding van de Mark.
Dr. K.A.H.W. Leenders
Karel Leenders heeft de afgelopen 35-40 jaar baanbrekend werk
verricht op het gebied van de Brabantse regionale geschiedbeoefening. Vele onderzoeken heeft hij neergelegd. in a_ansprekende publicaties. Karel Leenders is werkzaam als h1stonsch geograaf en demograaf bij de provincie Zuid-Holland.
De Zenne
.
Twee miljoen jaar geleden stroomde de rivier de Zenne in het
Vroeg-Pleistoceen vanuit België via Brussel ~ichting _Breda. De
Zenne heeft in onze streken een breed en diep dal in de oude
bodem lagen uitgeslepen: het "Dal van Breda". Dit d~I. bepaalt
hier nog altijd in belangrijke mate de loop van de nvIeren en
beken.
Vlaamse Vallei
In een latere periode werd halverwege de helling een breed _oostwest dal gevormd: de "Vlaamse Vallei". De Midden-Belgische
rivieren komen niet verder noordwaarts. Het water stroomt
westwaarts af, richting Brugge.
Nethevallei
.
Nog later werd noordelijker de Nethevallei ge_vormd..
Zo ontstond de Kempische Micro-cuesta (kleine hellingen) die de
oud-Pleistocene kleigronden aan de zuid- en westzijde begrenst.
De· Mark ligt geheel ten noorden daarvan.
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Bron(nen) van de Mark
Een groot deel van het stroomgebied van de Mark wordt gevoed
door water vanuit België. De Mark kent verschillende brongebieden, met name de gebieden rondom Merksplas en Rijkevorsel.
De beek met de naam "Mark" loopt door tot het bronnengebied
van Merksplas. Dit bronnengebied ligt nabij het gehucht Koekhoven.

STROOMGEBIED VAN DE MARK, voor 1374

Op sommige plaatsen is het beekdal smal, op andere plaat~en
juist breed. Op de bredere plaatsen ontstaan de gehuchtjes
(o.a.Strijbeek, Galder, en Notsel). Op de hogere plaatsen (donken) vestigen zich de oude hoeven (Hogendonk, Scho_?ndonk)
en kasteeltjes (Daesdonck, Bouvigne). Later worden ZIJ onderdeel van het landgoederenlandschap rondom Breda. Er komen
nieuwe elementen bij zoals bijvoorbeeld: het klooster van
Meersel-Dreef, Grimhuysen, Mon Plaisir en Valkrust.
NEOERZETTINGSSTRUCTUUR
IN HET MARKDAL

~,g 9 4

•
~ )
•

D

smal c!al

1

.-..oµ
·1."

a,.

............ ., ..1 ·"·, .,

' .'C l

.\ . Ulvenr-iou:
'.1 ~

akker

.·...

,,,er/kar

a
a

N

a _:-, a

a

D

T

·· '

'i8'Notsel

km

-a ·.

..,.
,_

Cl

e

@

w-to

Ga:~

10

111'1

~

-

t<ersel-'

Nederzettingen
Als je het nederzettingenpatroon van de Mark tussen Eysel (B)
en Breda bekijkt zie je dat -het Markdal wordt begrenst door
beekdalbegeleidende wegen zoals de Strijbeekseweg en Galderseweg.
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De naam "Mark"
Waar komt de naam "Mark" vandaan? In veel verklaringen wordt
uitgegaan van "Mark "= grens, grensteken of grenspaal. Maar in
historische tijden was en is de Mark maar hier en daar een
grens! Logischer is uit te gaan van de vertaling van Maurits
Gysseling ( belangrijke Belgisch taal- en naamkundige) die voor
het woord Mark de vertaling: "rivier in moerassig gebied"
aangeeft.
Dat "Mark" echter een eigenwijze naam is blijkt uit het feit dat de
naam voorkomt van bron (Merksplas) tot monding (Markgors) bij
het Volkerak.

Strijbeek
De Strijbeekse Beek, vroeger ook wel "Kaal" genoemd vormde
de scheidslijn tussen het Land van Breda en het Land van
Hoogstraten. Dat de beek haar naam ontleend aan "strijd bij de
beek" is onwaarschijnlijk. Waarschijnlijker is dat Strijbeek een
belangrijke vergaderplaats was voor de heer van Hoogstraten en
de heer van Breda om hun geschillen te bespreken. Zo was er
bijvoorbeeld vaak onenigheid over de onderhoudsstaat, en
daardoor slechte bevaarbaarheid, van de Mark.
Kasteeltje Daesdonck
1n 1621, voordat er in 1700 een prachtige lanenstructuur werd
aangelegd was er al sprake van een hoeve en een huis op de
plaats van het later gebouwde kasteeltje. Blijkbaar heeft er ook
een kleine watermolen gestaan. Het perceel "Molenbeemd"
verwijst hierna, er is in het verleden een molensteen gevonden.

