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PRINSENHOEF

De voormalige gemeente Ginneken en Bave] had vele fraaie
boerderijen. Volgend jaar, in het jaar van de boerderij,
willen we daar een tentoonstelling aan wijden.
In deze Brieven van Paulus besteedt Ad Jansen uitgebreid
aandacht aan de Prinsenhoef, een fraaie boerderij, die aan-
vankelijk een domeinboerderij was en vanaf dit jaar als
burgerwoning door het leven zal gaan. Geen boerderij meer.

Adriaan van Beek ontdekte vele gegevens over het H.Hart-
beeld in Bavel, een Van der GeId, dus van een ontwerper van
naam.
Harrie Verhoeven vertelt U meer over de Meekrap.
De lezing over de boerderijen in "Ulvenhout over de Beke",
was erg succesvol, boeiend en druk bezocht.
Ook de tentoonstelling "0ranje en het heem van Paulus" kun-
nen we die superlatieven toemeten. Burgemeester Rutten
opende die tentoonstelling, Erald van de AÀ maakte foto's
van de opening en is zelf ook vertegenwoordigd op de ten-
toonstelling met drie fraaie foto's.

Geniet opnieuw van uw "Brieven van Pau1us" die deze keer op
de voorzijde een mooie foto presenteert van de
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heenrkurrdekring

PAULUS YAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

15 Grasmaand 2002

Beste Heemvrienden,

Het voorjaar is weer aangebroken en dat betekent dat de
winteractiviteiten van Pau1us achter de rug zijn.

De laatste activiteit was de lezing van Ad Jansen in zaal
Flamingo over Koekelberg, Beekhoek, 't Hoekske en gedeer-
telijk ook Notsel. op speciaal verzoek van Ad hadden rre
arre inwoners van het gebied uitgenodigd. rn grote getale
waren ze dan ook aanwezig en hre konden aan Ad merken dathij in zijn nopjes was met de 75 belangstellenden.
Het werd een boeiende avond. Ad legde uit hoe dit gebied
er in de ijstijd uitzag, hoe het daarna bewoond en in
curtuur gebracht werd. Ddt moet aI zo'n 2000 jaar geleden
begonnen zijn. ook het berang van de Mark in dit gebied
kwam aan bod. verder werden een aantal eeuwenoude boerde-rijen besproken en dit alIes werd nog eens verduidelijkt
aan de hand van prachtige dia's. Alle aanwezigen waren heter over eens dat deze avond nog een vervolg zou moeten
hebben.

t{ij hopen dat Ad dit nog eens in overweging zar willen
nemen.

rn het museum is tot en met juni de tentoonstelting "oran-je in ons Heem'f te bezoeken ! voor deze tentoonsterling is
erg veel belangstelling. Niet alleen voor de foto,s van
Móxima en t{i11em-Alexander maar ook voor de foto,s die
gemaakt zíjn tijdens het verblijf van koningin l,tirhelmina
en prinses Juliana op het landgoed Anneville.

17't

Foto's die gemaakt zijn terwijl koningin Wilhelmina en
prinses Juriana thee drinken op het terras van Annevilre
en tijdens hun wandelingen door de tuin van Annevil1e.

Burgemeester Rutten, die voor de opening van de tentoon-
stelling op zijn fiets was gekomen, benadrukte in zijn
toespraak het berang van heemkundig musea in het algemeen
en van het Paulus' Museum in het bijzonder. Dit vanwege
zijn unieke karakter in de gemeente Breda.
"Paulus heeft een warm plekje in mijn hart en ik kom al-
tijd met veel plezier naar het museum, vooral op zo'n
zonnige lentedag", aldus de burgemeester op 3 februari.

rn september willen we in het museum aandacht besteden aan
gouden bruiloften. Vroeger en soms ook nu oog, waren dat
festiviteiten waar de hele buurt bij betrokken was. verder
willen we aandacht besteden aan het sO-jarig bestaan van
utelo, zowel in de Brieven van Paulus ars in het museum.
De komende tijd ziet en leest U hier meer over.

u ziet Paulus valt in het voorjaar niet helemaal stil.
Bovendien zijn we nu aI bezig met te bedenken wat we u de
komende wintermaanden gaan voorschotelen.
En dan te bedenken dat het nog zomer moet worden t

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur van de
heemkundekring Paulus van Daesdonck,

Jan van der tíesterlaken,
voorzitter.

BRABANTS-HEEMDAGEN
Voor de 54e keer organiseert Brabants Heem dit jaar zijn
heemdagen, deze keer in Bergeijk en Lommel.
Data: 7rB en 9 augustus.
Deelnameprijs e 100 , incI. overnachtingen en maaltijden.
Aanmelden bij mw M.v.Moolenbroek Karel Mollenstraat Zuid
93, 5554 CG Valkenswaard (040-84.81.649)

t
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AGENDA 11.9

april 3 Paulus wordt 2Z jaar
7 Muserrm open

1,5 Brieven v.rn paulus 139

nei 5 Museum open
25 "§port en Vrije tijd in de Kempen"

Congres van Centrum voor Land en Volk in dè Kem-
pen in zaal Bruininks. Dagrincl koffietafet E 1g
Informatie Jan Spoorenberg 040-24.32.693

juni 2 Museun gesloten. Volgende zondag wel. open
2 concordia spektakel. Historische stoet "trekt"

van de Grote Markt naar de Ginnekenmarkt.
Ook de tram van paulus doet mee.

9 museum open

juli 7 lr[useun gesloten (hele maand juli)
1.5 Brieven van paulus 140

Museu.m gesloten (hele naand augustus)
Brabants Heemkamp te Bergeijk. (7 rB en 9 aug. )
Informatie Mw.M van MoolerÈroek 040-84.91.649
Einde 27e Verenigingsjaar

sept. 1 Begin van het 28è verenigingsjaar
1 Museum open; Nieuwe Tentoonstelting :

Gouden Bruiloften en meer.
23 Jaarvergadering

Het museun is geopend:
elke eerste zondag van de maand van 14.00 u. -L'l .00 u.
elke woensdag van 14.00 u. 16.00 u.
voor groepen op verzoek (026-561.27.42)
in de maanden juri en augustus is het nuseu.m gesloten

(l{i j zigingen worbehouden)
ËET OP

au([. 4
7

31
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ULVENHOUT OVER DE BEKE
door Anneke Oomes-van den Berg

Àd Jansen vertelde over een oud stukje Ulvenhout
Dat we een aantal hele mooie boerderijen in Ulvenhout
hebben, dat weten de meeste inwoners van Ulvenhout wel.
Maar dat aan de boerderijen rond de Strijbeekseweg een hele
lange geschiedenis verbonden Ís, dat zullen niet veel inwo-
ners van Ulvenhout weten. Leden van Paulus hebben door Ie-
zingen en publicaties aI wel eerder gehoord van vroege be-
woning in Ulvenhout maar informatie is nooit zo specifiek
gericht geweest op een heel klein stukje Ulvenhout. Ad Jan-
sen is in de geschiedenis gedoken van het gebied rond de
Strijbeekseweg dat vroeger "Ulvenhout over de Beke" heette.
Het gebied omvat de volgende kleinere gebieden; Koekelberg,
De Hoek (het Hoekske) en de Rechtestraat (nu Strijbeekse-
weg).
Ad Jansen vertelde daarover aan de leden van Paulus en een
groot aantal andere belangstellenden vooral woonachtig in
het bewuste gebied.

Ontwikkeling van brede rivier naar kleine beken
Voor de pauze vertelde Ad Jansen vooral over de oudste ge-
schiedenis van het gebied. Hoe is het landschap ontstaan en
hoe gingen de eerste bewoners híermee om. Het was een vrij
algemeen verhaal dat voor meerdere gebieden in Brabant
geldt; over het rivierlandschap dat tijdens de ijstijd
veranderde in een toendralandschap. Na de ijstijd vormde
zich het gebied met beken, zoals wij het nu nog herkennen.
Langzaam maar zeker werd het verhaal van Ad Jansen steeds
specifieker en kon het alleen nog slaan op het gebied dat
begrensd wordt door de Chaamse Beek, De Mark, en het pad
langs Strijbeekseweg 23 (voorheen de Clemens-Maria Hoeve).

Vroeger heette de Strijbeekseweg Rechtestraat. De weg liep
kaarsrecht van noord naar zuid omdat hij werd aangelegd
door een heidegebied waar geen bewoning of akkerbouw de
loop van de weg kon of moest beinvloeden. Overigens is en
was het begin van de Rechtestraat niet recht omdat de weg
hier wel om akkers en boerderijen moest lopen. De weg is
Iang een zpndpad gebleven, niet meer dan een karspoor. Pas
rond de 17uË eeuw werd de weg verhard. In een ouder verle-
den lag de weg westelÍjker dan tegenwoordig. Dit omdat het
leven zich meer bij de l,Iark afspeelde. De bebouwing lag
meer bij de Mark.

ZONDAG 2

ZONDAG 9

JUNI IS HET

JUNI ÏS HET

MUSEUM GESLOTEN

MUSEIM WEt OPEN
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Hiervan zijn nog steeds sporen aanwezig in de bodem maarslechts zelden kan men dat aan de oppervlakte zien.

Oude boerderijen
Na de pauze werd het verhaal meer gericht op de boerderijendie nu nog in dit gebied staan of die in eàn jong verledenzíjn verdwenen. Er zijn namelijk een paar hele grót" veran-
dering doorgevoerd in dit gebied dat verstrekhenae gevolgen
had voor dit gebied. zo werden de bochten uit De ttark óe-haard, de À58 aangelegd, en de Morenstraat verlegd waardoor
enkele boerderijen moesten verdwijnen. Gelukkíg íijn er nogeen flink aantal boerderijen bewaard gebJ.evàn. ïen mooi
voorbeeld daarvan is de boerderij van Ad peeters. Het hui-dige huis stamt uit 1640 maar is in de loop der tijd vaak
verbouwd. De bouwsporen hiervan zijn in de gevels tórug tevinden en vertellen een verhaal op zich.
De boerderij van Toon Goos die daar naast te vinden is, is
"pas" in 1816 gebouwd maar men heeft toen wel oude gebinten
hergebruikt die uít een oudere boerderij afkomsti§ waren.
De geschiedenis van deze boerderij is dan ook terug te voe-ren tot L600 maar waarschijnlijk is het nog rreel ouder.
Helaas zijn er weinig bewijzen te vinden voor zulke bewe-ringen. Er werd- in die tijd namelijk maar erg weinig geno-
teerd en bewaard.
uit onderzoek weten we dat bijvoorbeeld de Koeketberg rond
1350 bewoond was maar dat men rond die tijd de gebouwen
h99ft verplaatst naar het achterland (huidige Molónstraat
/Slotlaan). Ook de Beekhoek was rond die tiía aI bewoond.
op de plaats waar nu de boerderijen van nopi en De Bakker
staan stond in 1500 De Hoeve Te putte. Maar er is zelfs een
vermeld.ing van L380 dat op deze plaats al een hoeve stond.

Soap
Tijdens het onderzoek dat Ad Jansen heeft verricht draaithet natuurlijk vooral om de families die in dit gebied
woonden. Boerderijen zijn vaak lang in het bezit v.rn een
bepaalde familie. Hiervan vind je i; de archieven regelma-tig stukken terug. ook pachtgegevens zijn een bron vaninformatie. soms rijkt onderzoèk doen naai het verleden ophet lezen van een soapverhaal. Het verhaal bijvoorbeeld
over café "t Hoekske". Het gebied de overhoek weid in 165g
uitgegeven in cijns aan een slager. zíjn dochter erfde hetgeheel en trouwde net een smid. ze begonnen er een smederij
en een herberg. De smid stierf toen zijn vrouw g kinderen
had gebaard en deze weduwe trouwde iemand van de familie
Meeren die later verdacht werd van het importeren van Bel-gisch bier.
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De familie Meeren komt trouwens met grote regelmaat terug
in de archieven. 7,íj wonen al eeuwenlang in dit gebied. En
niet alIeen de naam Meeren klonk ons bekend in de oren.
veer van de huidige bewoners van ulvenhout hebben hun wor-
tels in het gebied liggen dat urvenhout over de Beke heet.

