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AANGENAAM KENNISMAKEN
Van 14-17 augustus zullen vele heemkundigen uit Brabant in
Nieuw-Ginneken het 32e werkkamp van de Stichting Brabants
Heem meemaken.
Reeds in 1952 organiseerde de heemkundekring "NieuwGinneken" het vierde werkkamp.
Nu, - 28 jaar later, is het de jonge kring "Paulus van
Daesdonck", die h e t 32e werkkamp organise ert.
Twee redene n om dit werkkamp de reeds beke nde titel
"TRUG VAN WEGGEWIST"
mee te geven.
He t centrum van dit heemkamp i s het landgoed "Anneville",
wa ar Koni ngin Wilhelmin a in 19 45 resideerde en op 5 mei
de bev rijding be l eefde .
Het programma van dit wer k kamp v e rme ldt ond e r meer fiet s tochten d o or o n s p rac htig e Markda l, naar Ho o g s tra t en , naar
Breda e n door onze sch itt erende gemeente .
i n h e t t e k e n van d it we rkva n i n f ormatie over
n aantal z e er des -

We meenden daarom de z
kamp t e moeten s t e ll n
Ni e uw- Ginne k e n, Br e d a
kundige s c hrijvers.
v o or de bez o ekers aan h
l e zers is dit boekje m t
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw-Ginneken

WELKOM
In augustus 1952 werd het vierde heemkundig werkkamp van
de Stichting Brabants Heem georganiseerd door de Heemkundekring "Nieuw-Ginneken".
Enkele jaren later is deze kring opgegaan in de heemkundekring "Breda".
Nu, achtentwintig jaar later, wordt U allen door de heemkundekring "Paulus van Daesdonck", ter gelegenheid van
zijn vijfjarig bestaan, op het tweeëndertigste heemkundig
werkkamp uitgenodigd.
"Trug van weggewist" is daarom ons motto van dit werkkamp.
Het speelt zich voor een belangrijk gedeelte af op het
landgoed Anneville. Voor Nieuw-Ginnekenaren e e n bekend monument.
In deze "Brieven van Paulus" vindt U een schat aan gegevens
over dit landgoed en zijn vroegere bewoners.
Landelijk heeft Anneville in mei 1945 bekendheid gekregen,
doordat Koningin Wilhelmina ongeveer twee maanden te gast
is geweest op dit fraaie en landelijk. gelegen buitenverblijf.
Na vijf jaren in het buitenland verbleven te hebben, was zij
"Trug van Weggewist".
Dit is nog een red.e n, waarom het werkkamp onder deze leuze
van start gaat.
Op deze historische grond zullen wij drie dagen met heemkunde van de zuiverste soort bezig zijn.
Vr i jdag een tocht ·l angs de Mark naar het historisch zo ri jke
en in . het verleden zo nauw met ons verbonden Hoogstraten.
Zaterdag naar "De hoofdstad van de Baronie": Breda .
Ti j dens deze dagen bezoeken we het Begijnhof , de Grote Kerk
e n het Kasteel van beide plaatsen.
Natuurlijk mogen we ook de molens niet verge n , waarvan we
r i n de gemeente Nieuw-Ginneken twee bezit ff n, di be ide
volkomen maalwaardig zijn.
' a Avonds bregen wij U een gevarieerd pro
IMl , dat ver&or9d wordt door mensen uit eigen str k.

Drie dagen, waarin we duidelijk onze positie als grensgemeente tot uitdrukking willen brengen. Ons heem ligt voor
een gedeelte over de grens.
Ik hoop, dat dit werkkamp een aanzet zal zijn tot meer kontakten met onze buurgemeenten aan de andere kant van de
"meet" en hieruit een vruchtbare samenwerking zal groeien,
die allerlei grenzen steeds meer zal doen vervagen.
Dit is één van de nieuwe elementen, die wij in dit werkkamp
hebben ingebouwd.
Zo is ook het afsluiten op zondagmorgen en het beginnen op
donderdagavond een nieuw gegeven.
Tot slot mijn welgemeende dank aan allen, die bijgedragen
hebben aan alles, wat dit werkkamp tot een sukses zal maken.
Enkelen wilde ik met name noemen.
Op de eerste plaats de familie de Constant-Rebecque-van
Zuylen van Nyevelt, die zo welwillend toestemming gegeven
heeft om het landgoed Anneviile beschikbaar te stellen.
Dan de Outward Bourid School, die enthousiast zijn volle medewerking verleende aan het oplossen van allerlei huishoudelijke problemen.
Verder het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken, op wiens
sympathieke ruggesteun we steeds mogen rekenen.
Dan verder alle rondleiders bij de diverse bezienswaardigheden en de auteurs van de artikelen in deze speciale
"Brieven".
En last but not least miJn medebestuursleden, die erg veel
tijd in het organiseren van dit werkkamp hebben gestoken.
Laten we erop vertrouwen, dat ook het weer zijn medewerking
zal willen verlenen , dan hoop ik U allen op donderdag 14
augustus op het 32e Heemkundig Werkkamp "Trug van Weggewist"
op Anneville welkom te mogen heten.

J.C. v.d. West e rlaken
voorzitter Paulu s van Daesdonck ·
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WELKOM HEEMVRIENDEN VAN HEINDE EN VERRE!
Zoals het motto van Uw heemkamp al aangeeft i's het een
"Trug van Weggewist", immers het is voor de tweede keer in
de ge schiedenis van de jonge gemeente Nieuw-Ginneken dat het
Brabants Heem hier zijn werkkamp organiseert.
Me t veel genoegen zal onze bevolk1ng en zeker niet op de
laa t ste plaats de organiserende heemkundekring Paulus van
Dae sdonck U ontvangen.
I n haar 5-jarig bestaan heeft "onze Paulus van Daesdonck"
o nde r de Nieuw-Ginnekense bevolking een enthousiasme voor
het heem weten te wekken dat overweldigend is.
Met haar ruim 300 leden behoort Paulus dan ook tot een van
de grootste brabantse heemkundekringen.
Nieuw-Ginneken behoort tot de Baronie van Breda maar grenst
i n het zuiden aan de Belgische noorderkempen. Het is een
goede gedachte geweest van de organisatoren om juist in het
jaar waarin Belgiê zijn 150-jarige onafhankelijkheid herdenkt op zoek te gaan naar het gemeenschappelijk erfgoed
middels een fraa i e kapellentocht door Nieuw-Ginneken en de
Belgische gemeente Hoogstraten.
.
En dat veel aan weerszijde van de grens ons bindt moge al
blijken uit de veelvuldige en intensieve kontakten die er
met name bestaan tussen Galder-Strijbeek en Meerseldreef.
Be ide kerkdorpen vormen in feite één grote leefgemeenschap,
waarbij recent genealogisch onderzoek nog aantoont, dat er
al eeuwenlang hechte banden bestaan tussen deze grensdorpen.
Dat de blik niet alleen in zuidelijke richting gaat, maar
ook is gericht op dé stad van de Baronie Breda is een vanzelfsprekende zaak. In het oude Bredase Ginneken ligt immers
de bakermat van onze gemeente.
Da t U tijdens Uw fietstochten tenslotte ook nog kunt genieten
va n het fraaie landschap dat onze . gemeente karakteriseert,
be tekent een uitnodiging nog eens terug te komen. Het motto
"Trug van weggewist". Als U straks weer naar huis gaat, zeggen we van harte "Kom nog 's hers"! Maar voordat het zover
is zullen wij U zondag graàg ontvangen op de Pekhoeve te
Ul venhout, een van de mooiste en best bewaard gebleven
brabantse boerderijen in de omgeving.
I k we ns Uw werkkamp van harte toe plezierige, vruchtbare

m ar vooral bindende dagen op Anneville!

~

Burgemeester Nieuw-Ginneken.

WAT IS HEEMKUNDE?
door C . J.M. Leijten
Brabant kent vele heemkundigen, liefhebbers van het heem,
beoefenaars van de heemkunde.
vooral de laatste jaren zijn er vele nieuwe heemkundekringen
opgericht en hebben zelfs kringen in kleine gemeenschappen
honderden leden.
In 1975 werd de heemkundek?=ing "Paulus van Daesdonck" in
Nieuw Ginneken opgericht. Het was de 40e kring van Brabants
Heem. Nu, in 1980, zijn er ruim 50 kringen.
Toch is de heemkundebeweging nog geen veertig jaren oud en
is deze beweging eerst in de laatste jare n tot zo'n grote
bloei gekomen .
Wil men op de heemkunde wat dieper ingaan, dan rijst
direkt de vraag "Wat is nu eigenlijk heemkunde ? "
In de encyclopaedieën van vóór 1940 zal men het begrip "Heemkunde" tevergeefs zoeken. In de moderne encyclopaedieën omschrijft men het als
"Een kennis van land en volk in de naaste omgeving ,die gebruik
maakt van allerlei wetenschappen".
Oosthoek (1978) voegt e r o.a. aan toe: "He t is geen wetenschap maar een synthese van tal van wetenschappen met betrekking tot streek of stad . Het wil een gebied in zijn totaliteit doen kennen en zo de band tussen bevolking en
streek versterken."
Ook Larousse (1975) zegt: "De heemkunde maakt gebruik van
allerlei wetenschappen" en somt er daarna een aantal op.
Naar mijn mening zijn beide omschrijvingen onvolledig, daar
alleen de kennis wordt genoemd.
Kennis vereist echter een studie, die op zijn beurt e en
liefde voor deze materie vraagt.
Deze studie en die liefde zijn facetten, die we beslist moeten onderkennen.
De heemkundebeweging heeft z'n grote stoot ge kregen i n
1940 toen de uit Etten-Leur afkomstige Alphense pastoor
Willem Binck op 21 december in het Roo sendaalse Dagblad
"De Grondwet" over heemkundekringen sch reef:
De tijd voor oprichting is nu gunstig. Langer dra l en is
niet verantwoord.
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maar vooral : de mensch.
De heemkunde in haar uitgebreide maar ook in haar nauwere
beteekenis begint te leven in alle provincies van ons land.
We willen en we kunnen in Brabant niet achterblijven; we
moeten de leiding in eigen Brabantsche handen houden.
Daarbij komt nog bovenal: heemkunde wordt binnen afzienbare tijd ingevoerd op onze scholen en zal ingevlochten
worden in alle leervakken. Hierin dus dringt de eisch,
. dat Brabant zijn eigen weg vinde: de Brabantsche, de
christelijke. Daarom moeten de eigen Brabanters de eigen
heemkunde bestudeeren en aan ons geloovige volk voorhouden en leeren.
Daarom dus de heemkundige kringen.
Alle politiek blijve uit onze actie geweerd. Dat zij een
eerste levenseisch. Dan: iedere christelijke bewoner van
Brabant, die mee wil werken, kan lid worden.
Enkele maanden later, op Zaterdag 1 maart 1941 houdt de
Heeswijker monnik Dr. Hugo Heymans een inleiding voor het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in
Noord-Brabant en zegt dan onder meer :
Als een nieuw vak echter heeft de heemkunde haar geboorte
niet aangekondigd. Als een nieuwe wetenschap kunnen we
ze niet herkennen.
Moet men er dan wellicht onder verstaan een same nstelling
van reeds bekende vakken? Het woord "heemkunde" is nauwelijks genoemd, of de geographie roept: "Maar het heem ,
dat gaat mij aan"! De natuurlijke historie blijft niet
achter, want: "geen heem zonder flora en fauna!"
De economie laat zich hooren, voorál de landelijke, en
vraagt aandacht voor ambacht en bedrijf, het vervoer van
goederen over de wegen, de markt, enz. Bij haar sluit
zich aan de studie van het oude recht! De geschiedkunde
wi l niet afzijdig blijven, hetzij ze zich bezig houdt
met de vóórhistorie, of met de tijdperken, die daarop volgen. Het kan een strijd om den voorrang geven, als we de
volkskunde zien verschijnen, doch gemoedelijk van aanleg
als deze is, gaat haar pretentie hoogstens zoover, dat
z zich met de centrale plaats onder de mededingsters tevr de n stelt.
Il mkunde onderstelt kennis, doch die kenni s behoeft niet
nech appel i jk te zijn, mits ze maar waar i s. Het voor~an d ie kennis is het heem met zijn bewoners. Dus de
m t wat h i j bergt in zijn schoot, of op zijn opperaan onbe wer ktuigde wezens,aan plant en dier,

In de bijna twee en halve maand, die ligt tussen 21 december
1940 en 1 maart 1941 was er veel gebeurd.
Brabantia Nostra, het Provinciaal Genootschap en tal van later bekende heemkundigen hadden aktiviteiten ontwikkeld om
te komen tot een Brabants Heem.
Op 15 februari 1941 verscheen de eerste publikatie van
"Brabants Heem".
Op 19 februari 1941 richtte Piet Dorenbosch in Boxtel de
eerste Kring op. Vele andere kringen volgden.
Op 12 augustus 1941 verbood Mr. N. van Leeuwen, ProcureurGeneraal bij het Gerechtshof in Den Bosch "Brabants Heem"
als zijnde niet in het belang van de openbare orde en het
openbare leven.
Direkt na de oorlog hervatte Boxtel op 5 maart 1945 als
eerste zijn werkzaamheden. Vele kringen volgden. Toen op
13 april 1948 het eerste Tijdschrift "Brabants Heem" verscheen bestonden er in Noord-Brabant 15 kringen (Alphen,
Baarle-Nassau, Boxtel, Breda, Eindhoven, Etten, Gemert,
Helvoirt, Hilvarenbeek, Hoogeloon, Oosterhout, Oss, Sch ijndel, Vlijmen, Waalwi j k).
Pastoor Binck bleef de grote animator.
In 1951 werd de kring "Ni euw-Ginnek.e n" opgericht, die in
1952 zo suksesvol het 4e werkkamp organiseerde.
De heemkunde had na ruim 10 jaren wortel geschoten.
Alle kringen hielden zich op hun eigen manier met de heemkunde bezig.
Opgravingen, lezingen, exkursies, archiefonderzoek, verzamelen zijn enkele van de vele aktiviteiten die de kringen
beoefenden. De mensen genoten van hun omgeving op hun eigen
wijze. In 1941 had Vincent Cleerdin deze heemkunde omschreven als:
Vermeerdering van de k e nn is van het kleine plekje van de
aarde waar de ind i vidueele me n sch geboren is e n leeft en
arbeidt en woont, - ke nn is v an dat plek je , dat dorp, die
stad, die streek, - k e nnis v an d n bodem e n zij n voortbrengselen, - kennis v a n de g schi d nis ervan , - kennis
van de geheimzinnige of openbar k rac ht n die e r s amenwerken of elkaar tegenwerke n .
Ook op de scholen doet de heemkunde zijn intrede als onder