De Laermolen bij Hoogstraten

Watermolens
Hoeveel watermolens er vroeger op of langs de Mark hebben
gestaan in niet precies bekend. Wel is bekend dat vanaf Meersel-Dreef tot aan Hoogstraten er drie hebben gestaan: namelijk:
de Meerselmolen, de Volmolen te lbbrugge en de Laarmolen
onder Hoogstraten.
Waarschijnlijk heeft er in het "Merkske" nabij Baarlebrug ook een
watermolen gestaan.
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Breda
De Mark is onder te verdelen in drie verschillende fasen:
- fase 1: vanaf haar bronnen tot Breda als hooglandbeek,
- fase 2: bij Breda als twijfelachtige beek/rivier
- fase 3: voorbij Breda als rivier recht naar zee.
In vroeger dagen stroomde de Mark zowel door als rondom
Breda, haar bedding was ooit 800 meter breed. Breda bestond
uit velerlei kleine eilandjes. In oorlogstijd beschermde ze de stad
door inundaties. Van lieverlee hebben de Bredanaars haar bedwongen en gekanaliseerd. Eeuwen diende ze als levensader
voor stad en achterland en droeg ze bij aan de welvaart van
deze regio. Als rivier stroomt ze voorbij Breda door vlakke
polderlandschappen om uiteindelijk uit te monden in het Volkerak
op weg naar zee.

LEVEN LANGS DE MARK
HERINNERINGEN AAN MIJN JEUGD 3
door Tommes Verheijen
Als een kronkelend blinkend lint zoekt de Mark vanuit België zijn
weg naar het noorden. Soms kabbelend, maar vooral in de herfst
en winter veranderde hij in een woeste stroom, brak uit zijn
bedding en overspoelde de aangrenzende weilánden.
Iedere bocht werd daarbij uitgediept en zo behielden de wielen
hun onzichtbare gevaren. En toch had de Mark op ons een
ontembare aantrekkingskracht. Vooral in de zomermaanden
wanneer we door ons moeder voorzien werden van een kuipje
groene zeep om ons te wassen in "de kleine Weel". We zeepten
elkaar in van top tot teen en doken dan het water in, een breed
schuimspoor achter ons aan slepend.
Dat deden we liever dan ons eenmaal per week aan een verplichte schrobbeurt in een zinken teil te onderwerpen.
De kleine Weel lag daar waar de Chaamse beek in de Mark
uitmondde.
Je ging als jongetje net niet kopje onder als je de Mark wadend
overstak.
Bovendien waren er ook altijd wel ouders die toezicht hielden op
het vrolijk kinderspel. Aanvankelijk "zwommen" we "op z'n hondjes". Inderdaad , net als een hond, maar als we eenmaal de eerste beginselen van de zwemkunst machtig waren dan werden we
door de aankomende volwassenen bij kop en kont gepakt en "de
grote Weel" ingekieperd.
Gevaarlijk, maar als je tekenen van vermoeidheid ging vertonen
waren er altijd grijpgrage handen die je op het droge hielpen.
Van zwemlessen had nog nooit iemand gehoord.
We waren allemaal autodidacten, die af en toe eens naar de
westkant van het Mastbos liepen om te gaan zwemmen in de
"Prinsenplassen" een natuurbad dat zijn water betrok van de
Mark. We vonden het overigens maar niks: je raakte al gauw je
vriendjes kwijt en centjes om een ijsje te kopen waren er ook
niet. Neen, ons speelterrein was en bleef de echte Mark, alhoewel het zwemmen in de Mark verboden was.
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· Af en toe organiseerde de politie met een paar mensen een razzia: Volkomen nutteloos.
Hun blauwe petten waren al op een afstand herkend en iedereen
kende de ondiepe doorwaadbare plaatsen waar je je schamele
bundeltje kleren een droge oversteek kon bezorgen.
De hele jeugdbende verplaatste zich richting Klokkenberg, om
even later weer doodgemoedereerd de kleine Weel in te duiken.
Opper Van den. Broek zal er beslist niet wakker van hebben gelegen. Misschien wel de "deftige" kanovaarders die vanuit Breda
de Mark opvoeren. We maakten er een sport van om deze waaghalzen met kano en al te torpederen. De meeste maakten
wijselijk rechtsomkeert als zij die bende saboteurs in het oog
kregen.
Een enkeling waagde, driftig meppend met zijn roeispaan, een
geforceerde doortocht. Dat kwam ons wel eens op blauwe
plekken te staan, maar je nam grootmoedig je nederlaag.
Soms werd het verblijf aan de Mark abrupt afgebroken. Wanneer
de lucht in de verte dichttrok en de eerste bliksemschichten
zichtbaar werden dan pakte je snel je boeltje en rende met een
noodgang naar huis.
We waren bang van onweer. Ook meester Van de.Wouw kon
ons met zijn goedbedoelde waarschuwingen niet van het Markwater houden.
De talloze waterratten verspreidden via hun urine de ziekte van
Weil, hield hij ons voor. Het bleek vergeefse moeite te zijn.
Sterker nog, we dronken uit de holle hand plassen Markwater en
niemand vertoonde ooit enig verschijnsel van deze "vreselijke
ziekte". Er waren ook enkelingen die zich in de winter aan
gevaren blootstelden. Kees van Rijsbergen b.v. die vastgevroren ijsplaten openbrak en vervolgens als gehard brandweerman zijn baantje trok door het ijskoude water, zich droog liep op
de kant en daarna dik ingepakt weer huiswaarts keerde. Zoveel
lef hadden wij niet. Wij spaarden onze energie voor de lente als
het visseizoen begon.