Ad Jansen heeft een onderwijs-achtergrond en dat is tijdens
zijn verhaal goed te merken. Hij wist de ruisteraars te
boeien met zijn goed onderbouwde verhaal en zijn mooi uit-
gevoerde kaarten en overzichten. Daarnaast liet hij een
groot aantal dia's met overzichten en details van de wonin-
gen waarover hij vertelde. Jan van der westerlaken heeft Ad
Jansen na afloop gevraagd om nog meer van dit soort lezin-
gen voor te bereiden maar Ad hield een slag om de arm. Er
gaat uiteraard zeer veel tijd zitten in het onderzoek maar
het resurtaat mag er dan ook zijn. trle kunnen alreen maar
hopen dat Ad Jansen zich inderdaad laat overhalen tot het
voorbereiden van weer een verhaal over ons eigen heem.

IIet projectieschern bewees goede diensten



ZON EN VREUGD
VOOR ROTTERDA}IS JEUGD
onder deze titet verscheen eind dertiger of veertiger ja-
ren (een juist jaartal is niet te vinden) een brochure
over het "vacantie-kinderhuis" te ulvenhout. Het huis, bij
ons bekend als de Vakantie-kolonie, is gebouwd in ,37/'39.
Door bemiddeling van ons lid Henk Bogaàrts kwam paulus in
het bezit van een kopie van dit boekíe. rn een van de ko-
mende Brieven van paulus wilren wij er aandacht aan beste-
den.
ook zorgde Henk voor een kopie van de brochures "Herstelvan de gemeente Ginneken en Bavel" door burgemeester
serraris (nraart 1945) en een kopie van de feestgids die
verscheen in Ulvenhout ter gelegenheid van het gouden
regeringsjubileum in L94B (dd 1 juli 194g).
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Het Stadsblad
Z;n,t
De dag van luóxima en haar willem Alexander

Breda Het is vandaag (zaterdag z februari) de dag der
dagen voor d.e liefhebbers van ,royalty'.
Het koninkrijke huwelijk in 's lands hoofdstad zorgt voor
golven van emoties.
rn sommige steden hebben de oranjecomités zich uitgesroofd
om een speciaar programma neer te zetten. rn Breda is het
Oranjegewoel overgelaten aan het particurier initiatief.
Enkele kroegondernemers hebben enige initiatieven ont-
plooid en ervoor gezorgd dat de Oranjekranten toch aan de
bak kunnen komen voor hun broodnodige dosis amusement.

PÀUIUS VÀil DÀESDONCX
De heemkundige kring Paulus van Daesdonck heeft dit week-
einde met het oranje randje aangegrepen voor een bijzonde-
re expositie. zondag 3 februari om twee uur in de middag
zal burgemeester chris Rutten zich hebben begeven naar de
Pennendijk 1., waar het museum van het heemkundig genoot-
schap is gevestigd.
Daar bevindt zich een unieke corlectie van veelar nog niet
eerder pubtiek getoonde foto's van het charmeberoei dat
willem Arexander en Màxima op 4 september brachten aan
Breda. Er zijn 45 foto's bijeen gebracht, afkomstig van de
finefleur van de Bredase persfotografie.

RESIDEI{TIE
Met werk van ondermeer cor viveen, Johan van Gurp en "onzeeigen" Erald vtrn der Aa krijgt het bezoek dat het paar
bracht aan Breda een aardige documentatie. Maar paulus van
Daesdonck heeft meer bijeen gebracht dan deze 45 foto's.

Ook zijn er twintig zeldzame foto's uit 1945 toen ulven-
hout een korte tijd residentie was van koningin hlilhelmi-
na. zíj verbleef in mei van dat jaar op Ànnevirre toen de
Duitsers capituleerden en Nederland definitief bevrijd
was.
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Burgeneester Christ Rutten spreekt
Dan naaÍ binnen on de exciusieve
(beide foto '", @ fotografie Eraid

de bezoekers toe.
foto's te hewonderen.

van der Aa Breda)
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De bevorking van Ginneken, Breda en urvenhout trok massaal
in een feestoptocht langs het bordes met de kor-date oor-
logsvorstin. ook van dat evenement is destijds verslag
gedaan door persfotografen en is in het museum te zien.
verder is het museum gevuld met trivia en curiosa met
betrekking op het Oranjehuis. Koekblikken met vorstelijke
afbeeldingen, sperdjes en lepeltjes en andere goedbedoelde
materialen voor oranjekranten zíjn te zien in de uitstal-
kasten.
De heemkundekring is overigens klaar om dergelijke spullen
in ontvangst te nemen om de collectie uit te breiden!
Museum Paulus van Daesdonck, Pennendijk L, ulvenhout. open
zondagmiddag 3 februari van twee tot vijf uur. Entree isgratis. Het museum is iedere woensdagmiddag van twee tot
vier uur open en elke eerste zondagmiddag van de maand.

gelezen in HET STADSBLAD

Burqemeester
Rutten
kwan op de
sportfiets
(foto KeeB Leijten)

Persfotograaf
Erald van der Aa

in de aanslag
voor een nooie foto
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O borch ,"., Ulr.r,hoot. *uf burgí gii in uw bo.r";, 
' - -

Is 't de meiklol«. die ons trelct of schoone orchidee?
De lelie van het dal of paarse bos.chviolen

ï 
.tU o[ populier. mast, berr! of berlcenboom?

"t Geheimzinnig boschgezang. rvat onze stapen t<oestert.
Of de nachteguol. deez maand, zoo sctroon in ziin gezang.
De koekoelc. die no roept o[ 't eeLhoorrr, dat er ritselt.
\Mat is het dan, dat't volk trel«t, wat is u" h,r. belang?

'ns G"lief.le Grootvorstin. woont tusschen al dat mooie.
Zii is .le schoonste bloem, die nu deze bosschen siert.
Zii ts het middelpunt, kracht die aantrelt ,oo, de velen,
Die Haar beminnen. 't volk, wat de vredesfeesten viert.

C) Majesteit. U zijt de toorts daarvan. clie 't.bau.de.
Dat 't v«rlk te clrommen gaat, met klaroen en ,reugdgeschal.
Met Neerlands vlag voorop en zingen [J ter eere

,,t., 
Ie"e Wilhelminal" klinkt 't zoo duizenden maal.

Verschilnt Urv Majisteit op 't terras varr Anne-Ville,
Om Uwen groet le bien, Uw uunschilr, te genieten,
Dan voelen rvij 't gelt,k, sclriet vol 't gemoed en 't hart'n Traan ontrolt ons oog en zeggen we nlr zoncter snrart.

,.Zii... I vijf jaar geleën. zoo bitt", van ons gescheiden.
Met rrrrv g.*.1.1 en toorn varr Haa-olk werrl ufgescheurcl,"
Doch het "olk bleef [J tror:rv. grootnroerlig oan [J de.,ke,r.
V,roral in gebed tot Go«|, ,oor IJ. o Koningsvrourv !

Door JEANNE LUYK-v. KEEP

al}uI Qare lÍï[" ieoteítlïoangq
tli i tbclnrtra lw fr,elerlanàen

Qare
fr,elerlanà en.

w@! t»15.

Bc [e ulhng !au.b luurlrcfap

G(rcfi»XBfr(rlcit\.

GEERSBROEK AAIT KONTNGTN TIILTTELMTT,ÍA
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Aangebode., uu,, Ff. ru. Koningin Wilhelmtna
ti;dens Haar verbliyf te Ginnel«en

,4

Ítunautll c - (b eershraeh .

JÍlil.turDutu,

rcrà.rtrcrr\,*Ëffit#Eff'hrlttr,li#'qi;[LïïN;,'*:ffi "È'fi iï'#loÀ;
ilï..,ill-'-ttrilf,ïËii'ffi tíjlïïffi ffi i'#;f,tr1ï,.Y-{;lo:ïïffFJ,'Jltï,,.
.JtlaiiËlrtl- t,, kelett rnet ocn stdffctiihc "btth rnn snzc dyb'usötns [ru[br.
àat. b-uàoctJ íp atx gctr asuàcnhan- asn Trnr,,#*gflfrtf,"l3efU

ffi#riir$,,H';i*llhf:fu 6ih{ffix''dr$,akx4ifffi 
'5;;nt?tOsrr 3[lci--ncqgdicn lrphàsrö -utf en óeerLiq-

r,",,n",p,,*lt;iïtit,hrX";r:rulf i',lHrb;ï,!*1"Ílql.1B,,ot,
jeluh ,í.g gcnictcn, tttn htrar mibàen-'te ziin. öae afherlïino oan
Öcn cercte t'cicbooo.nalrlnbcr It ös ccrgtr srhreöen zette 0B lict
gronàgcbieb. uan on?c $uurtprap, [rggcn ur§ ccíhtbig aan '{lrur
D00rn 08ffr-

Bred,,-Ci,r,,.k"n.
Juni 1945
Narlruk verboclcir

Ven Alen - Brcdr

Zq moqc l,loe !/ilarestrit. bii [c[ auusdrouu]§n io lqter
àagta hcrinqe(n,ii,r, & hinàcr[phc ttc[&, àc waarachtigc o-nècröu,uighcià

fnïf , 
onmanhclba.rc lrouu,maarríïtàc àe hprts-* uÉr1r.I Q,onruirlscu\c

beuothinq ucruulb ziin te n opzlchtc uan tl- loninhtutu ïÍouöÉoroutmc.

oan 'tl6c Jioninhtdlc (4ochter. Sarc lliouiirhtuhc 6öoheiö lïrirws
luliana, oan Ziins ]fionlnhtrihs rBoooheià làrfrs i$órnËarà eí {5unnc

-öicilasc ifion'fi[[iiltc J,iiíàcrcn. tiaar o{[r tiruohse r àe ceurche
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TUIN MUSEI.NYI OPNIEUW INGERICHT
Toen op 6 september 1986 het museum werd geopend was ook
de tuin rondom opnieuw ingericht. Grote verdienste daarbij
komt daarbij vooral toe aan Adriaan van Beek, die er vele
uren in stak.

Ondertussen ztjn er ruim vijftien jaren verstreken en was
de tuin aan een opknapbeurt toe.
Bestuurslid Jos Verschuren heeft er de laatste maanden
vele uren doorgebracht. Het resultaat is een fraaie voor-
en achtertuin, het museum waardig.

De achtertuin, d'n hof, is ingericht als moes-
tuin, waarbij gelet op het beheer en onderhoud,
de overhand heeft gekregen.
We vinden er zwarte en rode bessen, kruisbessen,
peren, noten, appels en kersen.
Uitgaande van het min of meer openbaar karakter van deze
plek is een situatie gecreëerd die doet denken aan de oude
pastoriehof van vroeger. Ons heem heeft treer een plaatsje
gekregen waar de jeugd opnieuw tot de conclusie kan komen
dat een 'gejat' appeltje lekkerder smaakt dan dat van
moed.ers f ruitschaal.

Ook de voortuin heeft een metamorfose ondergaan.
De hardstenen grens- en markeringspalen hebben een centra-
Ie plaats gekregen in het ontwerp, waardoor deze authen-
tieke palen meer in het gezichtsveld komen te staan.
Bij de aangebrachte struikbeplanting is vooral gedacht aan
wintergroen nateriaal, zodat ook gedurende de wintermaan-
den de tuin een bepaalde uitstraling heeft.
Verd.er is de voortuin voorzien van een uitgebreid assorti-
ment van vaste planten, waarbij vooral gedacht is aan de
soorten uit grootmoeders tijd.
De planten zijn voorzien van een naambordje, zodat de
bezoeker informatie krijgt over de juiste soort.
Mocht een van onze leden een plantensoort hebben die in
onze tuin niet mag ontbreken dan zijn die planten van
harte welkom om het assortiment uit te breiden.