176
meer in 1957 in de "Opvoedkundige Brochurenreeks" van het
R.K. Jongensweeshuis te Tilburg een viertal Heemkundige
Bloemlezingen verschijnen van Dr. H. Knippenberg en Fr. s.
Rombouts .
Ook zij omschrijven de heemkunde nog steeds als een "kennis"
van het heem.
Op de lagere scholen (later basisscholen) is de heemkunde
dikwijls het onderwerp van een projekt.
In 1968 schrijft de Brabantse filosoof Dr. Cornelis Verhoeven zijn · boekje "Afscheid van Brabant".
Al noemt hij de heemkunde niet bij name; hij beschrijft die
heemkunde op zijn eigen manier.
Hij legt er wel de "liefde" in.
Verhoeven zegt :
De gebondenheid aan een streek is niet te beschrijven.
Wanneer ik het landschap beschrijf op de punten waar ik
die gebondenheid ervaar, een stille landelijke weg, een
rij bomen of een door struiken omzoomde wei, dan kan ik
misschien, als ik mij heel erg uitsloof een objektief
beeld geven; een ander kan zich dan ongeveer voorstellen
hoe het landschap eruit ziet. Maar mijn moederbinding
met juist dit stukje aarde blijft voor de buitenstaander
een absurd .en ontoegankelijk gegeven, vooral voor iemand
die zo'n binding met een ander stukje aarde niet kent.
In "Brieven van Paulus" 21 (15.2.1979) zegt Verhoeven:
Wat zijn heemkundigen voor mensen? Wat drijft hen?
Schijnbaar is de heemkundige niet iemand die zich zelf
zoekt of alleen langs de eindeloze omweg over oneindig
veel details die samen zijn omgeving vormen.
Misschien zoekt hij zichzelf door zijn nest te rekonstrueren en stelt hij aan d i e rekonstruktie zo strenge
e isen, dat daar zijn hele hartstocht in opgaat.
Drie facetten .komen duidelijk naar voren . Liefde voor,
t udie en kennis van de eigen omgeving.
k zou de heemkunde daarom als volgt wi llen definiëren:
de kennis van en de liefde
lle facetten van kultuur, flora, fauna, land en
i n on ze naaste omgeving, onze woonplaats en onze
k zo l s het was en werd van prehistorie tot vandaag.

1'17
De autochtone bewoners heeft de kennis en de liefde.
De alochtoon zal door studie de kennis vergaren en zijn
heem gaan liefhebben.
Vooral in Brabant heeft de heemgedachte een grote vlucht genomen. Niet minder dan vijftig Kringen over de hele provincie verspreid zijn aktief. Elk op hun eigen terrein.
Het terrein van de heemkunde is veelomvattend. De taal, het
dialekt, met verhalen, sagen, legenden, mythen en sprookjes.
Maar ook zeden, gewoonten en gebruiken van alledag bij feest
en droefenis.
De physische gesteldheid van het terrein, de prehistorie en
kultuurgeschiedenis.
Naamkunde, geslachtskunde (genealogie) en wapenkunde (heraldiek) ; oude gebruiksvoorwerpe~, flora en faun •
De economische, sociale, godsdienstige en rechtskundige geschiedenis van de streek.
Grote en kleine monumenten onderkennen, restaureren en behouden .
Dit alles is heemkunde.
Ook Nieuw-Ginneken heeft zi j n monumenten.
De molens van Bavel en Ulvenhout, d~ Kàpellen van Galder en
Strijbeek, het hele gezicht van .Grazen, de vele monumentale
landhuizen, boerderijen, grote en kleine gebouwen.
Vele hiervan staan op de monumentenlijst, maar niet allemaal.
Op initiatief van onze kring onderzoekt de gemeente d.e mogelijkheid om de dorpsstraten van Bavel en Ulvenhout te beschermen.
Onze gemeente heeft zijn natuurmonumenten.
Laten we er zuinig op zijn en er van genieten.
van de bossen tussen Ulvenhout en Bavel, van de Strijbeekse
vennen, de Galderse heide en niet in het minst van ons
schitterende Markdal.
De Strijbeekseweg omzoomd door "mastebome n" i s iets unieks.
De beroemde Franse schrijve r Alphon se Daude t was enorm enthousiast toen hij in het Zuidfranse plaats j e "Fontvieille"
zo'n weg ontdekte. Het werd d e br on voor zij n letterkundig
werk.
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Vele oude gebruiksvoorwerpen, specifiek voor de streek, zouaen
verloren zijn gegaan, indien niet enkele "zonderlingen" ze
hadden verzameld en bewaard.
De jeugd heeft er belangstelling voor.
We moeten hen interesseren.
Heemkunde is niet nieuw, maar wel van deze tijd.
Het maakt ons los van het tempo van onze eeuw, om ons te
laten geni~ten van de tijd, dat men nog "tijd" had.
Toen men nog te voet naar de stad ging om boodschappen te
doen.
Nu heeft men daar de tijd niet meer voor, beter gezegd, men
.neemt er de tijd niet meer voor .
Schreef Vondel niet reeds in 1637 in zijn beroemde Gijsbrecht van Aemstel:
DE LIEFDE TOT ZIJN LAND IS IEDER AANGEBOREN.
Dát is Heemkunde.

OUDE VERSJES EN LIEDJES (10)
verzameld door W. P.A. ·Cols en
BRABANT
Zingen wil ik, zingen moet ik,
Van mijn land, dat Brabant heet,
Beste Brabant! U begroet ik,
Zijt veel mooier dan men weet.
Zingen wil ik,
Uit mijn jeugd
Brabants lucht
Als ik werk of

zingen moet ik,
en later tijd.
en leven doet dit,
rust op tijd.

Zingen wil ik, zingen moet ik,
Van he·t Brabants fier geslacht.
Van het volk, dat gul en goed is,
Veel en grote off ers bracht.
Zingen wil ik, zingen moet ik,
Van het Brabants, brood en vee,
'k Ken geen ander, dat zo goed is
Nergens, hier en over zee.

HEEMKUNDIGE WEERBERICHTEN (20)
Zomermaand

Als het regent met Sint Jan (24 juni)
Regent het dertig dagen lang

Hooimand

Regent het op Sint Margriet (20 juli)
dan regent het dertig dagen niet

_ -i • tmaand

Op Sint Laurentius een regenvlaag (10 aug.)
Zes weken duurt die plaag

Zingen wil ik, zingen moet ik
Net zolang ik zingen kan,
Dat mijn Brabant mooi en goed is
Geen gelijke is er van.
Zingen wil ik, zingen moet ik,
En mijn zang zij een gebed,
Dat de schepper, die zo goed is,
Steeds mijn Brabant spaart en redt.
(Jan Kruijsen "Het boek")

..,....,~:;;;;.;~a~n~d
~

Een Egidiusregen (1 september)
Komt nooit ongelegen
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ARCHEOLOGISCH OVERZICHT VAN DE GEMEENTE NIEUWGINNEKEN doór A. Reijers
De eerste vermelding van oudheidkundige bodemvondsten gaat
over het urnenveldje bij Strijbeek. De preciese datum waarop deze vondst is gedaan is nie_t meer te achterhalen, maar
Dr. F. Bursch maakt in een artikel uit 1937 al melding van
"Germaansch aardewerk" uit Strijbeek.
Dankzij een tijdige melding van P.M. Tutein Noltthenius
kon er een onderzoek ingesteld worden, in het aangrenzende
terrein waar de eerste vondsten gedaan werden. Hierin werden een zestal kringgreppels met scherven en verbrandde
beenderen aangetroffen. Als gewoon~ijk verhuisden de
vondsten in die tijd naar het museum in Leiden, waar zij nu
nog bewaard worden!
Sinds geruime tijd waren dit de enigste vondsten, maar in
1967 worden er weer scherven gevonden, ditmaal op Heerstaayen .
Bij het afgraven van een perceel op dit terrein vond de fam.
de Weerd een aantal urnenscherven. Deze zijn destijds door
G. Beex, toenmalig provinciaal archeoloog van Noord-Brabant,
beschreven.
In hetzelfde jaar werden er door J. Verhagen en L. Moelands
aan de andere zijde van het terrein een groot aantal scherven, slakken e.d. gevonden, die in eenzelfde periode als de
eerste scherven gedateerd konden worden .
Al deze vondsten stammen uit de IJzertijd. Van dezelfde
plaats zijn ook nog een aantal vuurstenen artefacten bekend.
Een en ander werd door P. Dagobert Gooren en L. Moelands
gevonden. Jammer is echter dat er nog steeds een andere
kollektie neolithisch vuursteen materiaal bestaat die nog
nooit goed is beschreven. Hopelijk kan dit alsnog in de
toekomst gebeuren.
Dit was dan de stand van zaken tot 1975.
In dit jaar werd er door de schrijver van dit artikel opnieuw vondsten gedaan. Deze vondsten waren het begin van een
serie van vele nieuwe vondsten van veel verschillende plaatsen die tot eind 1978 in N. Ginneken, samen met L. Moelands
n H. Peeters, ontdekt werden .
Hieronder zal een overzicht komen van al deze nieuwe vondsten.

er in de omgeving van Bavel een Jong Mesovuursteenplaats ontdekt, die tot nu toe al vele
n artefacten heeft opgeleverd . Zéér fraai zijn een
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tweetal pijlpunten, die prachtig bewerkt zijn. Het zijn deze
punten die een datering mogelijk maakten. Ook van andere
plaatsen zijn een aantal Jong Paleolithische en -Mesolithische
vondsten bekend. Zij komen echter geen van allen van een grote
konsentratie. Eind 1978 en 1979 zijn er een drietal zéér oude
vondsten gedaan . D_e oudste is een zgn. "Micro Chopping Tool"
die op z9 1 n 400.000 jaar oud gedateerd moet worden. De twee
andere vondsten, een schaaf en kling, stammen uit het M.
Paleolithicum (100.000 - 40.000 jaar).
Een en ander is gepubliceerd in Brabants Heem nr. 3 - 1979 .
!?~-~~~~~!:!;!~
Hiervan zijn praktisch geen vondsten bekend. De enigste
vondst is die van een bronzen armband uit de omgeving van
Chaam, gedaan door H. Jochems. Gezien de aard van de vondst
is het niet onmogelijk dat het stuk afkomstig is uit een
begraving. Het zou dan als bijgave dienst hebben gedaan!
!?~_!-I~~~!:!i~
Naast de boven besproken vondsten uit Strijbeek en Herstaayen zijn nu een groot aantal andere plaatsen bekend
geworden die grote hoeveelheden scherven hebben opgeleverd.
Uit deze periode kennen we nu een zestal nieuwe vindplaatsen.
Twee hiervan kunnen als nederzetting worden beschouwd. Dit
valt op te maken uit de grote dichtheid van scherven gevonden op een relatief klein terrein. Er is een grote verscheidenheid in scherven te zien. Jammer genoeg zijn er géén
komplete stukken bekend.
Wèl kunnen we de verschillende randtypen en versieringen
bestuderen. De randtypen tonen aan dat er kleine potjes waren tot zéér grote dolia (voorraadpo·t ten) •
Van één plaats is de versiering steeds op dezelfde manier
aangebracht. Hiervoor werd met een stokje een eenvoudig
lijnen- en streepmotief aangebracht . Een ander motief is de
zgn. "kamstreekversiering" . Het resultaat met deze wijze
waren een aantal evenwijdig lopende lijnen die meestal over
de gehele buik van de pot was a ange bra cht . Een andere manier
was een aantal evenwijdi g lope nde i nkerv i nge n, a angebracht
met de duimnagel. Mee sta l is d eze ma nier ·o p de rand gebruikt.
De m~este potten werden zonder draaischijf verva ardigd.
Enkele scherven hebben een g lad gepolijst oppervlak.
Opvallend is ook de vond st va n een drietal glazen zgn. La
Tène armbandfragmenten. He t model is bij alle dr ie nagenoeg gelijk. De kleur van twee stuk s i s donker blauw, één is
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overheersing is in ieder geval niet ongemerkt aan deze streken voorbij gegaan. Tussen het aardewerk zitten geen uitzonderlijke stukken. Fragmenten van wrijfschalen, voorraadpotten en het bekende Terra Nigra behoren tot de vondsten.
Opvallend van één plaats zijn een fragment van een basaltlava maalsteen, en een fors stuk van ander stollingsgesteente. Dit laatste stuk is rood geoxideerd.
Zij getuigen van handel . over grote afstanden. Mogelijkerwijze zijn zij uit het Duitse Eifelgeb;i.ed afkomstig. In het
verleden is er in de lektuur het een en ander geschreven
over het voorkomen van Romeinse wegen door N. Ginneken. Op
dit moment is het, aan de hand van archeologische vondstenmateriaal, onmogelij.k te zeggen of dit zo inderdaad is.
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1 en 2: pijlpunten Jong Mesolithicum
3 en 4: schrabbers
5: steker

geel. Alle drie de vondsten zijn in Leiden door Dhr. Peddemors gedetermineerd. ze zijn afkomstig van de twee nederzettingsterreinen.
~~-~~~~!~~~-!!i~
Vi ndplaatsen met enkel alleen Romeins materiaal zijn niet
uit N. Ginneken bekend. Wel zijn er een viertal plaatsen bek nd di e Romeins materiaal in samenhang met inheems materiaal
uit dezelfde period~ _ hebben opgeleverd. Of deze vondsten
g schreven moeten worden aan de Romeinse bezetter, of dat
oor . rui lhandel met de inheemse bevolking hier gekomen
i niet te zeggen.
achij nlij kst is het laatste 't geval. De Romeinse

~~-~~~~~!~2!~~~~-!!i~
Na het ineenstorten van het Romeinse Rijk breken er woelige
tijden aan. Wegens het ontbreken van geschreven bronnen is
er sprake van een teruggang _in de prehistorie. Archeologisch
gezien zijn deze vroege middeleeuwen moeilijk grijpbaar. De
meeste informatie in Nederland kennen we van grafvelden.
Nederzettingen zijn zo goed als niet bekend.
Toch heeft N. Ginneken ons een klein aantal vondsten uit
deze periode opgeleverd. Het gaat hier om een twintigtal
scherven. Randen, wandfragmenten en één bodemfragment. Het
zijn nu deze vondsten, hoe gering ook, die eigenlijk een
schakel vormen tussen prehistorie/Romeinse tijd en de
middeleeuwen. Behalve misschien nog wat losse vondsten is
het niet te verwachten dat er nog een konsentratie van betekenis zal worden aangetroffen.