LINTJESREGEN OVER PAULUS
door Kees Leijten
Ook dit jaar weer zijn een aantal leden van onze vereniging op
Koninginnedag onderscheiden door de koningin. In alfabetische
volgorde zijn dat Charles Blokdijk; Sjaak Diepenbroek; Bets van
Kuijk ; Gerard Oomen; Sjaak van der Veeken en Jack Walraven

Charles Blokdijk

Sjaak Diepenbroek

Bets van Kuijk

CHARLES BLOKDIJK zet zich al zo'n veertig jaar in voor de
muziek en vooral de harmonie en fanfare-muziek in Brabant en
speciaal in Bavel. Ook voor de taptoe in Breda.
Hij is al vele jaren betrokken bij Hafabra Breda (Harmoniën Fanfares en Brassbands in Brabant). Charles is voorzitter van de
Jeu-de boules- vereniging en bestuurslidvan de Huif.
Charles is vanaf de oprichting, 34 jaar geleden, lid van Paulus .
SJAAK DIEPENBROEK is in Ulvenhout een echte verenigingsman. Skaak heeft zich in de loop der jaren ingezet voor Ulvenhout 700; de Spasti-fietsdag; de brandweer en de wielerronde.
Maar ook de EHBO mocht op zijn medewerking rekenen.
Velen weten Sjaak te vinden als er weer eens iiets geregeld
moet worden in Ulvenhout.
BETS VAN KUIJK ging nietsvermoedend naar de Uitdaging, in
de schort van Gall en Gall om te horen dat ook zij op koninginnedag was onderscheiden voor haar vele verdiensten in de Ulvenhoutse gemeenschap.
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Vooral haar inzet voor de EHBO die zij al vele jaren dient, werd
geroemd. Al ruim 35 jaar zet zij zich daarvoor in. Tegenwoordig
is Bets een van de kosters van de Laurentiusparochie. Bets was
bestuurslid van de Pekhoeve en begeleidster van de
Lourdesreizen.
GERARD OOMEN werd op koninginnedag benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele verdiensten voorlal
op agrarisch gebied .
Vele functies passeerden in die sector de revue . Eind jaren
zestig was hij al bestuurslid op de MLTS en via het voorzitterschap bij de KPJ was hij voorzitter van het agrarisch jongerenwerk Breda. Gerard was tien jaar voorzitter van NCB-Bavel, van
de kring Breda en lid van het provinciaal bestuur van de ZL TO.
Een grote lijst van overige functies werden door burgemeester
Van der Velden genoemd.
Vanaf maandag 21 september a.s. is Gerard ook bestuurslid van
onze heemkundekring Paulus van Daesdonck.

Gerard Oomen

Sjaak van der Veeken

Jack Walraven

SJAAK VAN DER VEEKEN is in Bavel een verenigingsman met
een forse staat van dienst.
Nu is hij nog dirigent van het dameskoor. Hij was bestuurslid van
de Jeugdraad, van de Stichting Katholiek Onderwijs en nauw betrokken bij het wel en wee van de parochie te Bavel.
Kort geleden heeft ook de paus zijn verdiensten gewaardeerd
door hem de onderscheiding van de H.Sylvester te verlenen.

JACK WALRAVEN ontving zijn onderscheiding uit handen van
burgemeester Harrie Nuijten die Jack prees om het vele werk dat
hij voor de gemeenschap van Galder heeft verricht..
Jack was jarenlang lid van de oudercommissie van de Matteusschool te Galder, penningmeester van de bibliotheek in Ulvenhout en bestuurslid van de Leeuwerik.
Ook als organist heeft hij in Galder en als pianist in de Bredase
Jazzwereld zijn verdienste. Een reden om hem voor al dat
vrijwilligerswerk te onderscheiden.