Jos verdient een pluim voor de manier waarop hij zich van
zijn taak heeft gekweten. Hij heeft bij zijn werk dankbaar
gebruik gemaakt van de adviezen van Piet Oomen, vice-voor-
zitter van Utelo, en van Harrie Bogaerts en echtgenote uit
Bavel die zorgd.en voor de fruitbomen en vele vaste planten.

en fruit-
het fruit

pruimen,

daaronder het resuLtaat
(foto's Kees Leijten)

Jos Verschuren aan het werk en



IN MEMORÏAYI
rn de afgeropen maanden betreurden wij weer enkele leden.
tíe gedenken:

A2-2 Toine Roe1s r Markt 42 Etten-Leur 71 jr
08-2 Nel Teirrinck-Krens 't Hofflandt 32 urvenhout g0 jr
1'3-2 Toos Blom-voeten Dorpstraat 69 urvenhout Bg jr
24-2 Janus Oomen Dorpstraat 65 Ulvenhout ?l jr
18-3 Sjef Braspenning St-.Jacobsstr. 34 Galder 72 jr
29-3 Nor van Dorst Riekeschot 03 urvenhout 85 jr
Dat zíj mogen rusten in vrede
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Paulus zou het zeer op prijs sterren bij het overlijden
van een van onze leden een rouwbrief en bidprentje te mo-
gen ontvangen. t{e kunnen er dan melding van maken in onstijdschrift. Rouwbrief en prentje worden aan onze verzame-
ling toegevoegd.

SPORT EN VRIJE TIJD IN DE KEMPEN
Het Bergische centrum voor de studie van land en volk van
de Kempen organiseert jaarrijks in s€rmenwerking net de
stichting Brabants Heem een congres dat steeds a.rn een
ander thema is gewijd.
Het komende congres vindt plaats op zaterdag zs mei zoo2
in Bavel. (zaa1 Bruininks) - trndien u belangstelling hebd kunt u zich aanmerden bij:
J.Spoorenberg Pauwlaan 15 Eindhoven (040-243.26.93)

Het congres begint om 10.00 u. en kost inclusief koffieta-fel r L8 per persoon.
Het programma vermerdt "schuttersgilden in Noord-Brabant";
"Feestcultuur in MoI, stoeten en optochten"; "verenigings-
leven in Eindhoven" en "Ontspannen in de 19e eeuw".

KERKRA},TEN
door Kees Leijten
rn K9 begin van de zestiger jaren is de Laurentiuskerk te
urven-hout ontdaan van schilderwerk, beelden en een aantal
ramen.
De stichting Restauratie Kerkgebouwen te ulvenhout zoekt
foto's van vóór 1960 waar de ranen goed op te zien zijn.
Men wil de beeltenissen terugvinden die op de verdwenen
ramen stonden. u krijgt de fotors na kopiëren ongeschonden
terug.
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NIEUïIIS UIT HET MUSEUM 46
door Kees Leijten

BIDPRENTJES
Bidprentjes of gedachtenisplaatjes zijn belangrijke histo-
rische en genealogische bronnen.
Indien U deze week of in de toekomst bidprentjes opruimt
denk dan aan ons museum, naar ze volgaarne in ontvangst
worden genomen. Alles is welkom. Eén exemplaar of dozen
vol. Ook dubbele exemplaren zijn geen bezwaar. hle kunnen ze
weer ruilen. Denkt U aan Paulus ?
We kregen in de afgelopen periode ruim duizend prentjes
binnen. Oud en nieuw.
Een groot aantal prentjes werd ons geschonken door Ben van
de Velden en Angeline Oomen-Vergouwen.Samen meer dan 1000 !

NIEUWE TENTOONSTELLING
Ter gelegenheid van het huweli j k van kroonprins trlillem
Alexander met Màxima hebben wij vanaf 3 februari een ten-
toonstelling van een 45-tal persfoto's die gemaakt zijn
tijdens het bezoek van het koninklijk paar aan Breda op 4
september j.1.
De tentoonsterring werd geopend door burgemeester Mr christ
Rutten. Het Stadsblad besteedde er ruim aandacht a.rn. EI-
ders in deze Brieven van Paulus kunt U het lezen.
De slogan "Breng 'ns wat mee voor Paulus " werkt ook weer.

BOERDERIJEN
Het jaar 2003 is het jaar van de boerderij. Paulus wil daar
in het museum uitgebreid aandacht aan besteden.
I{ij zoeken foto's van de boerderijen in Bavel, Galder, Gin-
neken, Grazen, IJpelaarrHeusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout
zoals die er uitzagen vóór 1940.
Zoals U gewend bent krijgt U de foto, na kopiëren, binnen
twee weken ongeschonden weer terug. Wie helpt ??
De S.H.B.O. (Stichting Historisch Boerderij Onderzoek te
Arnhem) zegde reeds haar medewerking toe.

PAULUS VAN OAE.SOONCK
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GOUDEN BRUITOFTEN EN MEER
In september van dit jaar willen we een tentoonstelling
inrichten van foto's over gouden, diamanten, briljanten en
platina bruiloften.
Veelal werd er een groepsfoto gemaakt. Soms ook fraaie
foto's van de jubilarissen.
Hebt U nog van die oude foto's ?
Graag willen we ze kopiëren. U krijgt ze binnen 2 weken
onbeschadigd terug . [Íie helpt ons ?

U kunt ze afgeven bij een van de bestuursleden of in het
museum. Zet Uw naam achter op de foto en zet op een apart
briefje wat U van de foto weet.
tíat U niet weet proberen wij uit te zoeken.
Help ons er een mooie tentoonstelling van te maken !

BROMMERPLAATJES
Sinds in 1966 de verplichte verzekering van bromfietsen
werd ingevoerd bestaan ook de bekende vierkante verzeke-
ringsplaatjes. Paulus heeft een bijna volledige collectie,
maar mist de plaatjes van de twee laatste jaren ( 2000 en
2001) hlie kan ons helpen ?

0p onze oproep in het vorige nummer van dit tijdschrift
ontvingen rreer helaas nog geen reactie.
lile ontvangen ze graag op ons museum ,waar U van maandag tot
en met donderdag terecht kunt van 8.30 u-1.6.00 u.
Kijk eens in 't schuurtje of er nog een ligt !

SATAI'IANDER
van dierenarts van Looveren ontvingen we een lied rvaarmee
studenten een toast uitbrachten. Een lied om een Brabants
feest mee te beginnen of te eindigen.
Een zogenaamde Salamander.
Het is een origineel litho van Kees Mandos. Het gedicht is
van Luc van Hoek.

GATDER
Ter gelegenheid van het huwelijk
van MÉxima en tíillem Alexander
kregen alle leerlingen van de
basisscholen in de gemeente
Alphen-Chaam een herinneringsbeker.
Ook Paulus kreeg er een, geschonken
door het gemeentebestuur van AC.
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5 STRTJKIJZERS

ÀÀNWINSTEN
Veel is er de afgelopen
collectie van ons museum.
Interessante zaken leggen

EEN HERINNERINGSBEKER

NEGEN GAPERS

§e

tijd weer

we altijd

binnengekomen

vast op foto.

Co//ecl,e Po"/"t uan Aorse"$ :L 24

In de afgelopen maanden kwamen !{eer vele kleine en grote
voorwerpen binnen voor onze collectie. We hebben alles
ondergebracht in de volgende deelcollecties

ARCHIEF
boekje:"40 jaar bedevaarten K.N.B.T.B. naar Lourdes"; litho
van studentenlied (1941) ;

CURIOSA
twee koperen asbakken uit raadzaal gemeentehuis Ginneken
(<1,942); biezen reiskof f er

DEVOTIONALIA
1000-ta1 oude en nieuwe bidprentjes; crucifix; rozenkrans
en twee losse kruisjes

KONINKLIJK HUIS
20-ta1 foto's kon. familie; 2 foto's Pieter van Vollenhove
in opleiding op Trip van Zoutland; 30-ta1 tijdschriften
"Vorsten"; beker, blikjes en vlag t.g.v. van huwetijk Móx-
ima en Willem-ÀLexander; herinneringsalbum 40 jaar Koningin
Wilhelmina; broche met beeltenis Juliana -Bernhard met
Iampje ter verlichting er in; button huwelijk Juliana-Bern-
hard; geboortebeker Beatrix ; 10-ta1 boeken kon. huis

VERENÏGINGSLEVEN
stempel van NCB afdeling Bavel

WINKEL
pakje Niemeijer half-zware shag (oude verpakking)

DE SCHENKERS WAREN :

Mevrouw, mijnheer of familie: J.Bastiaansen; A.Clarenbeek;
J.van Egeraat; C.van Ginneken; G.van Herpen; T.Janzen;
R.Koopmans; W.langen; L. van Looveren; mw Moerdijk; J.On-
inckx; A.Oomen-Vergouwen; C.van Praat; C.Vermeeren en de
gemeente Alphen-Chaamvoor de
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DE HOEVE VAN ULVENHOUT
GEEN AGRARISCH BEDRIJF MEER
door Àd Jansen

Inleiding
rn 2402 verliest de Prinsenhoeve. zijn agrarische functie.
Dit rijksmonument aan het begin van de Dorpstraat is met één
hectare grond verkocht aan een particulier.De eeuwenoude
boerderij za1 worden gerestaureerd en verbouwd. De landerijen
tussen de Bieberg en het surkerpad, zijn ten dere eigendom
van de familie Huijben, terwijr de rest in pacht is van de
Domeinen. De grond brijft voorlopig zijn bestemming houden.
Door de verandering van agrarisch bedrijf naar woonboerderij
komt er niettemin een einde aan een geschiedenis van welricht
meer dan duizend jaar,

De Oude Eof van Ulvenhout
De huidige Prinsenhoeve is de opvorger van een veel oud,ere
boerderij, die achter de huidige aan de Mark heeft gelegen.
Omstreeks 1350-1400 is d,eze versterking aan de Mark buiten
bedrijf gesteld en moet er aan de wgg van Breda naar het
zuiden een nieuwe hoeve zijn gebouwd r.
wanneer die versterkte hoeve aan de Mark is ontstaan, is on-
bekend. Het is niet onmogerijk dat het in de vroege Middel-
eeuwen een allodiaal, een vrij goed was. Volgens de tradi-
tionele opvatting u,as de boerderij in de tiende eeuw eigendom
van Hereswint (Hirsondis) van strijen. Haar oud,ers zouden de-
ze goederen gekregen hebben van de (onder)koning van Lotha-
ringen Zwentibold. Haar man Ansfried stichtte in 992 de Àbdij
van Thorn. Het echtpaar schonk aan de abdij ta1 van goederen,
waaronder de villa Gillesella cun apenditiis, de àof van Gil-
ze met de bijbehorende bezitting€Ír, waaronder ook die te UI-
venhout. De abdij bezat in de daarop volgende eeuwen in het
Markdal tal van goederen en rechten en vormd,e zo een belang-
rijke economische, kerkelijke en juridische macht. Ulvenhout
was vermoedelijk het centrum van de bezittingen van Thorn in
het Markdal.