~~-~~~!!~2!~~~~-!!i~
In deze periode neemt de bewoning in deze gemeente een definitieve aanvang. Er zijn ons nu een zevental plaatsen bekend die vondsten hebben opge_leverd. Twee plaatsen komen
als nederzettingsterrein in aanmerking. De situering van
deze plaatsen is erg interessant m.b.t. de ligging van Ulvenhout en Galder. Eén plaats ligt tegen Ulvenhout aan,
de ander ligt in de bebouwde kom van Galder. Het is erg
verleidelijk om deze plaatsen te zien als de kiem van Ulvenhout en Galder. Vele vondsten van dezelfde plaatsen uit
de erop volgende perioden schijnen dit beeld te rec ht vaardigen.
De vondsten van Galder kwamen voornamelijk uit e
1
r ij afvalkuilen. Het materiaal vertoont de karak
ke

184

185
zuiden?
Het is nog niet te zeggen. Deze plaats staat nu op de lijst
van beschermde archeologische monumenten.
Van de andere vijf plaatsen zijn nu ook vele vondsten bekend
en we kunnen nu wel vaststellen dat de . Karolingische periode
he~ sterkst vertegenwoordigd is in N. Ginneken.
De Late Middeleeuwen
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Deze periode beslaat het tijdvak tussen 900 en 1300.
Vondsten uit deze periode zijn erg belangrijk, omdat zij het
tijdvak opvullen totdat de eerste geschreven bronnen beginnen
te komen. Zoals hierboven al werd vermeld komen de meeste
vondsten van dezelfde plaatsen als waar Karolingisch materiaal wordt gevonden, zodat er van een kontinuiteit in bewoning
sprake is .
We onderscheiden verschillende aardewer.ktypes t.w.
Pingsdorf•aardewerk: dit is te verdelen in jong en oud
Pingsdorf. Het is te dateren van 900 - 1100 (oud Pingsdorf)
en van 1100 - 1300 (laat Pingsdorf) •
Paffrath~aardewerk uit de periode van 1150 - 1250.
Andenne-aardewerk uit de periode van 1100 - 1350.
Blauw-grijs en spaarzaam geglazuurd aardewerk. Dit komt voor in
in het begin .v an de 14e eeuw.
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6. bronzen armband omgeving Chaam
7. fragment glazen La Tène armband. iJzertijd
8. spinklosje IJzertijd
radstempelversiering. Twee scherven hebben een min of meer
ronde stempel, met dit motief. De scherven zijn hetzelfde
a ls die, welke in . Wijk bij Duurstede worden gevonden. Sinds
1967 worden hier door de R.O.B. opgravingen verricht naar
h t middeleeuwse (Karolingische) Dorestadt.
O scherven van het tweede terrein zijn bijzonder. Het is
1 eenvoudig bakwerk en ook de randframmenten vertonen
z lfde model. Qua maaksel en vorm is het echter totaal
jkend van wat er in Nederland gevonden wordt. Slechts
ndfragment van hetzelfde soort is ons nu bekend uit
nd van Heusden en Altena.
h
hier om een lokale, tot dusver onbekende aardewerkq at het om een nog onbekende invloed vanuit het

BIJGELOOF ( 16)
Wil men de groei houden in het hoofdhaar,
dan knippe men het bij nieuwe maan.
UITSPRAAK ( 22)
De lie·f de tot zijn land is een ieder aangeboren.

VAN DE REDAKTIE
In verband met het speciale kar kt r van dit boekje zijn
onze vaste rubrieken vervallen.
In "Brieven van Paulus" 29, dat i n oktober verschijnt, nemen
we de draad weer op.
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GESCHIEDENIS EN KARAKTER DER GEMEENTE
"NIEUW-GINNEKEN"

door Dr. F.A. Brekelmans
De gemeente Nieuw-Ginneken, die sedert 1961 een oppervlakte
van 4170 ha. heeft, wordt in het noorden begrensd door de
gemeenten Breda en OOsterhout, in het zuiden door de Belgische
gemeente Hoogstraten, in het westen door Breda en Rijsbergen
en in het oosten door Gilze en Rijen en Chaam.
Per 1 januari 1980 had Nieuw-Ginneken 10.478 inwoners.
Zij dankt haar bestaan aan de wijziging der gemeentelijke gebiedsindeling rondom Breda, die plaats had midden in de laatste wereldoorlog, op 1 januari 1942.
De aloude gemeenten Princenhage en Ginneken en Bavel werden
toen opgeheven. De gedeelten dezer gemeenten, die reeds met
Breda vergroeid waren, werden met die stad samengevoegd.
De overgebleven - meer landelijke - gebieden zijn toen verheven tot zelfstandige gemeenten resp. genaamd Beek N.B.
(later veranderd in Prinsenbeek) en Nieuw-Ginneken.
Wat Ginneken en Bavel betreft, de naam dier gemeente leefde
voort in de nieuw gestichte gemeente. Van het 5725 ha. grote
Ginnekens grondgebied gingen 4490 ha. naar Nieuw-Ginneken over.
Op 1 juni 1961 moest Nieuw-Ginneken alweer grond aan Breda
afstaan. Het ging toen om het gebied Heusdenhout, dat 320 ha.
en ongeveer 1.000 inwoners omvatte.
Met deze annexatie werd de landhonger der stad Breda bevredigd waarvan rèeds op het einde der vorige eeuw zich de
uitingen hadden geopenbaard. De eerste annexatie had op
1 mei 1927 plaats gehad; Ginneken en Bavel had toen een klein
gebied van ongeveer 11 _ha. en 300 inwoners (gedeelte Baronie~aan) af moeten staan.
Nieuw Ginneken bestaat uit vier onderdelen:
behalve de beide dorpen Bavel en Ulvenhout zijn er nog twee
klei~ere kernen, die beiden gegroepeerd zijn rondom een kapel:
Ga lder en Strijbeek.
Ve rder zijn er fraaie landgoederen en bossen. Van elk dezer
t hans een stukje geschiedenis.
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ULVENHOUT
Dit dorp, vooral bekend om het Ulvenhoutse Bos, ontleent
ziJn naam vermoedelijk aan de noordfriese mansnaam Ulf. Het
eerste deel van de plaatsnaam is dan een persoonsnaam in de
tweede naam~al, evenals bij Wernhout en Udenhout. Het dorp
wordt in 1274 voor het eerstgenoemd; het gaf zijn naam aan
de Heren van Ulvenhout, die uit het Bredase Huis waren gesproten. De oudste bekende uit deze familie is Sebrecht van
Ulvenhout (1277), in 1307 vindt men Filips van Gaveren hier
genoemd. Hun zetel moet geweest zijn het "hoog huys" Grimhuysen, een jachtslot, dat omringd was met grachten en vijvers. Later resideerden hier leenmannen der Heeren van Breda,
zoals Jan van de Leek (1467), en Justinus van Nassau, gouverneur van de vesting Breda (1621-1631).
Vanaf 1738 waren hier de kerkschuur van Ginneken en de pastorie gevestigd. Die kerkschuur was een smal gebouw met
gaanderij, dat tot aan de bouw der huidige kerk in 1903
(order het pastoraat van deken Fick) is blijven bestaan. Van
het oude in 1907 afgebroken slotje zijn nog behouden een
fraai 17e eeuws zandstenen poortje, dat tussen kerk en pastorie is geplaatst en twee hekpalen met leeuwenkoppen, die
kerk en klooster verbinden. De kerk, die in 1963 inwendig geheel vernieuwd is, bezit een fraai Peteghem-orgel uit 1803
· en een nieuw altaar van de beeldhouwer Vaes.
Ulvenhout, dat aanvankelijk slechts een gehucht was, is na
de bouw van een kerk te Ginneken in 1837 tot kerkdorp verheven, dat evenals Ginneken de H. Laurentius tot patroon
kreeg. Diens martelwerktuig - de rooster - is in het gemeentewapen aanwezig gebleven.
In 1835 had Ulvenhout reeds ziJn molen gekregen (vroeger
stond die in Strijbeek) en in 1845 zijn kloosterzusters.
Het duurde evenwel tot 1874, eer hier een openbare school
kon verrijzen, waarvan F.W. Cales het bijna legendarische
eerste schoolhoofd werd.
Het dorp telde in 1830 nog slechts 225 i nwoner s; in 1918 waren dit er 4.474. Toe n wa r e n er 34 hui ze n i n de dorpskom,
thans 1.295. Er werden 17 verschillende 'beroepen uitgeoefend,
waaronder die van brouwer , k lomp nmak r , voerma n, herbergier
(2), tiDD11erlieden (4), schoe nma kers ( 5). Er waren niet minder dan 9 "partikuliere n" (• renteniers) . Geen hoveniers of
onderwijzers; wel een kap e l aan e n een koster . De bevolking
droeg in 1830 namen, die thans nog wel voorkomen zoals: Van
der Aa, Sakkeren, van Beek, Boomaars, Brillemans, Buykx,
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Franken, van Hooydonk, de Lepper, Lodders, de Kort, Madlener,
Meeren, Metz.e rs, van den Muysenberg, Roem, Rubbens, Schalieboom, Stoops, Timmermans, van der Velden, Vloeimans en Verdaasdonk.

GALDER
Een gehucht in het zuidwesten der gemeente, is gelegen aan
qe weg langs het Mastbos naar Meersel-Dreef. Mogelijk ontleent het zijn naam aan Gal of Galle, d.i. een onvruchtbaar
stuk grond. Desondanks was het vanouds een volkrijk en we lvarend gehucht, waarvan de St. Jacobskapel het centrale punt
vormde.

De.z e kapel die reeds voor 1474 bestaan moet hebben, dateert
i n hoofdzaak uit het begin der 16e eeuw. De toren (waarin
e n klok uit 1551 hing) is het oudste deel; de kapel zelf
is me ermalen verbouwd. In 1824 werd zij tot lagere school
i ngericht met onderwijzerswoning. Deze school is in 1882
9 ke urd. In 1843 was hier als zoon van de hoofdonderwijzer
bor n. mgr. A.H. van de Corput, vicaris generaal van het
adom Breda en pastoor van het begijnhof te Breda (gest.
)

.

BAVEL
Bavel wordt in 1299 voor het eerst vermeld, samen met de gehuchten Lijndonk en Tervoort. De naam behoort tot de zgn.
Loo-namen en zou oorspronkelijk Bavelo geweest kunnen zijn.
Loo is een open plaats in een bos, maar kan ook een waterloop betekenen.
Ondersteld is, dat het eerste deel van de naam Bavel verband
zou houden met de H. Bavo, die in deze streek (m.n. te Rijsbergen) vereerd wordt.
Aanvankelijk behoorde Bavel parochieel nog bij Gilze, maar
in 1316 werd het daarvan afgescheiden. Patrones van het dorp
was de H. Brigida, wier symbool - de koe - nog in het wapen
van de gemeente voortleeft. De Bavelse Kerk was een éénbeukig bakstenen gebouw, dat gestaan heeft ter plaats van
het r.k. kerkhof.
Nadat in 1888 de huidige kerk was gesticht werd zij afgebroken. De oude in 1764 gestichte pastorie is in de kom nog wel
aanwezig, maar helaas zeer verminkt door een "moderne" verbouwing (Kerkstraat 37).
Een der oudste hoeven van Bavel was de Woestenbergse Hoeve,
die rond 1400 in het bezit was van Jan van de Leek, de natuurlijke zoon van de Heer van Breda. Maria van Loon, de
weduwe van Graaf Jan IV van Nassau, bestemde haar in 1476
tot klooster voor 25 zusters Augustinessen, dat de naam
Vredenberg zou dragen. Dit plan werd echter niet uitgevoerd;
wel bleef de hoeve tot aan de Franse revolutie eigendom van
het klooster. Het klooster Vredenberg zelf werd rondom 1483
gesticht te Boeimeer onder Princenhage.
De hoeve brandde af in 1919, doch werd herbouwd. Voor de
aanleg van de autosnelweg Breda-Tilburg werd de vernieuwde
boerderij in 1970 afgebroken.
Bavel is verder vooral bekend door de Semenaries Ypelaar en
Klein Ypelaar. Het eerste was hier in 1878 gevestigd in het
vroegere slotje van die naam als opleidingsinstituut van het
Bisdom Breda. Thans is daarin de Sociale Akademie "Markendael"
gevestigd. Sedert 1916 z i jn in het v r oe g e r e buitengoed De
Kleine Ypelaar de Pater s d er H. H. Harten woonach t ig.
De rustieke herberg "de Brouwers " - op de Eikbe rg gelegen is helaas in de jongste oorlog v r woest e n niet meer in
oude trant herbouwd.
De sterke groei die Bavel thans beleeft , is reeds i n de vorige
eeuw begonnen. In 1865 kwam h ier ee n mole n, i n 1888 werd de
kerk vernieuwd en in 1900 kwa m e r een nieuwe openbare school.
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i:e ts i ater ontstonden de zuivelfabriek en diverse andere beLn::i_ jven. Bevatte de dorpskom in 1830 nog slechts 32 huizen, in
1980 waren dit er 955. Het aantal inwoners in 1830 bedroeg in
de kom: 187, thans 1389. Er werden toen 14 verschillende beroepen uitgeoefend. Daaronder waren velen dagloners en kleermakers, maar slechts één hovenierster, 1 herbergierster, geen
bakker, geen kapelaan, geen voermand, klompenmaker of brouwer.
De bewoners droegen namen die ook thans nog voorkomen: van
Akkerveeken, van Alphen, van Beek, Beekers, van Bilsen,
Boomaers, Cools, Dekkers, Diepstraten, van Dun, van Gastel,
van Gils, Heylaars, Hurkx, Jansen, de Jong'· de Kanter, Lenaers,
Nuyten, Rubbens, Schipperen, Schoenmakers, Timmers, Vlaminx,
Wirken.
Van een eenzaam, afgelegen dorp is Bavel thans een bloeiende
gemeenschap geworden, gelegen in de peripherie der stad Breda.
Een zuidelijke standsuitbreiding - de 10.000 inwoners tellende
wijk Ypelaar - is Bavel immers reeds tot op 700 meter genaderd.