CORNELIS KEURHORST
WIE WAS HIJ?
door Kees Leijten
Op 11 januari 1944 werd Cornelis Keurhorst, lid van de Koninklijke Marechaussee en gelegerd te Strijbeek in Bavel gearresteerd.door de Duitse S.O.
Keurhorst overleed op 12 april 1945 in het concentratiekamp
Bergen-Belsen. Hij is een van de gevallenen die vermeld staan
op de vier tableaus bij het bevrijdingsmonument van Nieuw-Ginneken.
Ook in de provinciale gedachteniskapel te Waalre staat zijn
naam bij de gevallenen uit Nieuw-Ginneken.
Kees Keurhorst zat in het verzet en hielp piloten de grens over,
Wie weet meer van hem ? Wie weet iets over de arrestatie in
Bavel te vertellen. Waar in Bavel werd hij aangehouden. Wat
deed hij in Bavel? Wie was in zijn gezelschap?
Jacob Jonker onderzocht het leven van deze verzetstrijder.
In ons tijdschrift vertelde Jonker er vier jaar geleden uitvoerig
over. (BvP 156 p.55)
Wie weet wat Bavel in deze historie betekend heeft.
Wel eens iets over gehoord?
Oudere Bavelaars moeten toch wel eens iets gehoord hebben
over dit voorval nu 65 jaar geleden
Laat het ons weten.
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BREDASE KERKEN DOOR DE EEUWEN HEEN
door Wim Spapens
Breda zoals die stad zich sinds het verwerven van stadsrechten
in 1252 heeft ontwikkeld , kende in de loop der eeuwen meer dan
honderd openbare kerken en kapellen, inclusief moskeeën,
synagogen en dergelijke.
In de twintigste eeuw werden ruim vijftig nieuwe godshuizen
gebouwd. Vele daarvan zijn ondertussen gesloopt.
Katholieke kerken en kapellen vormen uiteraard in Breda de
grootste groep. In het boek Bredase kerken en kapellen door de
eeuwen heen (2008) zijn al die 'huizen van de Heer' beschreven
door Wim Spapens.
Na de jaarvergadering op 21 september zal hij aan de hand van
veel afbeeldingen van kerken, pastoors, dominees, andere
dienaren van de Heer en sloopfoto's, de geschiedenis van de
kerken bouw in Breda samenvatten: 'Grote Kerk', kapellen (bijv.
Dymphnakapel), schuilkerken, neogotische kerken uit de periode
van het 'Rijke Roomse Leven', met name die van Bavel en
Ulvenhout, zaalkerken van na 1960.
Weet u waar de kerk van de Heilige Myrondraagsters staat?
Bent u al eens naar het 'sloperskerkhof' van Stolwerk geweest
waar onder andere de torenspits van de voormalige Onze-Lievevrouw van Goeden Raadkerk (Driesprong) staat?
Wim Spapens vertelt het en laat die torenspits zien en natuurlijk
ook het verbrijzelde raam van de Sint-Jan de Doperkerk uit de
IJpelaar.

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF
Bij jubilea geven verenigingen in Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout soms een boek, een DVD of
een andere herinnering uit voor hun leden.
Vergeet daarbij Paulus niet. Paulus bouwt graag van alle verenigingen in zijn werkgebied een archief op. Veel is er al.veel hopen
we nog te ontvangen. Vergeèt Paulus niet als de vereniging die
uw_ vereniging graag doet voortleven.
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NIEUWE STRAATNAMEN
IN BAVEL 111
door Gerard Otten
Reeds eerder verschenen in Brieven van Paulus artikelen
over nieuwe straatnamen in Bavel, namelijk in jaargang
2007, nummer 165, en in jaargang 2008, nummer 172. Dit is
dus de derde aflevering. We proberen de straatnamen zo
goed mogelijk bij te houden. In Ulvenhout zijn al jarenlang
geen straatnamen meer vastgesteld.
Kloosterhof
Besluit van Burgemeester en Wethouders van Breda, 3 maart
2009.
Op 25 november 2008 startte Van der Sande Makelaars met de
verkoop van het project Klaosterhof in Bavel. De Kloosterhof is
een nieuwe zijstraat van de Kloosterstraat. Het is een kleinschalig plan met een appartementencomplex en vier vrijstaande en
vier twee-onder-één-kap-woningen in de stijl van de jaren dertig.
De makelaar omschrijft de woonhof als 'een toplocatie middenin
de dorpskern van Bavel met alle gemakken van de grote stad
Breda binnen handbereik.' De naam Kloosterhof is een naam die
goed in het gehoor ligt en logisch is op deze plaats en het College van Burgemeester en Wethouders van Breda heeft dan ook
op 3 maart 2009 deze straatnaam bevestigd . Het is een korte,
aansprekende naam, geschikt voor een woonhofje aan de Kloosterstraat en niet verwarrend met andere straatnamen.
Het gebeurt niet altijd dat een projectontwikkelaar of een makelaar zulke mooie namen verzint. Het hoeven geen mooie of ongebruikelijke namen te zijn, als de naam maar past op de plaats
en makkelijk in de mond ligt.
Volgens Ad Jansen is de naam Kloosterstraat vastgesteld bij
besluit van Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Ginneken
van 23 mei 1947. De straat is genoemd naar het klooster Bethanië. Dit kloostertje staat pal tegenover de kerk.
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Het klooster, annex kleuterschool en Wit-Gele-Kruisgebouw
Bethanië is gebouwd in 1922 in expressionistische stijl in opdracht van de parochie. Het ontwerp is van de Franse Benedictijner monnik en architect Paul Bellot, die in de Paulusabdij te
Oosterhout verbleef. De zusters behoorden tot de onderwijscongregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal in
Roosendaal.
Het klooster staat op de rijksmonumentenlijst omdat het een
toonbeeld is van de ontwikkeling van de katholieke congregaties
in het interbellum en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van een klein congregatieklooster. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de stijl en als voorbeeld van het
werk van de monnik-architect Dom Bellot. Het is gaaf bewaard
gebleven en een zeldzaam specimen van het werk van Bellot.
Boven de voordeur bevindt zich een kleine houten luifel met in
een nis een beeld van de Heilige Franciscus. Typerend voor de
stijl van Dom Bellot zijn de vermaarde keperbogen met vallende
tand en het baksteensiermetselwerk. In de kleuterschool komt dit
goed tot uiting. De ingangspartij is echter voorzien van een grote
segmentboog. Het schansmuurtje voor het klooster bestaat uit
een gemetseld muurtje met hier bovenop een smeedijzeren spijlen hekwerk. Het interieur is vrijwel authentiek.
Literatuur:
A.W. Jansen, Straatnamen voormalige gemeente Nieuw-Ginneken (NieuwGinneken, 1997).
Ad Jansen, 'Tien nieuwe rijksmonumenten voor Ulvenhout en Bavel', in Brieven
van Paulus, nr.118, p. 119-128.
Jan van 't Hof, "'Ons kleine bisdom is toch al meer dan voldoende bezet door
allerlei kloosterlingen.' Een schets van kloosters in Breda en Oosterhout van
1800 tot heden', in Jaarboek de Oranjeboom LV (2002).
Ik zet mijn boog in de wolken, gedenkboekje bij het honderd vijftig-jarig bestaan
van de Zusters Franciscanessen van Mariadal te Roosendaal, 1832-1982
(Roosendaal, 1982).
Martin Meade en Maurice Cullot, Dom Be/lot, moine-architecte (Paris, 1996).
Peter Willis, Dom Paul Be/lot, Architect and Monk (Newcastle upon Tyne, 1996)
Nicole Tardif - Painchaud, Dom Be/lot et l'architecture religieuse au Québec
(Québec, 1978).