In L198 kwam er een belangrijke verandering in de machtsver-
houdingen in deze regio. De heer van het nog piepkleine Bre-
da, die zijn bezit als een vrij goed beschouwde, moest in
dat jaar erkennen dat hij dit jn leen hield van de hertog van
Brabant.
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De Hoeve van Ulvenhout op de kaart van L6zl van iandneterLips. I{et zuiden ligt aan de bovenkant, het noorden aan deonderzijde van de kaart.
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AIs beloning breidde deze het gebied waarover de heer van
Breda namens hem de volledige rechtsmacht had, uit tot de
Striene en de Schelde in het westen. Het gebied ten zuiden
van Bred,a, waar de heer van deze stad voord,ien geen juris-
dictie had, viel voortaan ond.er het gezag van deze machtheb-
ber. Ook de abdis van Thorn moest in 1231 het gezag van d,e
hertog en daardoor indirect ook dat van de heer van Breda
erkennen. In de dertiende eeuw raakte Thorn in financiëIe
problemen. De abdij moest een beroep doen op de heer van Bre-
da om haar schulden te kunnen betalen. De inkomsten van de
bezittingen van de goederen te Gilze waaronder die te Ulven-
hout, werden tijdelijk aan de heer verkocht. In 1277 kon de
abdij haar schuld aflossen, maar kreeg van de heer niet zon-
der meer alle goederen terug. 0p eigen gezag behield hij een
aantal bezittingen in erfpacht waaronder de agricultura nos-
tra in Ulvenhout, onze winning te Ulvenhout. Het is de oudst-
bekende vermelding van een boerenbedrijf in Ulvenhout, dat
door de heer van Breda wellicht ten dele zelf was uitgebouwd.
Uit die tijd moet ook het door grachten en wallen versterkte
complex aan de Mark dateren.

De hoeve onstreeks 1620
De plaats van de versterkte hoeve achter de huidige Prinsen-
hoeve is vrij nauwkeurig bekend. De oudste topografische
kaart waarop deze staat aangegeven, werd omstreeks 1620 in
opdracht van de toenmalige heer van Breda Prlns Maurits, gè-
tekend door de landmeter J.Lips (zie afb.l). Hoewel deze
kaart allereerst het in aanlpg zlinde Mastbos moest weerge-
ven, heeft Lips ook andere bezittingen van de prins in het
Markdal in beeld gebracht. In het midden ziet men de hoeve
tot Ulvenhout, de huidige Prinsenhoevet rechts daarvan de
voormalige versterkte boerderij aan de Mark D'out Hof, ter-
wijl links bovenaan in een driehoekig terrein het huis Grin-
huysen is te herkennen. In de toelichting op deze kaart staat
vermeld: ....genaenpt d'Outhoff , slmde den gront vandien noe-
rasch aiwaer noch in liggen verscheyden oude graften ende is
alnu net schoone Sycken boonen beplant; is groot bevonden 5
hunder 56 roeden t. Deze naam werd ook aI een eeuw eerd,er
voor dit bijna zeven hectare grote terrein gebruikt, zodat
men er vag kan uitgaan tlat de oude versterking al in de veer-
tiende 'ot viiftiende eeuw haar functie had verloren en ver-
vangen was door een moderne hoeve aan de weg vanaf Breda in
zuidelijke richtingr DU de Dorpstraat van Ulvenhout. Omdat
ook Grinhuysen omstreeks 1400 ontstaan is, is het aannemelijk
dat de hoeve omstreeks diezelfde tijd naar de weg verplaatst
is.

t
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Hoewe1 de driehoek van Grimhuysen ten dele in den grooten
ac.ker van de boerderij viel, staan Grinhuysen en d'out Í{of
verder geheel los van elkaar. De boerderij was na 1277 name-
lijk een pachthoeve van de heer van Breda, terwijl Grimhuy-
sen door deze jn leen werd gegeven aan een natuurlijke zoorlr
Jan bastaard van der Leck, die zich Van Grinhuysen noemde '.
Uit een omstreeks 1980 door de histgrisch topograaf dr.K.A.
H.W.Leenders uitgevoerd ond,erzoek ' is gebleken, dat het
grachtenstelsel rond de oude hof een lengte had van ongeveer
LBO en een breedte van L00 meter. Het water was tot 20 meter
breed. Binnen de grachten lagen twee eilanden 0p het
kleinste zou het huis van de beheerder of pachter hebben ge-
staan, terwijl op het grootste de schuren en de onderkomens
van het personeel moeten hebben gelegen. Het water was via
een sloot verbonden met de Mark. De plaats van deze grachten
is nog ter herkennen op luchtfoto's van omstreeks 1950.

De kaart van landmeter Jacob Lips uit 1,621 vertelt precies
welke percelen toen tot de hoeve van Ulvenhout behoorden.
Totaal waren het er twaalf: drie akkers waarondet den grooten
Acker, zes weilanden of beemden, den Bieberch tot aan de Ba-
velse Lei, een stuk bos d'Out Hof en het perceel waarop de
boerderij zelf Iag. De totale oppervlakte bedroeg ongeveer 29
bunder, dat is ruim 37 hectare.

De zeventiende en achttiende eeuw
De hoeve van Ulvenhout behoorde vanaf 1277 tot voor kort, dat
is ongeveer 725 jaar, tot de bezittingen of domeinen van de
heer van Breda. Daardoor is dit goed ontkomen aan splitsing,
verdeling of verkaveling door de opvolgende eigenaren.
Hieraan danken we ook het behoud van de open ruimte tussen
Ulvenhout en de Bieberg. Daar staat tegenover, dat er van de
lotgevallen van deze hoeve minder details bekend zijn: geen
rijke historie van diverse families die de hoeve in eigendom
hadden, verbouwden, verkochten of verdeelden.
Aan het einde van de achttiende eeuw zÍjn er door de heer van
Breda enkele stukken van de vroente behorende tot de hoeve,
in cijns uitgegeven aan derden. Aan de oostzijde van de hui-
dige Ulvenhoutselaan werd in 1697 direct ten zuiden van de
hoeve Beversluys (nr.123 bis) een driehoekig stuk grond uit-
gegeven aan Cornelis Adriaenssen van Meelz viiftien roeden
vroente seijnde een Triangel off driiehqeck, west s'heeren
baen ende noortwaert Jan l{endrik de Bye ". Deze laatste was
toen leenman van Beversluys. In de achttiende eeuw was hier
een herberg gevestigd onder de naam 't Leeuwke, later De
Witte Leeuw genoemd (Ulvenhoutselaan 139 t/m L43).
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Foto 1: De Prinsenhoeve onstreeks 1930, volgens een
schilderij van J.G.v.d.Aarschot, in bezit van de fanilie
G.Goosen, Ulvenhout (foto A.U.Jansen, 2001).
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Het Cloveniersgilde van Ginneken kreeg bij octrooi van 3 juni
1697 een stuk van de Bieberg in cijns: 84 roeden quadraat van
de biebergen tot Ginneken, oopt s'heeren straete en voorts
rontsonme sijn naj.ts vroente 0. Dit perceel lag aan de zuid-
zijde van de huidige Bieberglaan, op de hoek van de Ulven-
houtselaan. Uit het Cloveniershuiske is in de negentiende
eeuw een café ontstaan, Café De Bieberg. Zo nam de hoeveel-
heid grond van de hoeve af met ongevee; acht bunder heide.
In de topografische legger der cijnsen /, opgesteld omstreeks
fi24, worden onder de hoeve 23 percelen vermeld, totaal 22t5
bunder (ca 29 hectare). Aan de oostzijde van de weg lagen
twee percelen land, genaamd het Hofflandt en àet Calverblock,
en nog twee percelen genaamd het Nieuwland, d.ie waren inge-
stoocken in 1706 en 1710. De naam Het Oud Hoff werd nog
steeds vermeld, groot 1920 roeden (vijf bunder, 6t hectare).
Het bestond uit weide en bos. De naam Den Grooten .Ac*er was
echter verdwenen en vervangen door andere namen, zoals Den
Sulckerbergh en De Lange Bedden.

De hoeve van Ulvenhout zou verscheidene keren door brand ge-
troffen zijn. In 1631 brandden de schuur en de poort af, we|-
licht was het vuur aangestoken door rondzwervende sold.aten 0.

In 'J,742 spreekt het schepenprotocol van Ginneken ov^er: de
hoeff van Sijn Hoogheid, genaamt de verbrande hoeffv. In de
akte werd proces-verbaal opgemaakt van een ongeluk, waarbij
een knecht uit Chaam tegenover deze boerderij dood werd
aangetroffen, nadat hij eerst met paard en wagen tegen een
boom was aangereden. De aangifte geschiedde door de pachter
van de hoeve, Adriaen Leyten. De waard. uit de herberg 't
Leeuwke Adriaen Frans Beens en een der gasten verklaarden,
dat de knecht in de herberg te diep in het glaasje had ge-
keken. Het is echter niet duidelijk wat er met verbrande hoef
werd bedoeld. De brandschade moet echter kort daarna hersteld
zijn geweest. In l74t verpachtte de Dienst der Domeingp in
ieder geval een extra-ordinaire schoone boerewooninge Lu.

De huidige gebouwen van de boerderij dateren vermoedelijk
grotendeels van de achttiende eeuw, met aanpassingen in de
negentiende en twintigste eeuw. Uit de kaart van Lips van
omstreeks t620 blijkt, dat het woonhuis met de stal en de
schuren toen aI op dezelfde plaats stonden a1s nu nog steeds
het geval is. Vermoed.elijk is dat vanaf de stichting om-
streeks 1400 steeds het geval geweest. De kelder is vermoede-
Iijk het oudste deel van de huidige hoeve.

Foto 2: De hoeve
(ansicht, uitgave

gezien vanuit het zuiden,
J. Stoops, coll.A.van Dun,

onstreeks L970
Ulvenhout).

t
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De bewoners van de Hoeve van Ulvenhout
ïn nr.L38 van de Brieven van paulus heeft ir.christ Buiks een
buitengewoon leuk artikel geschreven over de pachtcontracten
yan de huidige Prinsenhoeve, die vanaf r.634 bewaard zijn ge-
bleven. Antony Monden is zo de oudst-bekende pachter, een
bekende boerenfamilie die men ook elders in ulvenhout, met
name op Notsel kan aantreffen.
Een andere goede bron van informatie over de boerenfamilies
die de hoeve in deze periode bewoonden is te vinden in de
genaalliisten van de heerlijkheid Giwteken en Bavel, die
echter bewaard zijn vanaf 1739. rn dat jaar bewoonde Jan
Adriaan Anssems de hoeve, samen met zijn vrouw Maria van
Raack, vijf kinderen, drie knechts en twee meiden. rn 1245
was Adriaan tambregt Leijten de pachter, getrouwd met Maria
Quirijnen. Dit gezin had vijf kinderen, terwijl er twee
knechts en twee meiden in dienst waren. rn 1755 is corneris
Adriaan Donkers de boer, sa.men met zijn vrouhr Jenneken van
Gorp, vijf kinderen en twee knechts. Deze familie bewoonde de
hoeve onafgebroken met totaar tien, elf en zelfs veertien
personen (1790) tot omstreeks 1800.

Direct na 1.800 ;1erd de hoeve bewoond door cornelis christiaan
Bri(e)llemans ". Hij was in t74S gedoopt te princenhage en
getrouwd met de eveneens uit dat dorp afkomstige Maria Adri-
aan schipperen (gedoopt 1753). Het gezin telde vier kinderen,
allen geboren te Princenhage, de laatste in 1795. Deze fami-
lie moet dus omstreeks 1800 naar Ulvenhout gekomen zijn, om
op de boerderij de plaats in te nemen van de familie Donkers,
die er meer dan veertig jaar gewoond had. Na de dood van va-
der corneris Briellemans in 181.2. pachtte zijn,;rleduwe in 1813
de boerderij met 26 bunder zaai- en weiland tt. Ook in 1B1g
en 1825 was het de weduwe, die als pachteres werd vermeld.
In 1828 overleed Maria Schipperen, waarna de zoon Adriaan
Brillemans, in L8L2 gehuwd met de ulvenhoutse Anna cornelis
Donkers (+L819), als landbouwer de hoeve bewoonde. Zijn zus-
ter Barbara woond,e bij hem in, tervij I er drie knechts en
twee meiden in dienst víaren IJ. In 1830 trouwde Barbara met
de omstreeks L774 te Breda geboren Wilhelmus Matheus van
Riel. Adriaan noet daarna met zijn twee kinderen terug zijn
gegaan naar zijn geboorteplaats Princenhage. In 1839 bewoonde
het gezin Van RieI met drie kindepen, twee hnechts en twee
meiden de Prinsenhoeve. In 1843 I{ pachtte l{ilIem van RieI
deze boerderij met ruim 33 bunder grond van de rentmeester
der pomeinen van Prins Frederik der Nederlanden. Naar deze
eigeriaar draagt de hoeve, evenals die in het ltout te Princen-
hage, de naan Prinsenhoeve.