STRIJBEEK
Ligt geheel in het zuiden der gemeente aan de Belgische
grens. De huizen van dit gehucht liggen zeer verspreid. Ook
hier vormt een bedehuis het middelpunt: de St. Hubertuskapel, die er kort voor 1518 werd gesticht. Het huidige bouwwerk werd in 1872 opgemetseld uit de stenen van de oude
kapel. Toch maakt het een 18e eeuwse indruk. De vorige
kapel had een dakruiter, zes steunberen en deuren in weste n zijgevel. De H.H. Bisschoppen Cornelius en Hubertus
kr egen hier in 1520 een altaar.
Strijbeek is behalve om het zeer fraaie natuurschoon nog beke nd om zijn archeologische vondsten. In 1937 werden hier
urnen opgegraven, welke verwantschap vertoonde met de La
T n lçultuur.
Zij zi jn thans te bezichtigen in het Rijksmuseum van Oudhete Leiden. Op de Goudberg alhier werd in 1667 een domeinn gebouwd: de Vossenbergse molen. Het was een houten
nd r dmolen. Hij. werd rond 1835 afgebroken, toen in de
1kom van Ulvenhout eindelijk een nieuwe molen is gesticht.
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BUITENPLAATSEN IN HET VOORMALIGE GINNEKEN EN BAVEL

door Jac. Jespers
Hoewel de omgeving van Breda nooit rijk is geweest aan kastelen in de oorspronkelijke betekenis van het woord, telde
het in vroeger eeuwen door zijn natuurschoon vele landgoederen en voorname hoeven.
In de late Middeleeuwen werd door de Heren van Breda namelijk veelvuldig gebruik gemaakt van hun recht gronden in
achterleen uit te geven.
Wat het grondgebied ten zuiden van Breda betreft werden veel
van deze kompleksen, wegens het belang van de Mark als
handels- en reisroute, gesitueerd aan beide oevers van deze
rivier.
Naast Grimhuysen, de Blauwe Camer, Schóondonk, Nieuwenhuysen,
Koekelberg en Daesdonck denken we hierbij vooral aan het tot
op heden gaaf bewaard gebleven Bouvigne.
Deze versterkte huizen, meestal door een gracht omgeven,
bestonden oorspronkelijk uit een hoevekompleks.
In de loop van de 17e eeuw werd aan de hoeve in vele gevallen
een "Herenkamer" aangebouwd, die werd ingericht als -zomerverblijf voor de eigenaar, meestal een rijke ingezetene van
Breda.
In de 18e eeuw, toen wonen op het platteland voor de rijke
Bredanaars mode was geworden en minder riskant, werden op
deze kompleksen buitenplaatsen gesticht, die gingen fungeren
als permanente woning van de heer.
Aanzienlijk hebben de landgoederen te lijden gehad van de
talrijke belegeringen van de vesting Breda. Veel van het
houtgewas rondom Breda werd hierbij omgehakt en in diverse -.
gevallen gingen de voorname hoeven als gevolg van deze oorlogshandelingen in vlammen op.
Aan de hand van de boeken en artikelen, veelal van de hand
van dr. F. Brekelmans, die in de loop van de jaren over de
betreffende landgoederen verschenen zijn, is getracht een
beknopt beeld te geven van deze buitenplaatsen, die, hoewel
in vele gevallen reeds verdwenen, zo veel hebben bijgedragen
tot de geschiedenis van onze streek e n de v e rfraaiing van het
hedendaagse landschap in onze gemeen te .
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LUCHTENBURG
Het landgoed Luchtenburg is ontstaan in 1518 toen Graaf Hendrik II! van Nassau als Heer van Breda 15 bunder heide op
cijns uitgaf aan zijn rentmeester Hendrik Montens. Deze Hendrik Montens is bekend geworden door zijn aanleg, in opdracht
van graaf Hendrik II, van het bij Breda gelegen Mastbos.
Tot het jaar 1650 bleef Luchtenburg, dat als centrum slechts
e e n boerenhoeve had omgeven door een gracht, onverdeeld bezit
van de erven Montens.
In dat jaar werd het 40 bunder grote landgoed verkocht aan
kapitein Johan van Beaumont, die er in later jaren het herenhuis liet bouwen, dat bekend is gebleven door een tekening
van Cornelis Pronk uit 1729.
Na de dood van zijn zoon Cornelis werd Luchtenburg in 1710
verkocht aan de pas tot drossaard van Breda benoemde Arend
baron van Wassenaar, die het landgoed waarschijnlijk alleen
benut heeft als geldbelegging en voor het houden van feestelijke ontvangsten.
De boerenhoeve met de thans nog bestaande Tiendschuur werd
verpacht en het herenhuis verhuurd aan notabelen.
Uit een pachtkontrakt van 1755 kan worden opgemaakt dat naast
de op zij van het herenhuis voorkomende boerenhoeve de tot op
heden behouden gebleven boerderij later herberg "De Jager"
aan de Heistraat, eveneens tot het landgoed behoorde.
In 1802 kwam het landgoed in handen van Lucas Willem Philip
baron van der Borch, eigenaar van het aangrenzende landgoed
Hondsdonk.
In zijn testament liet hij al zijn bezittingen, waaronder
Luchtenburg, na aan zijn neef Mr. Allard Philips baron van
der Borch.
Tijdens het beheer van diens zoon Willem is het herenhuis,
waarschijnlijk in 1851, voorzien van een verdieping, waarbij
he t fraaie 18e eeuwse klokketorentje met uurwerk helaas verloren is gegaan.
Mr . Willem Henri baron van der Borch, de opvolgende eigenaar,
was burgemeester van Ginneken en Bavel van 1881-1908.
Via het huwelijk van zijn zuster Adèle kwam het landgoed in
d Belgische familie Prisse. Vanaf 1792 is het landhuis met
k Uisvijver, de grote hoeve, schuur en 65 ha. grond eigenom va n de heer K. Zwart.
Il
o v rig deel waaronder de hoeve de Jager bleef eigendom
V m v r . H. baronesse van Tuyll van Serooskerken-Prisse en
v
m vr . Pr zespolewski-Prisse.
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BOUVIGNE
Het onlangs gerestaureerde kasteel Bouvigne, gelegen aan de
linkeroever van de rivier de Mark, komt onder die franse
naam eerst voor in 1802.
Voor dat deze verfransing werd toegepast, was het reeds
eeuwenlang bekend als "Boeverijen", hetgeen "lage weide"
betekent.
Oorspronltelijk was het een agrarisch kompleks, dat tevens
diende als zomerverblijf voor een voorname Bredase familie.
In 1310 en 1327 komt een Gielis van der Boveriën voor als
leenman van de Heer van Breda, die mogelijk zijn naam heeft
ontleend aan het terrein, waarop in de 16e eeuw het huis
Boeverijen bleek te staan.
In de 15e en 16e eeuw was Boeverijen in het geslacht Brecht.
Uit een testament dat in 1554 is opgemaakt in de Stoefcamer
(badkamer) van Boeverijen, blijkt dat in datzelfde jaar
jonker Godeva'e rt van Brecht, de bouwer van het bekende
Bredase huis Brecht, tevens eigenaar was van het kasteel.
De Eerste Raad van Prins Philips Willem van Oranje, Jan
Baptist Keermans, kocht in 1611 het "huys van plaisantie"
en de twee boerderijen voor f 12.000,-.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze het kasteeltje zijn
huidige vorm gegeven en de daaraan gelegen laan laten aanleggen.
Reeds drie jaar later verkocht hij Boeverijen aan zijn Heer
Philips Willem van Oranje, die het als jachtslot buiten de
muren van Breda wilde benutten.
Na de dood van Philips Willem raakte het kasteeltje on~r
prins Maurits en de latere prinsen van Oranje in verval •.
Doordat de prinsen hun residentie hadden verlegd naar Den
Haag, verbleven zij nog slechts af en toe in de Baronie van
Breda en lieten het kasteeltje bewonen door een rentmeester.
Tijdens het beleg van Breda in 1637 liet Frederik Hendrik
het kasteeltje inrichten als hoofdkwartier en als tijdelijke
woning voor de Gedelegeerde der Staten. Zelf nam hij zijn intrek in de achtergelegen boerderij.
Pas in 1775, toen door de Nassause Domeinraad reeds overwogen werd het kasteeltje voor afbraak t e verkopen, werd dit
nog juist voorkomen en vervolgens verkoc h t a an de WestIndi sche koffieplanter Jan Da niel Engel .
De volgende eigenaar, de welg estelde ko llega-kof f ieplanter
George Ruysch, heeft naast de reeds v r melde na ams verandering
in de jaren 1798-1807 belangrij ke Lodewij k XV I-veranderingen
laten aanbrengen aan de ramen, het dak, de schoorstenen
\ 9 -"
het torentje. Tevens werden he t koe tshui s e n d e stal a
.

.
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breken en werd het kasteel van een witte pleisterlaag voorzien.
Vanaf 1901 was mr. Leopold de Bruyn, geboren op Klein
Ypelaar te Bavel, gedurende negentien jaar de vermogende
eigenaar van Bouvigne.
Hij liet de pleisterlaag verwijderen, het interieur verfraaien en in 1907 de poortwoning in Renaissance-stijl
bouwen.
Tevens werd het voorste deel van de tuin voorzien van geometrische paden en antieke beelden, alles in de 17e eeuwse
Franse stijl van Le Nötre.
In 1930 kocht de gemeente Ginneken en Bavel het kompleks
voor f 100.000,-, nadat nog net voorkomen had kunnen worden
dat de vorige eigenaar villa's liet bouwen tussen het kasteeltje en de Duivelsbrug.
Vervolgens werd het op vakkundige wijze gerestaureerd.
In 1972 kocht het pas opgerichte Waterschap West-Brabant het
kompleks van de gemeente Breda, die eigenaar was geworden
bij de annexatie van Ginneken op 1 januari 1942.
Na een grondige restauratie werd het kompleks, inklusief
het kasteeltje, in gebruik genomen als het bestuurlijke,
administratieve en technische centrum van het Waterschap
West-Brabant.

GRIMHUIJSEN
Het vroegere slotje Grimhuijsen, ongeveer gelegen op de
plaats van de huidige parochiekerk, heeft een belangrijke
rol gespeeld in het ontstaan van Ulvenhout.
Mogelijk heeft Sebrecht, als de oudst bekende uit het geslacht van de Heren van Ulvenhout, reeds in 1277 het "hoog
huys" Grimhuijsen in bezit gehad als jachtslot.
In 1467 wordt het kasteeltje, dat omring was met grachten en
vijvers, vermeld als het eigendom van de leenman Jan van de
Leek.
I n 15~1 wordt Grimhuijsen verkocht aan Jan Vogelsanck, de
griffier van de rekenkamer van Willem van Oranje.
Bij de aanvang van het 12-jarig Bestand in 1609 kwam het in
handen van prins Filips Willem van Oranje.
Ju1tinus van Nassau, zijn bastaard-broer, die gouverneur was
V n de ve sting Breda, liet als de opvolgende eigenaar in 1621
h
1lotje restaureren.
l 79 · werd het verkocht aan de rijke Bredase koopman Jan de
, de s tichter van het Capucijnerklooster te Meersel-Dreef.
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Vanaf 1743 werd het slotje, na een afsplitsing van de omliggende gronden, door pastoor Gerard van de Laer in gebruik genomen als pastorie, nadat op het terrein een kerkschuur was
gebouwd voor de parochianen van Ulvenhout én van Ginneken.
In 1792 werd ter vervanging van de oude kerkscquur vanuit Den
Haag toestemming verkregen tot de bouw van een nieuwe kerk,
die vervolgens heeft dienst gedaan tot de bouw van de huidige
kerk in ·1904.
In 1818 bleek het "hoog huys" zo bouwvallig dat de derde ver~
dieping werd afgenomen. Vervolgens werd in 1865 de gevel onder
een pleisterlaag verborgen, de gracht werd gedempt en de ophaalbrug , gesloopt.
De afbraak van het kerkje in 1904 betekende tevens het einde
van het slotje Grimhuijsen.
Het zandstenen poortje van de hoofdingang en de pilasters met
leeuwenmaskers uit het begin van de 17e eeuw, die geplaatst
werden opzij van de parochiekerk, vormen de enige tastbare
herinneringen aan het voormalige slotje Grimhuijsen.
Vermeldenswaard is nog het fraaie gerestaureerde uit 1804 daterende Van Peteghem-orgel, dat afkomstig van het oude kerkje, thans het interieur van de huidige kerk siert.
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YPELAAR
Het vroegere kasteel Ypelaar te Bavel stond ongeveer op de
plaats van de huidige sociale academie Markendaal.
De naam Ypelaar, hetgeen laag waterrijk land begroeid met
iepenbomen betekent, komt reeds voor in een akte van 1280.
De bewoners van het kasteel worden tijdens de Middeleeuwen
meermalen genoemd als drossaard, schout of schepen van Breda.
Tijdens de omsingeling van Breda in 1577 was de graaf van
Hohenlohe ingekwartierd op het van een brede gracht voorziene
kasteel.
In 1646 kwam het kasteel met de aankoop door jhr. Sebastiaan
van Ypelaar terug in handen van het oude geslacht, waaraan
het kasteel zijn naam had ontleend.
Jhr. Sebastiaan liet na de Vrede van Munster een der vertrekken inrichten tot huiskapel, waarvan door de Bavelse
parochianen gedurende een tientallen jaren druk gebruik werd
gemaakt.
Hieraan kwam een einde toen in 1743 toestemming werd verleend
een kerkschuur te bouwen in de dorpskom van Bavel.
Nadat in 1795 een moordaanslag was gepleegd op de eigenaar
Isaac del Court, die na de omwenteling de partij der Fransen
had gekozen, bleef het kasteel enige jaren onbewoond.
In 1800 werd het verhuurd aan de sekretaris van de in Breda
gevestigde seminarie.
In 1858 schonk de eigenaresse Anna Havermans het kasteel aan
het (nieuwe) bisdom Breda, waarmee de bouw van een nieuw seminarie mogelijk werd gemaakt.
Dit seminarie, dat 20 jaar later gereed kwam, brandde af
t i jdens de bevrijding van Breda op 28 oktober 1944.
In het na de oorlog herbouwde seminarie werd in 1966 de
reeds vermelde sociale academie Markendaal gevestigd.