RIJTERISNAARTOE 16
door Toon van Miert
Effen heeft een rotonde; het hoort nou bij de grote wereld! Net
voorbij de rotonde kun je de parallelweg op. Rechtsaf de Hilbergsedreef in. Rustig, bochtig weggetje met veel groen dat ik blijf
volgen tot ik bij een wel erg geel geschilderde brug over de
Turfvaart kom. Linksaf en dan verder tot een even gele brug.
Hier houdt de verharde weg op. Ik ben in het gebied van de
Vloeiweide. In elk jaargetijde wandel ik hier graag. Er zijn wat
vennetjes, er zitten reeën en het is er zo rustig alsof niemand
weet dat de streek zo mooi en afwisselend is. Ik fiets voorbij de
slagboom en volg het pad naar knooppunt 11. Een vogelkenner
heeft mij verteld dat hier de vrij zeldzame zwarte specht zit.
Och, ik heb hier wel eens een specht horen kloppen maar als je
er geen ziet, weet je ook niet of hij zwart, groen of bont is.
Tenslotte kom ik bij het Vloeiweide-monument: de resten van de
boerderij van de familie N°eefs waar zich in de vroege ochtend
van de vierde oktober 1944 het vreselijke drama heeft afgespeeld. Indrukwekkend in al zijn eenvoud. Op het informatiebord
staat de geschiedenis beschreven . Een van die onbegrijpelijke
oorlogstragedies een paar weken voor het einde van de oorlog.
Vijf verzetshelden,moeder Neefs en drie kinderen werden slachtoffers van verraad en wrede onmenselijkheid. De verzetstrijders
die het overleefden, zijn een paar dagen later bij de Kogelvanger
aan de Galderseweg gefusilleerd.
Rechts van het monument een van de mooiste natuurgebieden
in de omgeving; je mag er alleen maar naar kijken ... toegang
verboden.
Ik volg het pad richting knooppunt 11.
Op de hoek van de Ettenseweg staan in de tuin kunstwerken
waar iedereen het zijne van mag denken. Ik rijd linksaf richting
Rijsbergen. Links van de weg wordt druk gewerkt aan de aanleg
va·n Golfpark De Turfvaart. Dat zal straks een extra drukte geven
maar voor de vooruitgang moet je wat over hebben . De eerste
straat rechts heet de Boomkesvaart en die volg ik, ook als die de
Oud-Boomkensweg wordt.
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Aan het eind rechtsaf de Tiggeltsebergstraat in. Ik stop nog even
bij O.L.V. in 't Zand, dat witte kapelletje waar de vorige Rijterisnaartoe ook langs kwam. Helemaal aan het eind even rechtsaf
en dan onmiddellijk links het fietspad door de Pannenhoef op.
Hier moeten in het verre verleden onafzienbare heidevelden
gelegen hebben. Die zijn geleidelijk ontgonnen tot cultuurland en
bos. Vennen werden dichtgegooid (een oud-collega heeft me wel
eens verteld dat dat rond 1940 gebeurde op uitdrukkelijk verzoek
van de geestelijkheid van Sprundel die het maar niks vond dat
mannen en vrouwen zich op hete zomerdagen samen vermaakten bij het koele water) en het gebied ontwaterde door het
uitdiepen en verbreden van de Bijloop. Eigenaar het Brabants
Landschap gaat nu weer omgekeerd te werk: cultuurgrond wordt
teruggegeven aan de natuur en verschillende vennen zijn weer
uitgegraven. Vooral "de Lokker" is een prachtig gebied geworden; een paradijs voor vogels. Zeldzame, verdwenen planten
steken de kop weer op. Je kunt er fantastisch wandelen, ook
over uitgezette routes.
1k volg het niet al te beste fietspad en geniet van het bos en later
het prachtige uitzicht op de vennen. Bij de Sprundelsebaan ga ik
even linksaf en rijd dan de Prof. H. van der Hoevenstraat in. Als
ik bij de Rucphenseweg rechtsaf ga, kom ik na een tijdje bij de
Abdij Maria Toevlucht. Het trappistenklooster ligt ingeklemd tussen De Moeren en de Pannenhoef. Het is in 1900 gesticht vanuit
het klooster Koningshoeven ten oosten van Tilburg. Een vrome
Zundertse schonk een boerderij met grond aan Koningshoeven
op voorwaarde dat ook in Zundert een klooster gevestigd zou
worden. Dat kwam er nog in hetzelfde jaar; er waren toen twaalf
hoofdzakelijk uit Frankrijk gevluchte monniken. Vandaar de
naam Maria Toevlucht. In de abdij wonen nu ongeveer
vijfentwintig broeders. Onder hen ook een aantal jongere. De
boerderij, de winkel, de (zen)meditatiedagen, het verpachten van
gronden zorgen voor de inkomsten. De belangstelling voor de
"rustweekenden" is behoorlijk groot. Het klooster is in het begin
van deze eeuw grondig en mooi verbouwd zodat de gasten
opperbest ontvangen kunnen worden.