205

Voor Willem van Riet (1774-1857) ulas Barbara Brillemans de
derde echtgenote. Hij was eerder getrouwd met Anna Maria van
BaaI (+1808, Teteringen) en Anna ElisabethAnsems (+1822, UI-
venhout). Met zijn derde vrouw, waarmee hij in L830 trouwde,
boerde hij op de Prinsenhoeve. Tot omstreeks 1813 woonde hij
echter te Teteringen, daarna met zijn tweede vrouw elders in
de gemeente Ginneken en Bavel.
Ook de familie Van Riel bleef vele jaren op de Prinsenhoeve
gevestigd. Na het overlijden van Barbara Brilmans in 1856 en
van !Ji11em in 1857 volgden de zonen Matheus (*1812) en Anto-
nius (*1813) uit het tweede huwelijk hun vader op. Matheus
(1812 Teteringen-1885 Ulvenhout) was getrouwd met Adriana
Heestermans (*L812). Vervolgens woonde een neef op de hoeve:
Johannes (*1840), zoon van Johannes van Riel (1810 Teterin-
gen - 1853 Ulvenhout) en Pieternel van Hooijdonk.

Ook een andere neef, Hendrik van RieI (*1851), eveneens een
zoon van Johannes en Pieternel, bewoonde enige tijd de Prin-
senhoeve. Later was hij herbergier op de Bieberg en daarna in
Café De Harnonie aan de Dorpstraat te Ulvenhout.
Jan van RieI (1840-1916) sras getrouwd met Adriana Verbunt.
Hij was de laatste van deze familie die pachter was van deze
boerderij. Na zijn overlijden in 1916 liet zijn vTPuw een
rentenierswoning aan de Dorpstraat bouwen (nr. 14) ".

De laatste familie die de Prinsenhoeve pachtte, was de fami-
lie Huijben, die de hoeve bewoonde van 1916 tot en met 2002.

Foto i: de Prinsenhoeve in de huidige situatie, gezien vanaf
de ingang van het Ulvenhoutsebos (Foto A.U.Jansen, L994).



G. A. B.
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Aantekeningen

_1.1.N.8. Rijksarchief in Noord-Brabant,'s HertogenboschN.D. Archief Nassause Domeinraad
Gemeentelijke Archiefdienst, Breda
Ord-rechterlijk archief, aanwezig bij G.A.B.

207

MEEKRAP
IN DE KRUIDENTUIN VAN DE PEKHOEVE.
door Harrie Verhoeven

'Een Gewas welk eene zo sterke roode veru geeft, dat een
Hond, daarnede gevoed, roode tanden krijgt.
Door een achttal vrijwilligers is de kruidentuin in het
vorige jaar flink onder handen genomen. waar dat nodig was
werd er grond omgezet. Ook kwam er champignonmest, beharve
op plaatsen waar een schrale bodem gewenst is, bijvoor-
beeld waar wildemanskruid en maagdenpalm groeien.
De 'klassieke indeling' in 24 vakken aan weerszijde van
een middenpad is hetzelfde gebleven. Maar planten met de-
zerfde of soortgerijke functie komen vanaf nu bij elkaar
in één vak te staan. zo ontstaan kreine thematuintjes voor
bij voorbeeld keukenkruiden, homeopathische planten en
farmaceutische pranten. Ook de aromaplanten en verfplanten
vormen zo ieder een apart thema. Nieuwe naambordjes en een
plattegrondtekening zullen de bezoeker duiderijkheid ver-
schaffen.

Meekrap, zíe de tekening, behoort tot de verfplanten.
officië1e naam:Rubia tinctorum. De gesrachtsnaam Rubia
hangt samen met ruber, wat rood beteÉent, tinctorum wiI
zeggen: 'van de ververs'. AIs verfstofplant was de meekrap
al bij de oude Eglptenaren en bij de perzen bekend. In
Klein Azië werd hij Alizari genoemd. rn onze streken is de
plant al in de twaalfde eeuw ingevoerd.
De plantenfamilie waartoe meekrap behoort, is die van de
sterbladigen, waartoe ook de kinaplant, de koffieplant en
lievevrouwebedstro behoren. Meekrap heeft een wat wilde
groeiwijze. De naar beneden gerichte stekels komen van pas
bij het elkaar in positie houden van de slappe stengels,
waardoor goede lichtopvang mogelijk is. verwilderd wordt
de plant, zij het noq maar zelden, wel eens gevonden in
heggen op de Zeeuwse kleigrond. Hij is daar een overblijf-
sel van de uitgebreide meekrapcultuur die zich over grote
delen van zeeland en lrlest Brabant uitstrekte. Dit tot
ongeveer 1870.Over het abrupte einde van meekrap als
landbouwgerías hieronder meer.

In wortelstokken van de drie- tot vierjarige planten be-
vindt zích een aan suiker gebonden stof die rubion heet.

1.. Zie hiervoor: A.H.Jansen: De Oude Hof te Ulvenhout , in Brieven
van Paulus nr.L14, april L997.

2. A.R.A.G, N.D. na L581., t027, f .70vi kaart in R.A.N.B., kaartenver-
zameling Baronie van Breda, z.nr.; zíe ook: M.Donkersloot-de vrij:
Topografische kaarten van Nederland vóór L7s0, nr.604, Groningen,
198L.

3. zie hiervoor: A.w.Jansen, ía Brieven van paulus nr.1L2, r.996; nr.
11.6, L997i nr.l.2L, 1998.

4. K.A.H.t{.Leenders: "De orde Hof van ulvenhout", ín Brieven van pau-
Jus nr. 36, t982; idem, van Turnhoutervoorde tot strienenonde,
p.330, Zutphen 1996. Bij recente grondboringen door het archeolo-
gisch buro R.A.A.P. te Roermond, zijn ter plaatse de grachten
opnieuw aangetroffen. Er zijn plannen om in verband met de herin-
richting van het llarkdal een deel van de Oude Hof te markeren met
heggen.

5. R.A.I{.B., Rentmeesters Pr.Frederik, cijnsboek van Ginneken 1.699,
nr.1.21., f.991.r.

6. Idem, 1.?L, f .1094r. .

7. R.A.N.B., N.D., afd.IV, nr.896, f.L59v en volgende.
8. Chr.Buiks: Veldnanen, dI.5, p.83..86; vermelde bron: N.D., 1019,

f .tzl.
9. R Ginneken 75, f.43r-44r, 4-t0-L742.
10.chr.Buiks: "verhuur van de frinsenhoeve", in Brieven van paulus,

nr.138, febr.2002
11.G.4.8., adn.archief Ginneken vóór 18L5, rr.l77: lijst van huisnum-

mering en bewoners, 1806. Idem, Gemaallijsten, nr.tAZ en 188.
l2.vermerd in chr.Buiks: veldnanen, d1.5, p.85; ook in Brieven van

Paulus, nr.138.
l.3.Volkstelling Ginneken , 1829 .
l.4.Chr.Buiks, Brieven van Paulus, nr.L38.
15.A.W.Jansen: "Fraaie renteniershuizen aan de Dorpstraat te Ulven-

hout", ín Brieven van Paulus n;r.l32, dec.2000.
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Die stof maakt dat vers gedolven wortels eerd.er een gele
dan een rode kleur hebben. Door een gefaseerd droogproces
in zogenoemde eestovens verand.erde rubion in alizarine,
een dieprode en zeer Iichtechte kleurstof. Eeuwenlang
gebruikte men deze voor het verven van zijde, wo1 en
katoen.
Onze nationale driekleur was vroeger'oranje-blanje-bleu' .

De kleur van de strook oranje werd verkregen door menging
van mekraprood met een and,ere plantaardige kleurstof,
namelijk Resedageel. Deze laatste stof verbleekte eerder
dan het rood, waardoor het oranje snel in rood veranderde.
Min of meer gedwongen om van de nood een deugd te maken
werd zo onze driekleur rood-wit-blauw.
Over meekrap en de sterkte van alizarine schreef ook de
bekende achttiende-eeuwse predikant en natuurkenner Marti-
net in zijn boek Katechismus der Natuur:
'Een Gewas welk eene zo sterke roode verw geeft, dat een
Hond, daarmede gevoed, roode tanden krijgt.'
Martinet vermeldt ook hoe men in de omgeving van Tiel
geprobeerd heeft meekrap te gaan telen. Maar de 'Gelder-
sche klai' bleek minder geschikt dan de kalkhoudend.e
zeeklei en men heeft de poging dan ook spoedig opgegeven.
In 1868 bleek dat het mogelijk is om alizarine ook te
verkrijgen uit anthraceen, een bestanddeel van steenkolen-
teer. Het bleek snel dat de productie op die manier veel
eenvoudiger r{as. Het einde kwam voor een vorm van landbouw
die in onze streken eeuwenlang valn grote betekenis was.
Namen zoals Stoofdijk en Stoofmarkt herinneren nog aan die
vervlogen tijd.
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BEETDEN IN DE BUURT 1.0
door Adriaan van Beek

Onder de tÍtel 'Beelden in de Buurt' brengen ure u een
overzicht van beelden en andere sierende elementen uit het
werkgebied van Paulus. Hierbij aandacht voor'de maker en
voor de (cultuurhistorische) achtergronden. Voor afleye-
ring L0 van deze serie kijken we ruim 80 jaar terug in de
tijd. Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard van
harte welkom.

HEILIG HART IN BAVEL.
0p de hoek van de Kerkstraat en het Kerkeind in Bavel
staat een echte "Van der Ge1d", een stenen beeld vtrn het
Heilig Hart, uit 1919. Na de verbouwing van de naastgele-
gen meubelwinkel (1999-2000) en de bijbehorende herinrich-
ting van de tuin komt het kunstwerk ureer goed tot z'ÍL
recht. Een traditioneel monument met een hart in reliëf
met stralenkrans, kruis en doornenkroon. Een los tegen het
achterhoofd bevestigde aureool en de duidelijk zichtbare
stigmata, de verwondingen van Jezus bij zíjn kruisiging,
completeren het geheel. Het beeld is niet ongeschonden
door de tijd gekomen, de rechterhand mist een vinger en
wat stukjes, net als de kleding. De linker schouder is in
de laatste oorlogsjaren treggeschoten door twee baldadige
Duitse rekruten van de Kriegsmarine die toen gelegerd
waren in het Klein Seminarie lJpelaar. Na de oorlog is het
beeld weer mooi gerepareerd.
Het geheel, inclusief de nog steeds originele sokkel, is
met enige regelmaat herschilderd.