DE KLEINE YPELAAR
Hoewel het kompleks De Kleine Ypelaar, gelegen aan de Semin r ieweg te Bavel voor de eerste maal vermeld staat in een
oij ns boek uit 1728 bestond het landgoed blijkens andere
9 ve ns reeds in de eerste helft van de 17e eeuw.
l i wa ar was er toen nog geen sprake van een buitenplaats
h e l e chts van een boerderij die dienst deed als lukratieldb legging in handen van rijke grootgrondbezitters.
174 wordt in een akte van taxatie naast de boerderij
r s te maal tevens een herenhuis vermeld.
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Na de koop v.a n het landgoed in 1 790 door lui tenant-kolonel
Izaac Francois del court wordt Nieuw Ypelaar tot een echte
buitenplaats gemaakt.
waarschijnlijk heeft hij tussen 1790 en 1795 het landhuis
laten bouwen, dat ons bekend is gebleven van een viertal in
1840 door H. Weingartner vervaardigde doeken die zich momenteel in het gemeentehuis te Ulvenhout bevinden.

. DE KLEINE YPELAAR" VAN HET ZUIDEN GEZIEN

IN 1840.

Izaac del Court, als vermogend man teve ns e ige na a r van he t
nabijlgelegen kasteel Ypelaar, werd in juli 17 95 t ij dens
e en avondwandeling van het dorp naar d e Ype l aar ve rmoord .
Vanaf 1797 wordt het landgoed - t e r onderscheid i ng va n het
kasteel Groot Ypelaar - de Kl e ine Ype l aar genoemd .
In 1828 werd de Kleine Ype l aar gekocht doo r de Rotterdamse
geneesheer J.W. d e Bruyn .
c hte r te Gi nZijn zoon mr. Arnoud He ndr i k de Br uyn ,
e n het huineken, liet in 1866 het oude 1 ndhu is
dige opbouwen.
l a r a n z ienlijk
Sedert 1916 is in het gebouw, d
hi
rs d r He ilig e
we rd uitgebreid, het klooste r v n d
Harten gevestigd.
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VALI<ENBERG
Aan de Chaamseweg, tegenover het landgoed Hondsdonk ligt de
ingang van het omvangrijke landgoed Valkenberg.
Afgezien van deze ingang en een honderdtal meters ~an de
daarachter gelegen oprijlaan bevindt het resterende deel van
het landgoed zich op het grondgebied van de gemeente Gilze
en Rijen en de gemeente Chaam.
De naam kan waarschijnlijk verklaard worden door een verhevenheid in het toch reeds golvende landschap, dat in vroeger tijden een funktie heeft gehad bij de valkenjacht.
De vroegste bekende eigenaresse van Valkenberg is juffrouw
Lijsbeth van Valkenberge, die geleefd heeft in het begin van
de 15e eeuw.
In die tijd was de bezitter cijnsp:J_ichtig aan de abdis van
Thorn en aan de heer van Breda.
Door huwelijken en verervingen ging het landgoed steeds over
in andere handen.
In de 16e eeuw werd het geslacht van Renesse eigenaar van
het landgoed.
Toen de Vrede van Munster in 1648 definitief een scheidingslijn trok door het oude hertogdom Brabant, verkocht George
van Renesse als Zuid-Nederlands edelman al zijn Noord-Brabantse bezittingen, inklusief Valkenberg, aan Anthony Crocq,
een generaal .in het leger der Republiek.
Anthony Crocq werd later luitenant-generaal en gouverneur
van Breda, waar hij in 1651 het huidige bisschoppelijke paleis aan de Veemarktstraat kocht.
Tijdens de le Engelse oorlog, een jaar later, werd hij benoemd tot algemeen opperbevelhebber over de garnizoenen van
Walcheren.
Aan een van de vier hoeven liet Jan de Villegas, die getrouwd
was met Crocq's stiefdochter, een buitenhuis voor zichzelf
bouwen.
Di t "huis van plaisance" dat als een sober soort buitenhuis
werd gebruikt, omvatte, volgens de boedelinventaris bij
Crocq's overlijden, een beste caemer, slaapkamer, keuken,
ke lder, achterhuis en stal.
Na de dood van Jan de Villegas werd het landgoed verwaarloosd
e n zelfs tijdelijk in twee helften verdeeld.
Valke nberg werd tot in de tweede helft van de 18e eeuw bewoond door nazaten van Jan de Villegas, die allen met sukses
een militaire loopbaan.
werd het oude buitenhuis als huurder bewoond door
njamin baron van der Borch.
1784 werd hij eigenaar van het landgoed voor de koopsom

.000, - -.
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Benjamin van der Borch, die vele funkties bekleedde waaronder het burgemeesterschap van Breda, heeft een einde gemaakt aan de jarenlange verwaarlozing van het landgoed, dat
bij de koop nog slechts twee zeer vervallen heihoeven en het
sterk verwaarloosde herenhuis als bebouwing kende.
Na het herstel van deze bouwwerken legde Benjamin een boomgaard aan. De benodigde vruchtbomen en koemest werden uit
Holland aangevoerd.
De lage moerassige gedeelten van het landgoed werden van
struiken gezuiverd, van afwateringssloten voorzien en tot
wei- en bouwland ontgonnen.
Door de aanleg van wei- en hooilanden kon vee worden gehouden,
dat op zijn beurt voor de benodigde mest kon zorgen.
Ook werden zeer veel bomen geplant en werd in 1792 bij het
huis een Engelse tuin met een grote en een kleine vijver
aangelegd.
In 1805 werd Benjamin begraven in de Grote Kerk te Breda in
het door hem opgekochte familiegraf van de Villegas.
In de loop van de 19e eeuw werd het landgoed gestadig uitgebreid tot het in 1850 een grootte had van 190 ha.
Het herenhuis verkreeg zijn huidige ·uiterlijk door verbouwingen in 1887 en 1895.
Tijdens de 2e Wereldoorlog zijn op last van de bezetter veel
oude bomen geveld, doch later na de oorlog weer ingeplant.
Als bijzonderheid van het landgoed . kan de grote gemetselde
grafkelder worden vermeld, die, bedekt door een zandheuvelr
twee lijkkisten bevat. De ene bevat het stoffelijk overschot
van de in 1847 overleden vroegere eigenaresse, douarière ·
Jantzon. In de ander ligt begraven Josina, zuster van Benja· min van der Borch die in 1812 als kanonikes te Breda overleed.
Door de Napoleontische wet van 1810 werd het begraven in
kerken verboden verklaard. om deze reden werd speciaal voor
het laatst genoemde familielid in 1812 een grafkelder gebouwd.

HONDSDONK
Het prachtige uitge s t rekte landgoed Hondsdonk is gelegen aan
de Chaamseweg tegenover de ingang van h t landgoed Valkenberg.
Het is ontstaan rond e e n boerenhoev , di reeds i n 1364 wordt
vermeld.
Zijn naam zou ontleend zijn aan d jachthonden die hier voor
de Heren van Breda werde n bewaard en afgericht.
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In 1771 kwam het landgoed in het bezit van generaal Lucas van
d e~ Borch, een broer van Benjamin van der Borch, de latere
ei qenaar van het landgoed Valkenberg.
Luc as van der Borch had als militair gediend onder de Pruisische koning Frederik de Grote tijdens de zevenjarige oorlog. In 1776 werd hij adjudant-generaal van de Prins van
Oranje.
Als vurig patriot voerde hij onder de Rijngraaf van Salm in
1787 het Patriottenlegertje aan tegen stadhouder Willem v.
Bij diens terugkeer in datzelfde jaar moest baron Lucas
vluchten naar het klooster in Meerseldreef, gelegen op het
grondgebied van de Oostenrijkse Nederlanden.
Tijdens zijn verblijf te Meerseldreef tot 1795, welke tijd
hij benutte om de Franse encyclopaedisten te bestuderen,
liet hij in Empire-stijl het huidige landhuis bouwen.
In 1802 breidde hij het landgoed uit met het aangrenzende
Luchtenburg.
Lucas van der Borch stierf op Huize Hondsdonk op 16 juli 1820.
In dat jaar kwamen de drie landgoederen Hondsdonk, Luchtenburg en Valkenberg door vererving in het gezamenlijk bezit
van de familie van der Borch-van Verwolde.
Sedert deze eeuw is het landhuis, dat in de vorige eeuw nog
tweemaal werd verbouwd, met het omringende landgoed eigendom van de familie Prisse.
WOLFSLAAR
Net over de grens van de gemeente Nieuw-Ginneken ligt op
Bredaas grondgebied achter het gelijknamige zwembad, het
oude landgoed Wolfslaar, hetgeen waarschijnlijk betekent "een
open plek in het bos".
He t landgoed, dat thans eigendom is van de gemeente Breda,
wordt reeds genoemd in 1525 als de Hoeve Wolfslaar met 17 ha.
grond.
Zoal s gebruikelijk in die tijd werd in de 17e eeuw aan de
ho ve e en kamer gebouwd voor het incidentele (zomer)verblijf
v n de r i jke Bredase·· eigenaar, die het landgoed met zijn uitbr ide boomgaard als een geldbelegging exploiteerde.
jd ns de belegering van Breda in 1637 is de boerderij tof g ebrand, doch later weer herbouwd.
4 we rd door de toenmalige eigenaar van Erffrenten een
buitenplaats gebouwd, waarvan de betreffende jaartaln09 terug te vinden is in de oostgevel van het huidige
hu
h. l ndgoed in 1845 in handen was gekomen van mevrouw
S orm-Cuype rs, onderging het een ware metamorfose.
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Rond 1862 liet zij de oude buitenplaats slopen, de grote
boomgaard omhakken en de grachten en vijver dempen.
ve·r volgens werd op enige afstand de huidige boerderij gebouwd. Aan deze boerderij werd in 1908 door de familie Teurlings, een broodbakker uit Rotterdam, de villa "Groot Wolfslaar" gebouwd.
In 1865 werd in de destijds populaire Franse "Second Empire"
stijle het landhuis met koetshuis en tuinmanswoning gebouwd.
Met deze bouw werd de funktie van het landgoed zodanig gewijzigd dat de boerderij ondergeschikt werd gemaakt aan de
woonfunktie van het landhuis.
In Engelse stijl werd tenslotte door een Belgisch architekt
de omringende tuin aangelegd, waarbij op de plaats van de
vroegere boomgaard een grote vijver werd gegraven.
Met de aankoop door de gemeente Breda in 1955 werd het landgoed van de ondergang gered, de aanleg van het aangrenzende
zwembad mogelijk gemaakt en het mooie park opengesteld voor
het publiek.
KOEKELBERG
Tegenover "De Blauwe Camer" aan de rechteroever van de rivier De Mark lag in vroeger jaren de buitenplaats Koekelberg, ook wel genaamd " ' t v·l ót" •
De oudst bekende bezitster is Margriet van den Lare, die in
1474 het goed in leen hield van Graaf Jan van Nassau.
In de 16e eeuw .komt het landgoed als geldbelegging in handen
van de familie Montens.
Godevaert Montens leidde in 1581 als burgemeester van Breda
het verzet tegen de Spaanse belegering v~n deze vestingstad.
In de 17e eeuw liet een der eigenaars, - een Noirot, hier een
boerderij bouwen, waarin een ruimte voor het verblijf van
de eigenaar werd ingericht.
Van deze ruimte werd na de Vrede van Munster gebruik gemaakt
door pastoor Mutsaers, die het aandurfde om zich op Sta~ts
territoir te begeven en hier heimelijk kathol i eke erèdien sten te houden.
Het geslacht van Vechelen, dat het bui tengoed i n de 18e eeuw
bezat, heeft het tot een fraaie bui t e nplaats u i tgebouwd •.
Naast het landhuis bestond het o . a . uit een Enge l s bos, een
visvijver en dreven.
Helaas zijn het herenhui s en de bord rij i n 1795 afgebrand.
Toen met de Staatsregeli ng van 1798 11 r c hte n u it het
leenstelsel vervallen werden v r kla.a rd , b t kende dit voor
Koekelberg, evenals voor de vele ov rige leengoederen, de
ge nadeslag.
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Nie ttemin bleef Baron Benjamin van der Borch, die vanaf 1797
de nieuwe eigenaar was geworden, het bedrijf voortzetten.
Toen een 70-tal jaren later het oude landgoed verkocht werd,
bestond het nog slechts uit een boerderij met een tuin,
bouwland en dreven met een grootte van 2 ha. en 12 are.
De thans nog voorkomende ooerderij "'t Vlotje" is de enige
tastbare herinnering aan dit vroeger zo aantrekkelijke leengoed met buitenplaats.
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DAESOONCK
Dit kasteeltje, dat eeuwenlang bewoond werd door de voorname
heren van Daesdonck, lag op een eiland in een vijver op de
westelijke oever van de rivier de Mark, ter hoogte van de
tegenwoordige "Scheele Brug".
Van het achterleen Daesdonck van de Heren van Breda, dat bestond uit een belangrijke hofstede en diverse (nog bestaande)
boerd~rijen, wordt reeds melding gemaakt omstreeks 1400.
De oudst bekende van Daesdonck is Paulus van Daesdonck, die
als leenman vermeld wordt ·in de jaren 1344-1364.
Het kasteeltje, ook wel genoemd "Ladderkasteeltje", een
naamsverbastering van zijn 17e eeuwse eigenaar George Lander,
was een sterk gebouw waarvan de voorgevel, volgens van der
Aa, was opgetrokken in blauwe steen.
Uit de 18e eeuw, toen de heerlijkheid Daesdonck toebehoorde
aan Louis Anne Alexandre de Montmorency, prins de Rabecq en
grande van Spanje, is ons een fraaie tekening bewaard gebleven, vervaardigd door c. Pronk in 1729.
Op 27 november 1831 br~ndde het kasteeltje af en een half
jaar later de nabijgelegen boerderij.
.
Na deze branden werden de bouwvallen van het kasteeltje gesloopt, alleen de boerderij werd een honderdtal meters verderop herbouwd.
Tijdens deze wederopbouw in 1832 werden enige 17e eeuwse
overblijfselen van het kasteeltje in de boerderij Daesdonckseweg 3 verwerkt.
Zo werd een console als sluitsteen van de deurboog aangebracht en werden enige hardstenen bollen op de top geplaatst.
van de vroegere heerlijkheid Daesdonck, die in het begin van
de vorige eeuw nog 165 ha. groot was, waren tot 1950 nog de
vijver en de grachten zichtbaar.
Deze werden echter spoedig daarna gedempt, zodat thans alleen de boerderijen en de rechte lanen nog herinneren aan
dit eens zo fraaie landgo~d.
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DRIE BELANGRIJKE MONUMENTEN IN BREDA
door J.M.F. IJsseling
DE GROTE OF ONZE LIEVE-VROUWEKERK