Monument op de Vloeiweide en gedenksteen
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De abdijkerk
is heel sober

De kerk is heel sober, grijs maar sfeervol. Het grote Mariabeeld
( 1959) van Niel Steenbergen wordt geflankeerd door vier
vignetten: (van boven met de klok mee) broederlijke liefde, de
arbeid (twee mensen met een schaap tijdens de verkoop met
handje-klap), het koorgebed en de "les" of "lezing". Ik loop
broeder Felix tegen het lijf. Hij is al vierenzestig jaar in het
Zundertse klooster en weet daar veel en met plezier over te
vertellen. Als je er braaf uitziet en belangstelling toont, neemt hij
je mee het klooster in . Ik mag met hem mee.
Op het kerkhof ligt Jan Baptist Bomans, de broer van Godfried,
begraven en ook Anton Stevens die begin dit jaar gestorven is
en heel lang lid van Paulus is geweest. Op zijn graf staat nog
een houten kruis maar dat wÖrdt binnenkort vervangen door het
uniforme kruis van alle gestorven broeders. Kortom, bezoek de
kerk en kijk of broeder Felix er rondloopt.

Jan Baptist Bomans

broeder Anton Stevens

Ik fiets terug richting Zundert. Bij de brug over de Turfvaart is een
parkeerplaats. Van hieraf kunnen wandelaars De Brouwersmoeren verkennen. Prachtig gebied met heide, bossen en beekjes.
Ook hier laten reeën zich vaak zien. De moeite waard vooral ook
omdat je zelden iemand tegenkomt.
Zo ongeveer vanaf die brug fiets ik over de oude weg verder en
kom bij een rustig pittoresk hoekje uit. Ouwe, statige huizen
staan er: Huize de Moeren is van 1818 (het koetshuis is nog een
jaartje ouder), hoeve het Kleine Anker staat er al vanaf 1670 en
is in 1913 gerestaureerd, herberg In den Anker is van 1653.
1n 1807 kreeg Govert van der Hoeven landgoederen in de
omgeving in eigendom: de Oude Buissche Hei, de Moeren en de
Pannen hoef.
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Het koepeltje

Huize de Moeren in de toentertijd populaire classicistische stijl.