INTROI{ISATIE
Op zondag L juni 1919 trekt een grote stoet vanaf de kerk
naar het weiland 'de Brake'. Van 1743 tot 1809 was dit de
plaats hraar de gelovigen uit Bavel, verjaagd uit hun paro-
chiekerk, in de schuurkerk naar de H.Mis gingen. Voor de
inzegening van het Heilig Hart wappert van alle huizen de
vlag. Aan het hoofd van de stoet gaat het kruis, dan vol-
gen schoolkinderen, congreganisten (leden van de vereni-
ging ter bevordering van christelijk leven in het gezin en
in de maatschappij), Ieden van de H.Familie met vaandels,
burgemeester en raadsleden, arm- en kerkbestuur, een tal-
rijke schare priesters en tot slot de overige gelovigen.



zoner 1959. Het H.Hartbeeld in de Kerkstraat. op de kaart
staat Kloosterstraat. Daaron is de kaart snel uit de
handei genonen.
Een zeidzane kaart uit de collectie van paulus van Daes-
donck.
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Een koor van zangeressen en zangers o.I.v. de heer Van de
Pol opent de plechtigheden met het Intronisatielied van
Averkamp. Professor Frencken, Ieraar aan het Seminarie
IJpelaar, houdt na de inzegening een hartroerende rede
over de liefde en heerschappij van Jezus' Goddelijk Hart.
De eerwaarde deken voert een inwijdingshandeling uit, ge-
volgd door een feestcantate van het gernengd koor. Tot slot
volgtr trà de terugtocht, in de kerk een Te Deum en een
zegen met het Allerheiligste. Pastoor Petrus Dirckx (hij
stond er op aangesproken te worden a1s Deken Dr.Dirckx)
kon tevreden terug kijken. De hele parochie was op een
plechtige wijze aan het Heilig Hart toegewijd en vrijwet
alle parochianen waren bij deze intronisatie (letterlijk :
het op de troon zetten) betrokken geweest.

VAN DER GEII)
De beeldhouwer Hendrik van der GeId (1838-1914) kreeg zíjn
opleiding in Den Bosch en Antwerpen. In 1872 begint hij
een eigen atelier in 's-Hertogenbosch, in 1887 wordt deze
werkplaats verplaatst naar de Oude Dieze no.6. De buiten-
gevel daar ís nog steeds de moeite van het bekijken waard.
Rond 1900 waren hier onder zijn leiding 20 tot 30 arbei-
ders werkzaam. Het atelier leverde voornamelijk kerkelijk
werk in de toen zeer populaire neogotische stijl. Voor de
Sint Jan in Den Bosch restaureerde hij de koorbanken, de
preekstoel en het 'Heeswijkse altaar' en hij vervaardigde
72 beelden en diverse altaren voor de kapellen.
Tot zijn bekendste werken behoren verder de hoogaltaren in
de kerk van de H.Jozef in Tilburg en de kerk van de H.Mar-
tinus in Cuyk en de communiebanken in de kerk van de
H.Willibrordus in Berghem.
De parochiekerk in Bavel kreeg in 19L2 een communiebank
uit het Atelier van Van der GeId. Een geschenk van mevrouw
Maria Oomen, ter waarde van f 1.500r- Dit cadeau paste in
een lange traditie van vaak zeeÍ kostbare giften t.b.v.
kunst in de kerk. De communiebanken werden in 1968 'ver-
bouwd' tot trouwbanken. Deze twee kniel- en zitbanken voor
trouwplechtigheden zijn nog steeds in gebruik.

ÀTEtÏERS
Na de dood van Hendrik van der Geld neemt zijn zoon Adria-
nus de werkplaats over, hij blijft werk leveren onder het
handelsmerk H.v.d. Geld. In de praktijk ging hij met teke-
ningen 'de boer' op en liet het werk na prijsopgave uit-
voeren bij een gespecialiseerde werkplaats, wel onder sig-
natuur van H. van der Geld.

Een sneeuwopnírme qenomen vanaf de
achtergrond het H.Hartbeeid.

( foto fan.v.d. poeJ; kopie

nelkfabriek. Op de

collectie Ad Jansen)
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H.Hartbeeld in 2002
(foto Kees Leijten)

Het Bavelse H.Hartbeeld is vervaardigd in het atelier van
de firma H.P.!I. Dirckx, aan de veemarktstraat t7 in Breda.
Henri Dirckx was de vijf jaar oudere broer van pastoor
Dirckx en het was ook in.dÍe jaren heer gebruikelijk een
familielid een leuke order toe te spelen.
voor het werk in een atelier waren gipsen modelren van
groot belang. Aan de hand van deze ongeveer 50 cm. hoge
voorbeelden konden beelden uitgevoerd worden in alle ge-
wenste maten en materialen. Met behulp van een passer en
driehoek konden modellen eenvoudig vergroot of verkleind
worden. Hoe groter de voorraad modellen, hoe meer opdrach-
ten een atelier aan kon. Naast beelden in eikenhout en
steen kon ook in marmer geleverd worden. Afgieten in gips
was goedkoop en werd in sommige gevallen zelfs uitbesteed
aan gipswerkplaatsen. Menig bouwpastoor Iiet de prijs
doorslaggevend zijn als hij zích realiseerde dat de gemid-
delde parochiaan het verschil toch niet zag tussen een am-
bachtelijk gemaakt houten beeld en een rijk beschilderd
gipsen exemplaar.
Adrianus van der Geld is lang niet zo succesvol als zíjn
vader en er blijft van het atelier niet meer over dan de
naan. Na zíjn overlijden in 1938 verdwijnt ook die defini-
tief.
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DE REUS VAN
GINDERDOOR EN HET GOUDBERGVEN

Een aantal jaren geleden werd door Heemkundekring "LEDE-
VAERT" uit Chaam een boekje uitgegeven met Chaamse
volksverhalen.
Onlangs publiceerde Ledevaert zo'n verhaal over de Reus van
Ginderdoor, die ook gesignaleerd werd in ons heem, in Gra-
zen en op de Goudberg.
Het volksverhaal maakt deel uit van de cultuur. De verhalen
van weleer, op winteravonden verteld in de "herd" of in de
herberg, worden vergeten. Dat is jammer. Daarom is het goed
om ze van tijd tot tijd weer eens op te rakelen voordat ze
vergeten worden.

Hier volgt het verhaal.

HILBERT DE REUS
VAN GINDERDOOR EN HET GOUDBERGVEN

HeeI Iang geleden woonde op Ginderdoor nabij Chaam een
reus, Hilbert genaamd.
hlaar zich nu de Rettestraat afsplitst van Ginderdoor, lag
vroeger een hoge lemen heuvel, die Hilbert tot woning dien-
de. 0f hij de heuvel zelf had opgeworpen a1s bekleding voor
zijn huis van enorme boomstammen, wist niemand. De reus
woonde er sinds mensenheugenis.
De lemen berg was omgeven door een hoge, brede haag van
dichte doornstruiken, die mens en dier weerhield om tot het
reuzenverblijf door te dringen. In de doornenhaag was poort
noch deur. Wilde Hilbert zijn domein verlaten, dan stapte
hij eenvoudig over de beschermende omheining.
In de top van de heuvel was een afsluitbare opening aange-
bracht, de uitkijkpost van Hilbert. Stak hij zijn hoofd
door dat gat, dan kon hij de wijde omtrek overzien. Over
drassig land keek hij naar het nabije Chaam, naar het zui-
den over het heidegebied van Grazen naar het dorp Meerle.
Maar zijn scherpe blik reikte nog veel verder. Ook Alphen,
ja Minderhout en Hoogstraten kon hij waarnemen.
De hoeven en hutten interesseerden hem niet. Zijn belang-
stelling ging uit naar het doen en laten van de mensen,
want Hilbert was een mensenvriend. Hij had de grootste be-
wondering voor de nietige schepselen, die zoveel presteer-
den.
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Het was verbazingrwekkend, hoe z:-J het grote sterke paard
aan zich ondertrorpen hadden, zodat het gehoorzaam zijn
diensten verleende als rij- en trekdier. Hij verbaasde zich
ook, dat de logge koeien gewiltig haar melk aan hen afston-
den.
Hoewel de reus de mensen bewonderde, ja vriendschappelijk
gezind was, diep in zíjn hart vreesde hij dat zij ook hem
eenmaal hun wil zouden opleggen. Daarom vertoonde hij zich
nooit overdag buiten zijn vesting.
Anderzijds waren de mensen toch ook wel bang voor de won-
derlijke reus, die zo dicht in hun nabijheid huisde. Zíj
hadden weliswaar nooit last van hem ondervonden, maar mocht
hij hen ooit vijandig gezind worden, dan stonden zij mach-
teloos. Dat waren zíj zich zeer wel bewust. Daarom deden
zíj veel om Hilbert gunstig te stemmen.
Iedere avond zetten de boeren een grote houten emmer met
verse melk nabij de doornstruiken. De volgende morgen
vonden zíj de enmer leeg terug. Eens per week werd er een
mand met brood naast de emmer geplaatst. Ook de inhoud van
de mand was daags daarna verdwenen.
Om beurten brachten de boeren in de omtrek z,o hun offer
aan Hilbert. Zi) deden dat zo lang men zich kon herinneren,
van vader op zoon.
Hun gaven waren niet voldoende voor het levensonderhoud van
de reus. Deze stapte na zonsondergang over de beschermende
beplanting, nam wat de mensen hem toebedacht hadden m ging
dan op jacht. Hij was weergaloos snel en wist zich zonder
gebruik van wapenen van het.wild meester te maken.
Terug op het beveiligde terrein bereidde hij op zijn erf de
maaltijd. De buit ging in een reusachtige kookpot. Om-
streeks middernacht was ver in de omtrek de gloed van
het vuur te zien. Hie zich in een nabijgelegen dorp om die
tijd nog niet ter ruste begeven had en de rode gloed ont-
waarde wist wat er aan de hand !Ías: "Hilbert is aan het
stoken". Nachtelijke reizigers dachten onwillekeurig aan
een verschrikkelijke boerderijbrand. Het is we1 eens ge-
beurd dat een voorbijtrekkende ruiter te hulp wilde snel-
Ien. Hij kwam niet verder dan de afwerende doornenhaag en
wendde daar meteen dodelijk verschrikt de teugel, als de
reus, die op bezoekers niet gesteld was, een woedend gebrul
uitstootte. De vluchtende man kon niet weten, dat de reus
van Ginderdoor geen kwaad in de zin had.

Zo gingen de jaren voorbij. Hilbert leidde zijn eenzaam be-
staan in de nabijheid van de mensen, zond.er dat hij ooit
met hen in aanraking kwam.
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Toch wist hij meer van de mensen clan zij van hem. Regelma-

tig sloeg hij hen gade, gebruik makend van zijn verheven
ui[t<iikpóst. Ve1en kende hij als het ware van nabij, zonder
hun namen te weten. Hij had hen zien opgroeien van kinderen
tot volwassenen en hij volgde hun gedragingen en werkzaam-
heden gedurende de seizoenen en in de loop der jaren. Een

eenzame reus, die de mensen welgezind was-

Eenmaal kon hij btijk geven van zijn goede gezindheid.
Het land tussen Chaam en Ginderdoor was in die tijden een

drassig gebied. Het overtollige water werd afgevoerd door
bekenr-die uitmondden in de Mark, die toen veel breder was

dan thans.
De wegen door dat sompige land zijn aangelegd over de hoog-
ste gódeelten en die liggen nu eenmaal niet in een rechte
lijn. Daarom is de Kleistraat ook nu nog zo'n kronkelende
baan.
Zeker voorjaar hlaren de beken overbelast door smeltwater
van Sneeulrl en ijs. Toen kwan de regen, een overvloedige,
niet aflatende regen. De beken konden de overrompelende
hoeveelheden water niet verwerken, traden buiten de oevers
en overstroomden de graslanden. De hoger gelegen we9, die
door het geteisterde gebied voerde, kwam niet alleen blank
te staan, maar werd bij een krachtige storm door het water-
geweld goeddeets weggeslagen. De verbinding tussen Chaam en

Ginderdoor lvas verbroken.
Dat bracht veel ellende. Van zijn hoge post uit zag Hilbert
nistroostige mensen ctichtbij en mistroostige mensen veraf,
aan de overzijde van het woelige water. 7'íi konden elkaar
niet meer bereiken. Daar stonden zíi met gebogen hoofden
en werkeloze handen.
Het werd Hilbert droef te moe.
hij helpen?