Aan ·de noordzijde van de Grote Markt verheft zoch dit monument, dat door velen beschouwd wordt als het kostbaarste bezit van stad en Baronie. Deze middeleeuwse kerk heeft in vereenvoudigde vorm vrijwel alle grondtrekken van de Franse
gotische kathedralen. Het grondplan vertoont een hoogkoor,
waarvan de lengte ongeveer gelijk is aan die van het kerkschip, een dwarspand, een kooromgang en zijkapellen tussen
de schoormuren; de inwendige opbou~ bestaat uit ronde
kolommen met koolbladkapitelen, spitsboogrijen, een opengewerkt triforium en brede en hoge vensters; aan de buitenkant
vinden wij rijkbewerkte steunberen bekroond met pinakels en
luchtbogen versierd met hogels en tenslotte de prachtige
toren. Dankzij deze laatste kan de kerk van Breda naast de
Bossche St. Jan gesteld worden.
Van de voorafgaande kerkgebouwen is weinig bekend. Slechts
e en enkel feit is tot ons doorgedrongen; in 1269 was men
bezig met de eerste in steen uitgevoerde kerk.
Van oudsher was er een sterke band met de heren van Breda.
Graaf Engelbrecht I van Nassau liet in 1410 een begin maken
met een nieuw koor en schip. De bouw van de huidige kerk
duurde daarna bijna anderhalve eeuw. In 1497 was het zover
dat de officiële wijding kon plaatsvinden. De in 1468 beg i nnen bouw van de toren kwam gereed . in 1509.
r kwaardig is dat wij vrijwel niets weten over de bouwsters. Op grond van de overeenkomst met de St. Gommarusr k t e Lier in België wordt verondersteld dat Jan II
l ermans de architekt zou zijn geweest van de beginperiode.
t g e n het eind van de 15e eeuw wordt als bouwmeester van
Grote Kerk genoemd Cornelis Joos, die toen betrokken was
bouw van de nieuwe kloosterkerk van St. Catharinadal,
ho9 oudste bestanddeel van de huidige Kloosterkazerne.
af Hendrik III (1504-1538) werden de kooromgang,
llen, waaronder de Onze Lieve Vrouwe- of Prinsenkapittelzaal voltooid.

de grote of
onze lieve vrouwekerk
tebreda
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Terwi jl de kerk als geheel een voorbeeld is van Brabantse
gotiek kunnen hier duidelijk renaissance-invloeden worden
gekonstateerd.
Bijzondere aandacht vragen de grafmonumenten in ae Grote
Kerk, Totdat in 1584, na de moord op Wille~ van Oranje, de
Nieuwe Kerk te Delft als zodanig werd gekozen, was de
Bredase kerk het mausoleum van de Nederlandse Nas sau's. Het
meest bekend is het renaissance-monument ter ere-''.van graaf
Engelbrecht II en Cimburga van Baden in de Prinsenkapel.

"
De jongste restauratie van kerk en toren vond plaats .tussen
1902 en 1969.
In het laatste jaar werd ook het gerestaureerde orgel in
gebruik genomen. Aan dit monumentale instrument, waarvan
de oudste bestanddelen uit de 16e eeuw dateren.; hebben beroemde orgelbouwers gewerkt.
Pas in 1975 kon ook met __ de afwerking van het uiterlijk
van het orgel - het lofwerk, de beelden en het stadswapen worden begonnen. Het werk aan de hoofdkast is vrijwel voltooid. Aan het uiterlijk van het rugpositief moet nog
worden begonnen.
HET

KASTEEL

In 1198 wordt voor het eerst een "castellum de Breda" in een
oorkonde vermeld. Het is niet zeker dat die burcht zich reeds
bevond op de plaats van het huidige kasteel.
In de tweede helft van de veertiende eeuw liet heer Jan van
Polanen wel op die plaats een nieuw kasteel bouwen met vier
hoektorens ; Tot 1826 zijn gedeelten uit die bouwperiode
blijven staan.
Onder de Nassau's, die in het begin van de vijftiende eeuw
heren van Breda werden, kwamen veel nieuwe bouwwerken tot
stand . Zo liet Jan IV van Nassau tussen 1462 en 1475 de nog
b staande toren van de Rekenkamer bouwen.
III van Nassau in het begin van de zeseeuw werd van het kasteel van Breda een echt renais-pale is gemaakt. De architekt was de beroemde Thomas
or va n Bologna. Tijdens het leven van graaf Hendrik
• l chts e en gedeelte gereed: vooral de westelijke vleuop de eers te verdieping een grote ontvangzaal, die
jk was v i a een vorstelijke statietrap.

Het kas:ccl te Breda, uit het zuidoosten , in het begin der X\'111• eeuw,
naar een prent va n 1. HARREWIJ ~.

De voltooiing van het kasteel . vond pas plaats op het eind
van de zeventiende eeuw in opdracht van de stadhouder-koning
Wi llem III. Na Willem de Zwijger hebben de Oranje's echter
nooit meer op het kasteel gewoond • .
I n 1826 werd het hele kompleks bestemd tot Koninklijke Militaire Academie . Vrij veel prachtige elementen verdwenen toen,
o. a. de rijke statietrap op het binnenhof en het fraaie
beeldhouwwerk van de dakkapellen. Het hoofdgebouw werd met
e n etage verhoogd. Ook werd toen de laatste toren van Jan
van Polanen afgebroken.
Tot het Kasteel behoort ook het zogenaamde Span j aardsgat.
oe twee torens werden gebouwd in 1510. De door gang ertussen
werd eerst honderd jaar later aange legd. Het ber oemde Turfschip van Adriaan van Bergen is e r i n 1590 dan ook niet
doorgevaren. De peren op de da ken van de Granaat- e n Dui vent oren, zoals de noordelijke en zu id lijk toren genoemd worden, zijn pas in het beg i n va n onz
uw bij een re stauratie
e rop aangebracht.
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HET BEGIJNHOF

GAAT U VERHUIZEN?

Dit thans fraaie gerestaureerde monument van een voorbije
tijd bevindt zich reeds meer dan vier eeuwen op de huidige
plaats. De geschiedenis ervan gaat nog ongeveer driehonderd
jaar verder terug. Zoals op de gedenkplaat in de dit jaar
vernieuwde poort vermeld, werd het Begijnhof in 1267 en in
1535 door graaf Hendrik III van Nassau hierheen overgebracht.

Gaat U verhuizen? Gaat U kleiner wonen? Gaat U naar een
bejaardenhuis?
Dan zult U veel op moeten ruimen!
Paulus. van Daesdonck verzamelt om te komen tot een eigen
heemkundig museum van alles van v66r 1945.
We hebben reeds meerdere kollekties in opbouw o.a.

W9,t zijn begijnen?
Ongehuwde vrouwen en weduwen, die in begijnhoven tesamen
wonen en die voor de tijd dat zij begijn zijn eenvoudige
beloften afleggen.
Het waren dus geen kloosterlingen. Vanouds noemde men haar
dan ook geen "nonnen". Oorspronkel~jk werden zij ook niet
aangesproken met "zuster", zoals later wel gebruikelijk werd,
maar met "juffrouw". Ook kenden zij geen "moeder-overste".
Aan het hoofd van een· begijnhof stonden een of meer "meesteressen".
Het woord "begijn" hangt zeer waarschijnlijk samen met ons
woord "beige". Men neemt aan dat de begijnen genoemd werden
naar de kleur van haar overkleed, dat oorspronkelijk van
ongeverfde wol zou zijn geweest.
De meeste begijnhoven dateren uit de dertiende eeuw. In de
bloeitijd van het begijnenwezen bestonden er in het huidige
Nederland minstens 37 en in het huidige België minstens 66
begijnhoven. Het Bredase hof is het enige in Nederland dat
nog tot in onze eeuw door echte begijnen wordt bewoond.
Er zijn thans, in 1980, nog vijf Bredase begijnen in leven.
van dezen wonen
er nog twee op het Begijnhof.
.
.
De patroonheilige van het Bredase Begijnhof is de legendarische koningsdochter uit Alexandrië, St. Catharina, die
a ls speciaal attribuut vrijwel altijd een gebroken rad bij
zich heeft. Volgens de legende brak het, toen zij zou worden
g e folterd.

"De Winkel van Sinkel" (o.a. oude verpakkingen, ouderwets
serviesgoed, allerlei oude blikken en blikjes, ouderwetse
reklame, enz. )
"Religie" (beelden, bidprentjes, religieuze schilderijen,
kerkboeken, relikwieên, kruisbeelden, kerststallen, enz.)
"School" (schoolplaten, sc\}oolbanken, schoolboeken,
schoolmateriaal, biologie- en natuurkundemateriaal, l,and·kaarten, enz. )
"Landbouw" (allerlei landbouwgereedschap en landbouwwerktuigen, ook tuinbouw en veeteelt, enz.)
"Bibliotheek" (vele honderden boeken over geschiedenis van
Brabant, steden, dorpen, instellingen en verenigingen. Alle
soorten boeken van v66r 1900 enz.)
"Tweede Wereldoorlog" (krantjes, kranten, kogels, ondergronds materiaal, bonkaarten, legeruniformen, enz.)
"Kuriosa" (oude fototoestellen, lokeenden, karnavalsmateriaal, enz.)
"Oudheidkamer" (alles wat stond in een huis + 1920)
"Ambachten" (gereedschap van allerlei ambachten zoals timmerman, metselaar, rietdekker, schilder, klompenmaker, boer,
smid, schoenmaker, enz.)
en onze bibl i othee k op te

7

211

210

,
PROGRAMMA 32e HEEMKUNDIG WERKKAMP
"TRUG VAN WEGGEWIST"
Donderdag 14 augustus 1980
19.00 uur Aankomst der deelnemers op landgoed Anneville te
Ulvenhout.
Opgeluisterd door Harmonie St. Caecilia uit Bavel.
20.00 uur Welkom door de voorzitter van Paulus van Daesdonck, de heer J.C. van der Westerlaken.
Opening door de voorzitter van Brabants Heem, de
heer H. Beex.
Overdracht van de standaard van Brabants Heem
door de Kring "De Acht Zaligheden".
Dia's van het vorige werkkamp, waarna St. Caecilia
musiceert.
Gezellig samenzijn.
Informatie over de tocht van vrijdag 15 augustus.
De bekende heemkundefilm "Als het koren rijp is".
Vrijdag 15 augustus 1980
08.30 uur Verzamelen op het landgoed Anneville.
09.00 uur Vertrek voor kapellentocht naar Hoogstraten (B)
langs de rivier De Mark. Denkt U aan Uw paspoort.
Bezichtiging van de kapellen te Galder, Dreef,
Hoogstraten, Meerle en Strijbeek.
Lunch te Hoogstraten. Bezichtiging van enige
historische monumenten te Hoogstraten, waaronder
het Begijnhof.
17 .00 uur Terug op Anneville.
1 • 00· uur Diner.
20.00 uur Avondprogramma m.m.v. Fanfare "Eer en Deugd",
Volksdansgroep en Vendeliers uit Galder-StrijbeekMeersel-Dreef.
Bram van Brabant.
I nformatie over de tocht van zaterdag 16 augustus.
Geze l lig samenzijn.