In den Kleine Anker

In de loop van de vorige eeuw zijn die landgoederen door
erfenissen verdeeld. In 1818 liet hij Huize de Moeren bouwen in
de toentertijd populaire classicistische stijl. Als ik met mijn rug
naar de voordeur staat, kijk ik een honderden meters lange
beukenlaan in met achterin een "koepeltje".
De bewoners van Huize de Moeren keken vroeger van hieruit
over de heidevelden en konden ook hun voordeur in de gaten
houden.
De Moerse Baan is het beginpunt van de volgende Rijterisnaartoe. Neem alvast toch maar even een kijkje in het begin van de
Baan: een boerderij uit 1811 die de opvolger is van 't Outhuyse
uit 1635 met schuren uit de zeventiende eeuw, een landbouwerswoning uit begin 18e eeuw, een paardenstal en prachtig
gerestaureerde schuren. Even terug de tijd in!
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In den
Anker

Ik kom bij "Set de Bèèr" zoals we dat vroeger noemden, Café "In
den Anker". Het is nog een echt boerderij café uit 1635 met een
uniek interieur. De 200 jaar oude Mechelse toog is heel bijzonder. Vooral 's winters kom ik daar graag; de kachel onder de
schouw brandt fel, je zit heel dicht op elkaar (het is er dan altijd
druk met wandelaars en vaste klanten) en de sfeer is nog steeds
"van verleden tijden". Toen lang geleden Bet nog leefde, kon je
alles over de omgeving te weten komen.
Haar schoondochter heeft haar taak heel goed overgenomen en
niets aan het café veranderd maar . . . het oude café is niet open
als het mooi weer is en erg druk en dat is het in de zomer altijd.
De stal is vorig jaar omgebouwd tot een horecaruimte met tafels,
stoelen en een bar en hier moet je je drankjes nu afhalen.
Tot voor kort fietste ik vaak langs de "Assortimententuin" in Klein
Zundert terug: een gezamenlijk project van de kwekers die hun
bomen hier presenteerden aan potentiële kopers en aan
belangstellend publiek. De tuin is verwaarloosd maar onlangs las
ik in de krant dat hij op een andere plaats weer aangeplant
wordt.
Ik fiets naar Rijsbergen en ga· bij de tweede rotonde rechtsaf. Net
voorbij de brug over de AA linksaf De Lange Dreef in; even
verder volg ik het fietspad en kom bij de AA uit.
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Leuk smal weggetje met haakse bochten. Aan het eind is er een
stuw. Op het informatiebord lees ik dat hier tot 1915 de
Middeleeuwse Kaarschotse watermolen heeft gestaan. Om het
verschil in waterhoogte (125 cm) te kunnen regelen, is toen de
stuw geplaatst. Hier zijn ook allerlei gebruiksvoorwerpen uit de
17e en 1Be eeuw gevonden. Die watermolen wordt al in 1279 in
de archieven genoemd.
Bij een restauratie in 1656 is een wapensteen geplaatst die nu
nog in de wand van de stuw aanwezig is.
Op het schild staan de wapens van de prinsen van Rohenzollern
(links) en de graven Van den Bergh (rechts).
Rechtsaf en daarna links het Slikstraatje in. Weer zo' n mooi
weggetje met fraaie uitzichten. Het gaat over in een fietspad dat
uitkomt bij het viaduct over de grote weg. Van hieruit over Overa
naar Breda of over de Galderse hei naar Ulvenhout e.o.

100 JAAR LUCHTVAART
Op 26 juni j.l. was het precies 100 jaar geleden dat de Franse
Graaf de Lambert als eerst vloog boven Nederland, op de Klappenbergse Heide onder Etten. U las hierover in BvP 174 p.261
Wilt u wat meer weten over deze aviateur kijk dan op
www.charlesgraafdelambert.nl

KOOP NEDERLANDSCHE WAAR
DAN HELPEN WE ELKAAR
(ADVERTENTIE 1933)

UITSPRAAK 165
Een leider moet eerst leren dienen
Kapitein Kroon Ridder MW04
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BRIEVEN VAN PAULUS JAARGANG 34
door Kees Leijten
002 JOHAN VAN DER AA
002 Symboliek bij en in de kerk 1
003 Symboliek bij en in de kerk 2

cg-Is
cg-Is

010 JAN VAN BAVEL
001 Memoires van Dolf Douwes

am-fo 175-281
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173-153

013 JAN VAN DER BEEK
003 Noordeling op Carnaval (Gr 3) bf-hc

174-263

016 HENK BEIJERS/ GTOB
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172-070

030 BESTUUR
285 Agenda 179
286 Contributie al betaald?
287 In Memoriam
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289 Nieuwe Tentoonstelling
290 Agenda 150
291 In Memoriam
292 Agenda 151
293 In Memoriam
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295 1n Memoriam
296 Agenda 152
297 Excursie Bronnen v.d.Mark
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301 Enquête 2009
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50 33e Jaarverslag
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ag=ak 171-007
af-ak 175-274
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003 Markkantig Leven
bm-es 172-111
004 Natuur bij oorsprong van Mark bm-es 173-169
170 GEACHTE REDACTIE
002 De Marck - K. Schoenmakers bm-ma 174-205
003 Antikiseren - B. vd Veer
jd-ma 174-206
182 HOOFDREDACTEUR (KEES LEIJTEN)
151 Nieuw Verenigingsjaar
hh-mc 171-001
152 Tradities
fa-me 172-062
153 De Mark
bm-mc 173-125
154 Een breeds scala
jh-mc 174-197
155 Dat wil ik wel eens weten
as-me 175-269
237 AD JANSEN
095 Uitspanningen, Cafés M-Dreef
096 Van Witte Zwaan tot Brauers
097 Oude Herbergen in Ginneken
098 Herbouw Vlaamse Schuur
099 De Memoires van Dolf Douwes

bg-eq
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ea-ed
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ba-ez 173-152
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018 Pier van Meerle
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171-031
173-173
174-235
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175-281