Wat kon hij doen, hoe kon

0p eens nam de reus een besluit. Nog

klaarlichte dag buiten zijn omdoornde
nooit had hij zich oP
vesting get{aagd, maar

nu moest het gebeuren!
Hij sloot zijn uitkijkpost en verliet zijn lemen heuvelwo-
ning, pakte de geweldige kookpot, sprong over de doornen en

*as-meL enkele grote stappen bij de Goudsberg. Met zijn ko-
Iossale handen groef hij de top van de berg af. Greep voor
greep wierp hij de uitgegraven grond in de kookpot. Hij
zwaaide de volle ketel op de linkerschouder en rende terug
naar het overstroomde gebied.
De Ginderdoorders, die daar aan de waterkant stonden, hoor-
den het gedreun van zijn laarzen en omziende zagen zí) de

reuzengestalte naderen.
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zíj vreesd^en dat Hirbert nu kwade bedoelingen had. ver-
schrikt horden zí) weg. De vrouwen trokken de lange rokken
hoog op om snerrer te kunnen gaan. zíj zochten bescherming
in hun hoeven, niet bedenkende dat de geweldenaar hun hui-
zen zou komen vertrappen als waren het rieten korfjes.
Hun vrees was ongegrond. Ditmaal had hij geen belangstel-
ling voor het doen en laten van de mensen.
Bij het ondergelopen land gekomen, stortte hij de inhoud
van de kookpot in het woelige water, daar waar de weg ver-
dwenen was. 0m te voorkomen dat het gestorte materiaal weg-
spoelde stampte hij het mengsel van zand en leem tot een
steenharde massa. Hij rende terug om zijn kookput opnieuw
te vullen. De vernierde weg werd zo in snel tempo opnieuw
aangelegd als een dijk door de grote watervlakte.
Hij vorderde snel. op zeker ogenbrík verroor Hilbert zijn
evenwicht toen hij in de die beekbedding stapte, die hij in
zijn ijver niet onderkend had, hoewel hij het water daar
aan de oppervlakte zich schuimend voortspoedde.
Gelukkig wist hij zich weer op te richten en hij zag kans
om de kookpot te grijpen, die hem ontglipt was.
Hilbert was drijfnat, maar hij gaf de moed niet op. weer
naar de Goudsberg! Met de nieuwe lading stortte hij eerst
de tegenover liggende beekoever op en vervorgens ging hij
boomstammen haren om beide zijden van de beek daar [e scho-
eien en er een brugdek te reggen. Nu kon Hirbert zijn reu-
zenwerk voortzetten.
De mensen aan beide zijden van het overstroomd.e rand, had-
den al spoedig begrepen dat Hilbert niet net kwade bedoe-
lingen uit zijn veiting was |ekomen. Integendeel!
Door de luiken en halfgeopende deuren sloegen zij het werk
van de reus gade. Ja zíj zagen het goed! Hij herstelde de
kapotgesragen weg. De een na de ander begaf zich weer naar
buiten. ij gingen schoorvoetend in de richting van Hilberts
arbeidsterrein. De mensen zorgden we} toch op veilige af-
stand te brijven, ar waren zíj zich er nu terdege vàn be-
vmst dat hun gevreesde buurtgenoot het bijzonder goed met
hen voor had.
Deze zwoegde voort, zonder zich een ogenblik rust te gun-
nen. Hij liet niet af aleer zijn werk voltooid was, eenvaste onverhroestbare verbinding tussen chaam en Ginder-
door, een kronkelende wè9, die goeddeers het oude spoor
volgde.

Na gedane arbeid keerde Hilbert naar de reemberg terug, die
hem tot woning diende. vermoeid legde hij zich ter ruste en
weldra was zijn geronk te horen tot op grote afstand.
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Weken later begon het water te zakken. Na verloop van tijd
werd de toestand weer normaal en gingen de mensen ijverig
aan het werk om de schade te herstellen aan huis en hof,
aan weiden en akkers.
Tot op deze dag maken de bewoners van Chaam en van Ginder-
door gebruik van de wèg, die de goedige reus Hilbert in zo
korte tijd had aangelegd dwars door het overstroomde ge-
bied.

De top van de Goudsberg was verdwenen. De reus had de eer-
tijds hoge heuvel als het ware uitgehold, waardoor een gro-
te kom was ontstaan. De uitholling vulde zich langzamerhand
met water, het "Goudbergsven", een stil, helder meertje,
eeuwen geleden gegraven door de Reus van Ginderdoor.

(gelezen in "Ledevaert luidt" dd september 20OO)
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PREHI STORI SCH BEGRAFENI S},IAAL
door Steef Pas.

In de bossen van Halve Mijl (Halfmijl) en Toterfout (ge-
meente Veldhoven) wandel ik graag. Het is er rustig. Aan de
ene kant heb je er de ruimte van de Grote Aard, het da1 van
de Bruggenrijt en de groene openheid van het Huismeer; aan
de andere, hogere kant heb je dennen en sparrenbossen, soms
doorziehtig, soms donker zonder doorkijk. Wat mij zo trekt
in deze omgeving zijn de gerestaureerde grafheuvels. Vlak-
bij zijn urnenvelden gevonden en een kleine nederzetting,
gedateerd in het Neolithicum, de jongste steentijd, 4000
2000 v.Chr. Er gaat een bepaalde wijding uit van die plaat-
sen, het maakt me stil en zet mijn fantasie aan het werk.
Veel is er veranderd maar de blauwe lucht er boven bleef
dezelfde. Wat zullen die oud-Veldhovenaren gegeten hebben
na de crematie? Deze vraag kwam bij mij op toen ik bii
grafheuvel B stond, uit de midden-bronstijdr 1100 voor
Christus. In de heuvel werden de crematieresten van een
zevenjarig kind aangetroffen en een plek met houtskoolres-
ten, waar mogelijk het dodenmaal klaar gemaakt was. Omdat
die vraag me niet los liet, heb ik enig speurwerk gedaan.
Helaas kenden onze voorouders geen schrift, anders hadden
ze misschien wel enige goede recepten opgeschreven. Overi-
gens het oudst bekende geschreven recept werd 3700 jaar
voor Christus genoteerd. Het komt voor op een kleitablet in
spijkerschrift. Het is een recept voor een eenpans maaltijd
van geitenvlees met kruiden, graan en met bier, bloed of
water gestoofd in een pot.
Maar hoe ging het dan hier? Ik vond een artikel v.rn B.L.
van Beek over het neolithische dorpje tussen Toterfout en
Halve Mijl uit 2000 voor Chr. waarin een pollenanalyse, een
stuifmeel onderzoek.
Hieruit is een betrouwbare schets te maken van de begroei-
ing in die tijd. Verder vond ik nog wat informatie over de
vele veenlijken (o.a. de man van Tollund), waarvan men de
maaginhoud kon vaststellen op het moment v.Ln hun rituele
gewelddadige dood. Ook het boek: Prehistorische jagers en
verzamelaars te Vessem, van Nico Arts en Jos Deeben, Stich-
ting Brabants Heem 1981 verstrekte veel informatie. In die
tijd was Nederland aI naar het heersende kliniaat meèr r:f
minder begroeid. We hebben toendra's gekend, poolwoestijn
en diverse bossen waarin berk en den een hoofdrol speelden.

ROKEN

rn die dagen betrad je in de loop van de maanden november
en december de leefkamer hier ter streke bij voorkeur in
lichtjes gebukte toestand. Kwestie van niet pardoes met je
kop tussen de hespen terecht te komen, aan stokken door
haken aan de lage zoldering opgehangen. rn het gastvrije
vlaanderen van toen lichtte dan de vader des huizes met
graagte zo'n hesp van de haak, greep het broodmes vast en
sneed grote prakken rozerode boerenhesp op je roggeboter-
ham. Zo ging het toen.
Achteraf gezien lijkt het plafond ons toch niet zo'n beste
bewaarpraats, tussen stof en etensdampen en des zomers a1s
stelplaats dienend voor ganse horden vliegebeesten.
vrees en spek vooraf gezouten met 62 zout op het geslachte
vlees of tien8 op het levende gewicht en in de zomer nog
wat meer en daarna werd het in de schoorsteen of in de
schouw gerookt.
Men rookte de hesp als volgt:
De verse hesp overnachten.
Dan 't been uit snijden.
AIle ínsneden en sneetjes peperen en goed inwrijven.
rn zout leggen zodat de hesp onder, boven en rondom bedekt
is.
Ze 3 weken onder zout laten staan. Dan uitnemen.
vervolgens roken doch zo hoog mogelijk in de schouw hangen
opdat ze niet warm zou wor{en.
hlie geen open schouw meer heeft, kan op zolder aan de kant
van de schoorsteen een rookkamertje inrichten, waarbij dit
rookkamertje in verbinding staat met de schoorsteen. I^Iie
veer rook wil, gebruÍkt het beste beukenhout. Eikenhout is
erE aan te bevelen en daarop kan je nog bremtoppen en ap-
pelbladeren gooien voor de allerfijnste smaakvorming.
Roken weert bovendien vleesvliegen eb springwormen die de
hespen bedreigen.
ook in een bakoven kon je hespen drogen door ze achterin op
een paar stenen te leggen en voorin een mutsaard te stoken
met daarop houtkrullen.

Uit: 'De Hoogstraatse Gazet" vrijdag L6 december 1983.
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De mensen die deze gebieden opzochten, waren jagers die
leefden van de dieren die zli vingen of schoten: bevers,
herten, zwijnen, oerossen, vogels en vissen. Het waren
vleeseters. In de zomers van 9000 verbleven zi1 in Vessem,
Rouwven en in de winter trokken zíi zich weer terug in de
grotten van de Ardennen. In de loop der eeuwen werden de
jagers boeren, er werden stukjes bos gekapt voor de eerste
landbouw. Men ging granen verbouwen zoals emmer, eenkoorn,
tweekoorn, spelt, gerst, haver en rogge. Deze soorten had-
den een lange weg achter zich, ze kwamen uit Chir,a, Ethio-
pië, Middellandse-Zeegebied of KIein-Azië. Granen werden
gemalen en van het meel en het onrrermijdelijke steengruis
werd.en platte broden gebakken op hete stenen (chapatti's).
Het steengruis in het meel deed de tanden sneller slijten.
Gegist graan vormd,e de basis van bier, gekruid met smaakma-
kers, die we nu niet kennen. Zeker weten we dat er in die
dagen nog geen hop groeide.

Nu terug naar 2000 voor Christus. Het bomen-assortiment in
Toterfout bestond voor 35? uit els, 35? hazelaar, 10? eik
en 11? berk, afgewisseld met een enkele den of linde. De

bodem was bedekt met hei (208), grasachtigen (35?),
adelaarsvaren (l2Z), moerasvaren (4?), veenmos (42),
rolklaver (5?), verder nog wat smalle weegbree, brandnetel,
boterbloem en andere composieten.
Eetbaar hiervan zijn jonge blaadjes van berk, beuk en lin-
de, verwerkt in een soep met prei, ui, weegbree, daslook en
hondsdraf. Misschien ging er ook een stukje vlees in. V1ees
was afkomstig van de jacht en van eigen slacht, het prehis-
torisch rund was klein (schofthoogte 110 tot 115 cm. ), maar
vroegrijp, waardoor het snel veel melk gaf, een goede
vleesopbrengst garandeerde en zich snel voortplantte. De
mest was een bijdrage aan de landbouw. Het vlees werd
gekookt, geroosterd of in klei verpakt gaar gemaakt. 0ver
het melkgebruik weten we niet veel, waarschijnlijk werd het
we} gedronken en maakte men er kaas van door de melk zuur
te laten worden. Naast het rund werden ook paarden,
schapen, geiten en honden gehouden. Graszaden werden veel
gegeten, soms geroosterd en gemalen. De opbrengst was we1
niet zo groot, maar het loonde de moeite om het te verzame-
Ien. In de maag van een veenlijk werden 60 verschillende
soorten geteld. Deze gevarieerde vegetarische maaltijd werd
geserveerd a1s pap of brij. Afhankelijk van de tiid van het
jaar at men hazelnoot, framboos, braam en bos- of vlierbes
als aanvulling op het menu.
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Andere eetbare planten waren zuring, moerasandijvie, wilde
karwij, boerenwormkruid, vetblad, duizendknoop, engelwor-
tel, de bessen van de kraaiheide en het lepelblad als mid-
del tegen scheurbuik.
In de loop der eeuwen en dat begon aI 3000 jaar voor Chris-
tus, werden er steeds meer planten en vruchten door reizi-
gers meegebracht en hier in teelt gebracht. De appel kwam

uit Mesopotamië, de peer uit het Middellandse-Zeegebied, de
erwt uit Zuidwest-Azië; de tuinboon is aI 4000 jaar bekend.
Tamme kastanjes, mosterd, vlas, radijs en suikerbiet zijn
geïmporteerd. Prei en ui behoren met knoflook tot de meest
favoriete toekruiden, die deel uitmaken van ons voedsel.