Z t erdag 16 augustus 1980
08 .30 uur verzamelen op het landgoed Anneville.
09 .00 uur Vertrek met o.a. bezoek aan de in werking zijnde
molens in Bavel en Ulvenhout en in Breda aan het
Begijnhof, de K.M.A. en de Grote Kerk.
17 .00 uur Terug op Anneville.
18 .00 uur Diner.
20 .00 uur Avondprograunna met o.a. De Bavelse Minstrelen en
Harmonie Constantia uit Ulvenhout.
Uitslag Bram van Brabant.
Gezellig samenz.i jn.
Zondag 17 augustus 1980
10.00 uur Plechtl g gezongen latijnse mis met assistentie in
de parochiekerk "St. Laurentius" te Ulvenhout.
Ontvangst
op de Pekhoeve door het gemeentebestuur
11.30 uur
van Nieuw-Ginneken opgeluisterd door De Galderlanders.
12.00 uur Brabantse koffietafel aangeboden door het Gemeentebestuur.
14.00 uur Sluiting.
(Wi jzigingen voorbehouden).

OVERZICHT VAN DE TOT NU GEHOUDEN .WERKKAMPEN VAN
BRABANTS HEEM
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1 64

Alphen (1)
Eersel ( 1)
Aarle-Rixtel (1)
Nieuw-Ginneken (1)
Oirschot (1)
Oploo
Valkenswaard
St. Oedenrode ( 1)
Drunen (1}
Etten-Leur
Budel
Goirle
Hilvarenbeek (1)
Heeze
Uden
Eersel (2)

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
197 3
1974
1975
1976
1977
1978
1979
19AO

Alphen (2)
Oirschot (2)
Drunen (2)
Zundert
St. Oedenrode (2)
Oisterwijk
Aarle-Rixtel (2 )
Nue nen
Gemert
' s -Hertogenbosch
Hilvarenbeek ( 2 )
Huyberg n
Heesch
Oost rhout
Eersel ( 3)
Nieuw-Ginne ke n (2)
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HET LANDGOED ANNEVILLE TE NIEUW-GINNEKEN
d oor Herman Dirven
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Tussen de Bavelsche Lei, gedeeltelijk Kouwelaarsche Beek genoemd, en de Chaamse Beek ligt ten oosten van Ulvenhout :
Geersbroek.
I n de volksmond werd en wordt Geersbroek al eeuwenlang uitgesproken als "Gatbroek".
Honderdvijftig jaar gelede·n was dit gebied nog grotendeels
heide en bosgr~ nd. Alleen langs de oevers van de beekjes
lagen hier en daar wat zure moerasachtige weilanden. Ten
oosten van het gehucht Geersbroek lagen grote bossen: het
Ulvenhoutse Bosch en het Annabosch, aangelegd in 1713.
De bewoners waren landarbeiders, die verspreid over het gehele gehucht of wijkgebied woonden. Zoals in zovele dorpen
i n West Brabant hadden deze landarbeiders (boerenknechten)
kleine stukken heide omgewerkt tot kultuurgrond en daarbij
ze lf ·hun huisje gebouwd. Buiten de tijd, dat zij bij de
grote boeren konden werken, trachtten zij hun eigen gedoente te beredderen •
Door Geersbroek liepen twee wegen, uiteraard allebei zandwegen. De noordelijkste weg was in feite een doortrekking
van de Pennendijk en liep met een grote boog door het gebied naar Rakens. Nu heet deze weg voor het eerste gedeelte
Kraayenbergsestraat en het tweede gedeelte (vanaf de Fazanter ie) Geerbroekseweg.
De zuidelijke weg is waarschijnlijk veel ouder en vormde
vroeger . de verbinding tussen Ulvenhout en Snijders Chaam en
' t Klooster.
Deze weg heette eerst Sterstraat, in de volksmond na de verharding van de weg tot Steenstraat omgedoopt. Sinds enkele
j r en heet deze weg Anneville·laan. Deze laatste naamgeving
zou het vermoeden kunnen opwekken dat deze laan ook de verbindingsweg tussen Ulvenhout e n het landgoed is geweest.
Maar dat is onjuist, we kome n daar nog op terug.
G e rsbroek zal binnen afz ienbare tijd waarschijnlij k doors neden worden door de nieuwe rijksweg. Het betreft de gelande verbinding tussen de A-16 (t r hoogt van Rijsbergen)
n de A-58 (ter hoogte van Bavel ). Plaatselijk zal deze
n uwe autoweg dan komen te liggen tussen het landgoed Annev 1 en de Rotterdamse Kindervakantietehuizen. ·
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Diverse landhuizen, die in de vorige eeuw rond de stad Breda
9 bouwd zijn, hebben hun ontstaan te danken aan een daar eerd r gevestigde boerderij, Herenhuis of Kasteel.
Anneville is hier niet mede vergelijkbaar, omdat hier anderha lve eeuw geleden nog niets was als heidegrond.
Waar nu de boerderij, het boswachtershuis en "Klein Anneville"
liggen (Annevillelaan 93 t/m 99) lag een heideveld wat toebehoorde aan een zekere Wouter van de Laer.
De grond6 waar het koetshuis op staat was een schaarbosje en
igendom van Adriaan Meeren.
He t landhuis Anneville staat op grond, welke in 1830 in bezit
wa s van Marynis Voeten. Met hard werken was hij erin geslaagd
om een stukje heidegrond te ontginnen en daar waar nu het
"landhuis" staat had Maryn al omgewerkt en als weiland in gebruik genomen.
De nu meer oostelijke tuingedeeltes, waar o.a. de tennisbaan
l igt, waren in die tijd heideveldjes van Peter Otten en
J oseph Martens.
He ndrik Verdonk, die aan de huidige Annevillelaan een landarbeidershuisje had gebouwd (verdwenen), boerde niet slecht en
kocht in zijn onmiddellijke omgeving, telkens als hij daar
kans toe zag, gronden op.
Zo kon hij in 1840 het weilandje, waar nu het landhuis Anneville op staat, van Marynis Voeten kopen en bezat hij daardoor bijna 4 hektaren aaneengesloten.
· Prosper Cuypers kende deze omgeving vrij goed. Als bewoner
va n Wolfslaar kwam hij vaak op Geersbroek en moet bij hem het
p lan gerijpt zijn om een eigen landgoed(je) te stichten. In
ieder geval in 1843 kocht hij van Hendrik Verdonk enkele percelen, totaal 2 hektaren. Het jaar daarop kocht hij nog verachillende percelen in de onmiddellijke omgeving, zodat hij
i n korte tijd totaal zeven en een halve hektare verwierf.
I n 1844 liet hij daar een boerde ri j , met he r e nkamer bouwen
( zie hoofdstuk IV de boerderij ) waa rbi j het jaar daarop een
;rote schuur opgericht werd.
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M t Prosper Cuypers komt e e n totaal n i uw t ype grondeigenaar
op Geersbroek. Een man me t ge l d , d i v a n d k leine keuterbo ren en landarbeiders grond opkoch t n zij n bezit steeds
v rder uitbreidde. In 184 5 bezat Prosp r Cuypers i n Ginnekenp e en halve hektare aan de noor dz i jde v a n de huidige Dui-

216

2.17
velsbruglaan en op Geersbroek in de direkte omgeving van het
huidige Anneville ruim zeven hektaren.
Op Anneville stond de pas opgerichte boerderij en ook bezat
Prosper aan de zuidzijde van de Annevillelaan een landarbeidershuisje, wat hij enkele jaren daarna liet afbreken.In 1847
kocht hij bij Anneville weer een aantal percelen bij, en
zo ging het ook de daaropvolgende jaren.
In 1851 was het bezit van Prosper Cuypers op Geersbroek uitgegroeid tot_ruim twintig hektaren. In datzelfde jaar bouwde
hij zijn landhuis Anneville, echter nog niet in haar huidige
staat.
In 1860 bezat Prosper Cuypers 26 hektaren en in 1865 was
zijn landgoed al ruim 30 hektaren groot. In 1877 werd zijn
zoon Frederik (ook wel Edouard genoemd) eigenaar van 35 hektaren grond rond Anneville.
Ook deze bleef het bezit vergroten en tegen de eeuwwisseling
bezat Frederik bijna 50 ha. rond het landhuis Anneville.
Zijn beide dochters Marie Henriette en Charlotte erfden in
1917 het bezit van hun vader Frederik en sindsdien is Anneville nog steeds een onverdeelde boedel, omschreven als
zijnde eigendom van de erven van Frederik Cuypers.
De familie Cuypers en daarna de familie van Zuylen van
Nyevelt en de familie Oldenneel zijn de eigenaren van Anneville tussen 1843 en heden.
Het is daarom belangrijk - ook in verband met de bewoning van
Anneville om deze familie-verwantschap nader te bekijk~n.

v. OlûcuuocL
v. Zll)-' irn 1.

!FAMILIE CUYPE'Rsj
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II. HET LANDHUIS ANNEVILLE

25 Avril 1853

0 Avril 1853
15 Septembre

A MM. De la Croix et Dendal, marbriers
f 677,45
Au peintre de Swart un accompte f 110,50
A Mr. Duisaert pour les ornements des plafonds à Anneville 653,35 Fr.
A Dickman, plombier f 200,-Floor, metselaar, afwerken plafonds Anneville f 1,-- enz.

(Ddat de zoon van Prosper, · FrederiG (Edouard) op 20 mei 1862

me t zijn nicht Johanna Skorm zou gaan trouwen, werd besloten
het ':paviljoen Anneville" aanmerkelijk te vergroten. In dat
voorjaar werd een verdieping op het bestaande gebouw neergezet en kreeg Anneville grotendeels haar huidige vorm.
Anneville wer~ een deftig landhuis met grote zijrisalieten.
De gevels werden wit gepleisterd en afgesloten met een kroonlijst op klossen. Het geheel werd een fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architektuur, in de geest van de
s trenge richting van het neo-classisme.
Ruim een halve eeuw bleef Anneville ongewijzigd. Pas in
1930 en later tussen 1937 en 1941 werden kleine veranderingen
aan het landhuis aangebracht en aangebouwd.
I n 1938 werd aan de oostelijke zijgevel een ontvangstruimte
voor de keuken aangebouwd. Daarboven kwam een extra kamer.
Deze aanbouw harmonieerde nog vrij goed met de oorspronkeli jke opzet van Trappeniers. Dat is· echter niet het geval
me t de in 1939 aangeplakte veranda, die aan de westelijke
zijgevel werd aangebouwd. Dit uitbouwsel van hout en glas is
j ammer genoeg een lelijke dissonant aan het strenge en voorname karakter van het hoofdgebouw en hoort daarbij helemaal
niet thuis.
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Nog een enkel woord over de naam "ANNEVILLE".
Prosper Cuypers, die deze naam voor zijn bezittingen op
Geersbroek in 1853 al gebruikte en ook zijn zoon Edouard
schrijven altijd Anneville, dus Anne met de letter "e".
Echter men vindt ook de naam Anna-ville. o.a. op de hardstenen palen op het terrein. ·
GezieP .echter het gebruik van de oprichter lijkt de naam
Anneville de voorkeur te moeten hebben.
Waar heeft hij deze naam aan ontleend?
Er zijn twee mogelijkheden:
- De nabijheid van het Anna-bosch zou in eerste instantie voor
de hand liggen. Voorai als men op een stafkaart kijkt en de
twee namen:Annabosch en Anneville bijna naast elkaar ziet
afgedrukt, ligt de konklusie voor de hand.
- Prosper Cuypers, die aan zijn naàm ook die van ziJn echtgenote liet toevoegen en zich noemde Cuypers van Velthoven,
kan echter ook de eerste voornaam van zijn vrouw aan het
landgoed hebben gegeven. Zij heette volledig: Anne Marie
Caroline van Velthoven, en de naam Anneville zou dus een
hommage aan haar kunnen zijn. Hoewel hierbij opgemerkt
moet worden dat Prosper zijn vrouw in de dagelijkse omgang
"Clara" heeft genoemd. Maar dat gebruik van andere . voornamen dan de officiële kwam veelvuldig voor in de familie.

lI I. HET KOETSHUIS
Ui t de· persoonlijke boekhouding van Prosper Cuypers weten
w dat hij 'n rijtuig en paard hield. Zo kocht hij bv. op
21 mei 1853 bij koetsenmaker Driesens een rijtuig voor .
200 gulden.
Tot 1898 werden paarden en ~oets behorende bij de hui s houd ing van de familie Cuypers altijd gestald op de boerderij
behorende bij Anneville. Toch wilde men daar al lang vernderingen ·in brengen en uiteindelijk werd besloten om een ,
r uim koetshuis en paardenstal met een koetsierswoning te ·
bouwen. Het is 'n merkwaardig bouwwerk ge~rden, dat niet
i n de heersende streekstijl voor boerderijen of schuren .
9ebouwd werd, maar ook helemaal niet werd aangepast aan de
e tijl van het landhuis.
De gebouwen · staan er nog en iedereen kan zich er van overt uigen dat hier meer een soort patronaatsgebouw is opget rokken dan de meer geêigende bouwwerken voor koetsen en
paardenstallen.
I n de zijgevel is een zgn. "eerste steen" ingemetseld,
waarop de tekst:
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Hiermde wordt bedoeld de echtgenoot van Frederik Prosper
ha rles Joseph Cuypers, die o.a. zich ook "heer van Waalre"
mocht noemen.
Zij was Jqhanna Petronella El isabeth Bermardina Stor m, geboren 17 maart 1836 en op 20 mei 1862 met Freder i k (in de
gelijkse omgang Edouard ge noemd ) gehuwd. Bij de steenlegi ng was zij 26 jaar getrouwd en 62 j r n jong .
H t grote doelmatige koets huis bood plaats voor drie r i jUigen en een zestal paarden •
Mom nteel is het in gebrui k als r e kr a i ruimt
n gedeeltek a ls slaapplaats.
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IV. DE BOERDERIJ BIJ ANNEVILLE
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Waar nu de grote woning en stal van de boerderij Anneville
•taan, stond op diezelfde plaats een grote schuur. In.1861
is aan deze "schuur" al een flink stuk aangebouwd en in
het begin van onze eeuw is de gehele schuur omgebouwd tot
woonhuis en stal.
Het is een bijzonder bouwwerk. ook nu nog, want in de zijgevel zitten zeer grote deuren, die nu zijn dichtg:ti~:rd
n waarfn de ramen voor de kelders en het opkamert)e Zl.JO
aangebracht.

d .• /jtlt-1tr-lhn .
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Aan de vele ingemetselde "eerste stenen" is als het ware
de geschiedenis van de boerderij af te lezen.
Bij de afbraak van de eerste boerderij (woning en stal)
heeft men vele materialen gebruikt voor de bouw van een
nieuwe schuur, welke is opgericht
blijkens de "eerste
stenen" in 1890.
Achter de boerderij - nu woonhuis - heeft zeer vele jaren
en karkooi of schop gestaan~ In 1915 werd een nieuw gebouw opgetrokken, waarbij zelfs een kleine tweede woning
(Annevillelaan 97) in werd aangebracht.
Deze woning staat nu leeg, maar tot voor een aantal jaren
werd ze nog bewoond. ~
.
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Ferme à la terre d'Anneville a·Ginneken 18/4
Boerderij op het grondgebied van Anneville · te
Ginneken 18/4
De oudste of eerste boerderij is op Anneville gebouwd in
1844. Het jaar äaarop is er naast het woonhuis annex stal
en grote schuur gebouwd.
Die eerste boerderij is tussen 1888 en 1891 afgebroken en
o n is waarschijnlijk ook in de grote schuur meer ruimte
akt voor het woonhuis, maar daarover direkt meer.
1 uit tekening als plattegrond blijkt dat aan de eerste
d rij een herenkamer was gebouwd. Het was een kamertje
• 16 bij 2.00 meter, voorzien van grote tuindeuren en
w r kt met een plat dak.
ouw van het paviljoen Anneville heeft het dienst ge9verbli j f voor de familie Cuypers als ze op

kw

n.