279 OR KAREL (K.A.H.W.) LEENDERS
019 Riv. de Mark in Paulus' Heem 1 an-bm 173-129
020 Riv. de Mark in Paulus' Heem 2an-bm 174-203
021 Atlas van Ferraris
bb-bv 174-227
022 Invitatie van Paulus
ae-an 175-304
280 KEES LEIJTEN
724 Nieuws uit het museum 75
725 Mark, Levensader van heem
726 Koningin opent jaar tradities
727 Inhoud Brieven van Paulus 171
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171-013
am-bm 171-014
ck-fm 171-015
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280 KEES LEIJTEN
728 Anbi voor Paulus
ak-gk
729 De laatste Suisse
·be-oe
ba-it
730 1oe Bavelse Dorpsquiz
731 Nieuws uit het museum 76
Ic-Id
732 Nieuwejoarke Ouwe
fb-ik
733 Vrouwe en Heer van Breda
bf-ft
734 Inhoud Brieven van Paulus 172 ak-jh
735 Mariëndal bijna te klein
ae-an
736 Thoornsche Marktprijs 474
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737 Overgave van Breda
bf-de
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ad-ft
739 Nieuws uit het museum 77
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746 Nieuws uit het museum 78
Ic-Id
747 Inhoud Brieven van Paulus 174 ak-jh
748 Nieuws uit het museum 79
Ic-Id
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752 Lintjesregen Paulus 2009
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753 Cornelis Keurhorst
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755 Bibliografie jaargang 34
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172-124
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173-165
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175-278
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175-344
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040 Convocatie 15
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042 Convocatie 16
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046 Convocatie 18
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048 Convocatie 19
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547 LOUIS VRIENS
012 Dat was pas geloven
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1 EN VAN PAULUS
1 hel Informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-

1

g

0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit
achiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.
ette
dleadres

y out en vormgeving

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

UM

h mkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1• zondag van de maand
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 collectl
In het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur.
Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum' (S 10 49 79)

juff n augustus is het museum gesloten.
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ICATIES ( verkrijgbaar In het museum)
Monumentenboekje
Molen 'De Korenbloem'
130 jaar Mariaschool
Korenmolen De Hoop
Drie eeuwen keil\ in Ulvenhout
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
Driekwart eeuw Constantia
David Tomkins
100 jaar school Galder
Veldnamen 1-25 (1983-1988)
Carnaval Oud en Nieuw Ginneken
Bibliografie 1
Tussen Witte Wolk en Anneville
Wandelen in Strijbeek
Kerken in Bavel
Wandelen in Ulvenhout ( Callot)
Het Mastbos en Van Schermbeek
Gem. Nw Ginneken in verleden en heden
De Ginnekensche Tramweg Mij.
Ibliografie Il
Wandelen op Luchtenburg
Veldnamen 26 (Index)
Gemaallijst 1795

traatnamen
Carnaval in Ulvenhout
eachledenis Boswachterij Ulvenhout
Boerderijen in 't Heem v. Paulus
Int Laurentiuskerk 1904-2004
Iers van de Heilige Harten 1916-2006
Vloolenmarl\t Ulvenhout 1968-2006
50 Jaar KSO-Ulvenhout
M ttheusschool Galder 125 jaar

J.M.E.M. Jespers
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
H. Dirven, K. Leenders e.a
Dr. J.L.M. de Lepper
H. Dirven , J. v.d. Westertaken
J. en R. v.d. Westerlaken
Drs. H. Verhoeven (BvP 39)
A. Verkooijen e.a. (BvP 44)
Ir. Chr. Buiks (per deel)
Brieven van Paulus 46
M. Beugels, C. Leijten (BvP55)
J.M.E.M. Jespers
J. Jespers en Drs. H. Verhoeven
Dr. C .S.M. Rademaker SS.CC
Ir. W. Bonekamp, M Scheepers
A . J . Spierings
JacJespers
P. van de Ven e.a.
C.J.M. Leijten (BvP 101)
Jacques Jespers
Ir. Chr. Buiks, J. Spoorenberg
J.M.H. Broeders, A .W . Jansen
A.W. Jansen
Ben C. Martens
C.P.M. van Alphen
Kees Leijten e.a.
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e.a.
Kees Leijten, Ad Mol e.a.
Ben C. Martens
Ben C. Martens
L.W.J.Vriens en JC.M .. de Roover
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nlglngajaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiv1te1t
JC ursles geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit.
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11 ,

t chap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2008-2009 € 17,

1, zin

11 ,

t nt, 11 t 1