Ik denk dat we nu na deze informatie min of meer verant-
woord kunnen gissen wat er gegeten werd na de crematie.
Voor familie en bekenden: Brood met kaas en een warme drank
van water en kruiden, bloesem of blad. Voor de naast fami-
lie: een dikke, gekruide vleessoep met groenten, stevig
gemaakt door er granen aan toe te voegen en op smaak ge-
bracht met ui en prei. Een flink stuk geroosterd vlees met
een slok bier. AIs toetje bosbessen, frambozen of bramen.
Misschien wat hazelnoten of beukenootjes. Ik denk wel dat
er hard gewerkt en lang gezocht moest worden om zo 'ÍI rijk
menu op tafel te krijgen. Maar ja het ophogen van de graf-
heuvel vergde ook tijd en veel energie.

uit: Rosdoek 89.

HEEMKUNDIG TAIEERBERICHÏ T28
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 66

ÀPRI t. GRÀSI{ÀàITD- BI ERI.TAAITI)

Vriest het op Sint Vitaa1 (28/4)
Dan vriest het nog veertien maal

I.!E I - BIOE IUAAilD- B IOE{E}TI{ÀÀ}ID
Petronella heet en nat (31/5)
Het geld smelt in je zak
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tías Sint Petrus een visser (29/6)
Sint Medardus is een pisser ( 8/6)
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HISTORISCH SPEKTAKEL
DOOR CONCORDIA SPEKTAKEL

PAULUS TREKT MEE
De geschiedenis herleeft tijdens het Historisch Spektakel
in Breda dat op zondag 2 juni georganiseerd wordt door de
125-jaar oude harmonie Concordia uit Ginneken.
Op de Grote Markt start het spektakel met de priIle ge-
schiedenis van Breda.
De stoet "trekt" naar het Ginneken, waarbij steeds meer
onderdelen van de geschiedenis tot levern komen. Op de
Ginnekenweg voegt ook de TRÀI.I VAN PAULUS zich in de stoet
als onderdeel van de 19e en 20e eeuw-geschiedenis.
Het bijzondere van deze optocht is dat het publiek trekt
langs de historische "stoet", die zich uitstrekt van Breda
naar Ginneken.

oP I APRrL ........
door Kees Leijten

"Op L april stuurt men de gekken waar men wil"r eerr oud
volksgebruik dat nog steeds in ere gehouden wordt.
ïn Nederland wordt dat dikwijls in verband gebracht met de
va1 van Den Briel op L april L572 : "Op L april verloor
Alva zijn briI". '
In België noemt men het verzenderkensdag. Men wordt gezon-
den, verzonden.
Op een Belgische-kalenderblaadje vond ik de volgende ver-
klaring:

VERZENDERKENSDAG

Hoe al die malligheid begonnen is, weet geen mens, maar gek
doen op L apriI is nu eenmaal een oude gewoonte, die waar-
schijnlijk haar oorsprong vond in het uitbundige Romeinse
feest Hilaria, dat eind maart werd gevierd en gepaard ging
met een enorme uitbarsting van vreugde, omdat de lente weer
was begonnen. In Frankrijk werd dat feest heel uitbundig
gevierd, nadat in 1582 de gregoriaanse kalender werd inge-
voerd. De conservatieven bleven nieuwjaar echter op 1 april
vieren, zoals de oude kalender voorschreef. Die "aprilgek-
ken" mochten zich verwachten aan de meest onwaarschijnlijke
poetsen.
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WIE ZIJN DIT I37 ? (3)

In reactie op onze oproep om meer te weten te komen over
de foto gepubticeerd in Brieven van Paulus 1,37 en 1938
kregen we een brief van Jan Jorissen uit Bavel.
Jan schreef ons dat de foto gemaakt is ter gelegenheid van
het zilveren huwelijksfeest* van Serraris in L932 in de
tuin van de woning van Serraris (thans Raadhuisstraat L).

De Bavels jeugd moest hem toezingen en Jan Jorissen was
een van die kinderen. Hij herinnert zich het lied nog:

JUBILET'MLIED BURGEMEESTER SERRARIS
herinnerd door J. Jorissen.

Llees begroet met jubeltonen
Wees gezegend grote dag
dat gij op dee's feest moogt tonen
blijde zinnen, gulle lach
blijde zingend, Bavels** jeugd
nemen we deel aan Uwe vreugd
juichend roepen wij U tegen.
Heil U, roepen we om het meest
Heil U, op dit zilv'ren feest
zil' vren paar, zí1'vren paar
juich met ons mede.

Vijf en twintig jaar vervlogen
hebt Gij lief en leed gedeeld.
Rond om ziet Ge opgetogen
'n Vijftal telgen onverdeeld.
U toebehorend, gans en hee1,
nemen ze deel aan Uwe vreugd.
Spare God U lange jaren.
Heil U, op dit zil'vren feest
Heil U, tot het Gouden feest.
Burgervaar, Burgervaar
met ga en kind'ren

Dit feestlied is geschreven in L932 door Meester Jan v.d.
Poe1, in die tijd hoofd (bovenmeester) van de St.Aloysius-
school te Bavel. (nr 4 op de foto is Jan Oomen !)
* In de vorige pubJicatie werd reeds opgemerkt dat het geen officiéLe

aangelegenheid was daar gleen van de burgemeeatera een ambtsketen draagt.
** we moeaten zingen: "Ginnekens jeugd", maar zongen "Bavelg jeugd".

t
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hIIE ZIJN DIT 138 í'l!G)
rn Brieven van Paulus 138 publiceerden we bovenstaande
foto over twee pagina's met de vraag :"Wie zijn dit ?,,
we kregen verscheidene telefoontjes, maar het betrof
alleen nummer 4. Dat is de vroegere gemeentesecretaris van
Ginneken en Bavel de heer Bastiaansen.
Nummer 22 is waarschijnlijk zijn ongetrouwde zus die bij
hem inwoonde.
Zelfs de zeven priesters konden we nog niet achterharen.
Wilt u allen nog eens goed zoeken ?

Opstel 1 ing:

72345678
9 10 11 t2 13 t4 15 16 77

18 19 20 21 22 23 24

BRIEVEN VAN PÀULUS

is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daes-

donck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438, ver-
schijnt vijf maal per jaar en geeft naàst veel informatie voor de leden ook

vele kleinà bijzonàerheden en saillante details uit tle geschiedenis van de

vroegere tteerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en

de gemeente Nieuw-Gi.nneken.

Redactie : Kees Leiiteni Ànneke oomes; Jan van der westerlaken
Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-5612?42
Lay-out en vormgeving: Kees Leijten

De heemkundekring'Paulus van Daesdonck'werd opgericht 3 april 1975 en ko-

ninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De vereniging is inge-
schrevàn bij de Kamer van Koophanclel te Breda onder nummer V 282568.

secretariaat : Àbdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-43.34.88
Bankrekening : 52.18.33.639 t.n.v-Pau1us van Daesdonck
Girorekening : 37.13.311 t.n.v-Paulus van Daesdonck
Ledenadrninistratie : Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout'

!II,'SEt'M
De heemkundekring heeft 'n eigen heenkundig museum op 't adres Pennendijk 1

Het museum is geopend de 1e zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en

eLke woensdaq van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museun op werkdagen van B'30 -
16.00 uur. In juli en augustus is het museum gesloten.
Het museum is óndergebracht in de "stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79)

BESTUUR
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.À.van Dorst
Ll.À. Langen
H,J.M. Meeren
À.P.J.M. Luijten +

À. P.ltÍ. Goos
J.À.M. Grauwmans
À.M.M. Verkooijen
A.H.11. Verschuren

PUBLICÀTIES

voorzitter 1999

vice-voorzitter 2000
secretaris 2000
2e secretaris 2001
penningmeester 2001
2e penningmeester 1999

medewerker Ulvenhout 2000
merlewerker Bave1 2001
medewerkerGalder/Strijbeek 1999

technisch coördinator 2000

UITSPRAAK 131
Zelfs de langste reis begint met een enkele stap

(Chinees gezegde)

1975 Monumentenboekje J.M.E'M'Jespers Euro - 2'25

19?7 Molen ,De Korenbloem' J.C.van der Westerlaken - 2,25

19?? 130 jaar Mariaschool C-J.M' Leijten - 2'25
19?8 Korenmolen 'De Hàop' H.Dirven,K'Leenders e'a' - 2'25

1g7g Drie eeuwen kerk in ulvenhout Dr.J.L.M. de tepper - 2,25

1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken H.Dirven,J.v.d.westerlaken - 7,50

1gg1 Driekwart eeuw constantia J.en R.v.d.l,lesterlaken - 5,-
1982 David Tomkins Drs.H'Verhoeven(BvP 39) - 3'50

ióÀi rOO jaar school Galder À.verkooijen e'a'(BvP.44) - 1'!9
1983 Veldnamen 1-25(1983-1988) Ir-Chr'Buiks(per deel) - 2'25

1984 Carnaval Oud en Nieuw-Ginnehen Brieven van Pàulus 46 - 3'50

1985 Bibliografie r u.Beugels,c.Leijten(BvP 55) - 3,59

1gg5 Tussen Llitte ldolk en Anneville J.M.E.M. Jespers - 7,50

1gg6 wandelen in strijbeek J.Jespers en Drs_.H.Verhoeven - 2,25

198? Kerken in Bavel 
- Dr'C'3'U' Rademaker SS'CC - 5'-

1gg7 wanttelen in ulvenhout (calLot) Ir.W.Bonekamp,M'Scheepers - 2,25

1990 Het Mastbos en Van Schermbeek À-J.Spieringè - 4'50

1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. P.van de Ven e'a' - 9'-
1994 Bibliografie II - C-J.M. Leijten (BvP 101) - 3'50

1996 Wandelen op Luchtenburg Jacques Jespers- ' 2'25

1996 Veldnamen 26 (Index) Ir.it't'euiXà,J'spoorenberg - 1'!9
1gg6 Gemaallijst 1795 J.M.H.Broetlers,A.w.Jansen - 2'25

1997 Straatnamen À'W'Jansen - 5'-
1999 Carnaval in Ulvenhout Ben C' Martens - 4'50

1999 Geschiedenis Boswachterij UIv. C.P'M' van ÀIphen - 4'50

LID},IÀÀTSCHAP
tt"i r"rer,:.gingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 au-

tustus. Waíst-diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en ex-

Ëoi"i"" geeft cle kring het tijttschrift'Brievàn van Paulus'uit. Het lid-

^iàt"cnuí 
van de Krini gerdt ioor het gehere gezin en bedraagt voor het

verenigingsjaar 2001-2002: J'5,- Euro per jaar'