De boerderij (Annevillelaan 99) is nog steeds een merkwaardig gebouw, hoewel ze al veel van haar oude luister heeft
v rloren. Zoals op de tekening hierboven duidelijk zichtbaar was de schuur - later woongedeelte en stal - vroeger
dekt met riet. Op het dak stonden twe grote duiventillen,
zoals eertijds ook op de eerste bo rderij n de schuur ges taan hadden. De boerderij is nu g d kt m t blauwe pannen
n de duiventillen zijn verdwene n •
D toegang tot de stal werd gevormd door
n tw tal brede
o ndboogdeuren, zoals in praktisch
lk grot boerderij
u
die tijd werden aangebracht en h lemaal volgens de
d nde stijl van de streek.
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Maar . hvt woongedeelte had aan de voorzijde twee schuiframen,
oorspronkelijk glas in lood was aangebracht en in het
midden een monumentale dubbele voordeur. Zowel deurpartij
als r~en w~ren helemaal niet in de gewone boerderijstijl
of -uitvoering van die tijd. Het geheel gaf en geeft nu nog
een zekere allure aan de boerderij. De grote schuurdeuren
in de topgevel aan de straat zijn .in eerste instantie dichtgemetseld geweest. Pas later is daar de huidige deurpartij
voorgezet.
De schuur uit 1890 lijkt helemaal niet op de normale schuren
zoals ze in die tijd bij boerderijen gebouwd werden. In de
19e eeuw werden in West Brabant nog algemeen de zgn. grote
Vlaamse . schuren opgetrokken. Deze schuur lijkt meer op een
koetshuis met paardenstal. In de zijgevel zijn nog herkenbaar de twee afzonderlijke ingangen naar de paardenstallen.
Het gebouw achter de boerderij was eerst een houten karkooi
of schop. De in 1915 gebouwde stenen karkooi, met opslagplaats wijkt helemaal af van de rest van het boerderijenkompleks van Anneville .
w~arin

z.
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1. steen tussen raam en woonhuis en eerste dubbele boogpoort
in de stal

"THER.ÈsE Cu~iPERS
.
....
. .
.
•

2.6 MAi
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Bedoeld wordt Maria Theresia Clara Elisabeth Cuypers,
geboren te Ginneken 24 juni 1838 en op 25 juli 1859 gehuwd met Frédéric Stevens. Zij was op het moment van de
eerste steenlegging 7 jaar en haar vader Prosper had
enkele hektaren grond gekocht op Geersbroek, welke nu
nog de kern van het landgoed uitmaken.

w
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Toelichting
De plattegrond spreekt voor zichzelf.
De acht gevelstenen willen we nog even nader toelichten:
De drie stenen aan de voorzijde van de boerderij zijn van
de drie kinderen van Prosper en Anna Cuypers van Velthoven.

2. steen tussen de beide boógpoorten · van de stal
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Hiermede wordt bedoeld Frédéric Prosper Charles Joseph
Cuypers, geboren te Ginneken 25 s ep t ember 1835 en op het
moment van de steenlegging nog ne t geen tien jaar.
Hij zou later Anneville in e ige ndom kr i j ge n 1877 tot
zijn dood in 1914. In feite is hij de man die het langst
op Anneville gewoond heeft.
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3. steen tussen beide boogpoorten van de stal

5. steen aan de linkerzijde

.Bt:H&

W, OLDf.SNEEL·

- ·cuIJPERS.
15 SEPT~ 1890.

Hiermede wordt bedoeld: Claire Marie Anna Josêphe Cuypers,
geboren 11 juni 1851 en bij de ~teenlegging net tien jaar.
Zij was de jongste dochter van Prosper Cuypers en Anne
van Velthoven.
De stenen aan de voorgevel van de schuur en de achterzijde
van de boerderij zijn van de twee dochters van Frédéric
Cuypers en Johanna Storm.

"Deze

"tweede" steen in de schuur is gelegd door de zus
van de vorige eerste steenlegster nl., Marie Henriêtte
Berthe Gabriêlle Ghislaine Cuypers, geboren op Anneville
op 24 januari 1868 en vandaar uit gehuwd met Albert
Ghislain Marie baron van Oldenneel d.d. 30 april 1889.

6. steen aan de achterzijde van de boerderij (stalgedeelte)
tussen kleine staldeur en grote boogpoort in de stal

4. steen aan de rechterzijde

CB.BARO.NESSE "
~; v~N· iurw vMi NTEVELT
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Beide stenen in de schuur ziJn van dochters van Frédéric
CUypers en Johanna Storm. Hier betreft het de oudste
dochter Charlotte Anna Maria Johanna cuypers welke op
6 juli 1863 te Ginneken geboren is. Zij was ~p het moment
van de steenlegging 27 jaar en al drie jaar gehuwd met
Fdlix Etienne Charles Léon Marie Joseph Ghislain Baron
van Zuylen van Nyevelt.
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Het is al duidelijk dat hiermede dezelfde Charlotte bedoeld is, als we bij de eerste steen in de schuur (no.
4) gezien hebben.
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7. steen tussen raam en achterdeur in de achtergevel van
het woongedeelte van de boerderij bij Anneville
:
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Deze steen is gelegd door Jean Baron van zuylen van
Nyevelt.

B. steen in de nieuwe stal en schop of karkoói achter het
woongedeelte

. ·. MAiÜAJSESSE . .
VAfi ZUYLEN VAN NnvEtt:
ftB.TAN'DE WIRVE.
·. '1915.

V. OVERIGE GEBOUWEN OP ANNEVILLE
Naast het landhuis, koetshuis en de boerderij bevinden zich
op het landgoed nog diverse andere gebouwen en bouwwerken.
Als men vanuit de huidige Annevillelaan het landgoed opkomt
is aan de rechterkant een villa te zien. Deze wordt ook
wel "l<lein-Annevill " genoemd (Anne villelaan 93) • Het is
een villa van voor d oorlog n oorspronkelij k met riet gedekt geweest. In 1947 br ndd Kl in Anneville grotendeels
af. Bij de herbouw w rd
g n rund niets gewijzigd, alleen werd er nu een pann nd k op g e legd.
Iets verderop, net voor d e boerderij, staat de portierswoning. Het is een opmerkelijk huisje met een zeer opmerkelijke ingang. De voordeur is nl. een meter naar voren geplaatst en door een smal voorportaaltje met de eigenlijke

woning verbonden. Het heeft iets weg van een vastgebouwd
wacht- of schildhuisje aan het eigenlijke huis. (Annevillean 95).
t om de hoek van de eigen oprijlaan, als men links het
ndhuis al ziet liggen, staan aan weerszijden van een
jzeren poort (toegang tot een sportveldje): twee hardsten n palen. Het zijn prachtige palen, waarop de naam ANNAVI LLE ingebeiteld staat. Deze palen hebben vroeger waarachijnlijk bij de ingang van het eigenlijk landgoed, dus
genover de portierswoning, gestaan.

Op het terrein naast het koetshuis staat een mooie grote
volière. Volgens de gegevens uit vroegere beschrijvingen kan
hij ongeveer even oud zijn als het koetshuis.
0 zi j achter het koetshuis en de volière staan naast een
klein bos van zeer oude beukenbomen enkele moderne of hedenagse gebouwen, in gebruik voor de huidige funktie van
Anneville.

Al met al is Anneville een prachtig kompl eks. Het landhuis
duidelijk het middelpunt e n het be langrijkst. Door de
nleg van het grote park, de lanen e n dreven is dit voor
dereen direkt zichtbaar. Maar ook de andere gebouwen bere n bij het landgoed. Door hun diversiteit in stijlen
v n zij als het ware ruim een eeuw bouwgeschiedenis weer
n benadrukken zij de funktie en levensstijl van de vroegere
n h dendaagse bewoners van landgoed Anneville.
8
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VI . WEGEN EN PADEN

Het eigen stuk verharde weg van de huidige Annevillelaan tot
d Portierswoning is nog bestraat met de ouderwetse kinderkoppen of kasseien. Het .is nog een fraai voorbeeld van de
r ste bestratingen in de omgeving van Breda en di ent daarom
l behouden te blijven.
vengoed als Anneville, de boerderij en verschillende bijgebouwen op de monumentenlijst geplaatst zijn, zouden we ervoor willen pleiten dat dit stukje "antieke bestr ating" behouden zou blijven.
Toch geeft de huidige bestrating van ongeveer de nieuwe villa
t d~ huidige Annevillelaan een foutief beeld van de eigenlij ke Annevillelaan.
D ze loopt nl. grotendeels niet samen met de straat die
hans de naam Annevillelaan draagt.
Als U er eens de tijd voor wilt nemen moet U maar eens ter
laatse gaan kijken en hopelijk kunt U dan aan bijgaand
k a rtje en beschrijving de oorspronkelijke Annevillelaan in
h t landschap terugvinden.
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Zoals bij vele buitens heeft Anneville ook haar eigen verha r de weg gehad. In de tweede helft van de vorige eeuw liet
e igenaar van Anneville een eigen weg van de Dorps(s)traat
n Ulvenhout naar zijn landhuis aanleggen.
H t begin van deze weg lag dus op dezelfde plaats waar nu
ook nog de Annevillelaan aanvangt. Bij dit beginpunt stond
bord, waarop duidelijk vermeld werd dat de weg behoorde
ij Anneville en o.a. verboden was voor motorvoertuigen.
weg liep in het tegenwoordig gebied van de bebouwde kom
r aktisch gelijk, maar vanaf het kruispunt gevormd door de
W ve rsdries en Hertespoor had de oude Annevillelaan een taa l ander tracé.
n d it is nog goed te herkennen, nl. bij de a f slag Kerke f ligt recht door nog een klei n paadje, waar i n nr. 67
i9t. Aan de zuidzijde van dit korte dreefje staan e en 171 eiken. Dit dreefje was de oor spronkelijke Annevil lela an.
&e liep daar rechtdoor - i n het veld staan een hond e rdtal
ter verderop drie berkenbome n - waarlangs d e oude AnneV1llelaan liep. Op de Kraayenbergsestraat 1 woont J .M. Roov r1 . De oude Annevillelaan kwam me t e n boc ht va n 90 gran vanuit het land achter zij n woning v lak lang s de z ijv l van zijn huis, kruiste het zandpad (nu verharde weg)
aan de overkant vervolgde de oude Annev illelaan ha ar loop.
r is deze oude weg nog zeer goed te he rke nne n. De restanten
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·~ e !. witte toegangspoort zi]n nog aanwezig en hoewel het
vo <.>1:malig pad helemaal dichtgegroeid is, is de weg nog gemakkelijk te herkennen. In de volksmond wordt dit stukje
weg ook wel Betsies padje genoemd.
Aan het einde van dit langgerekt bosje of uitgegroeide haag,
komt men nu op een akker. Daarover liep vroeger de oude
Annevillelaan en aan de oostzijde van deze akker komt men
weer op een landweg die vroeger de oude Annevillelaan was.
Interessant is nog om te vermelden dat in de laatste tien
meters, voordat men op de tegenwoordige verharde eigen weg
van Anneville komt, in deze landweg nog kinderkopjes of
kasseien kan terugvinden.
Belangrijk is dus om de huidige Annevillelaan vanaf de bebouwde kom van Ulvenhout niet te zien als de vroegere eigen
verharde verbindingsweg tussen het Landhuis en de Dorp(s)straat
in Ulvenhout.
' . 1.
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De overige dreven en lanen op en rond Anneville zi]n allen
in de bekende landhuizen-stijl. Omzoomd met prachtig opgaand geboomte en ofwel zandweg, ofwel voorzien van grint
en koolas.

VII. TUIN EN PARK

1

1 1

De aanleg van de tuin, en men kan beter spreken van een park,
rond het landhuis Anneville is niet gelijk geschied met de
bouw van het landhuis.
Het waren Frederic (gewoonlijk Edo uar d genoemd) Cuypers en
zijn echtgenote Johanna Storm die rond 1885 besloten om de
tuin geheel te laten renoveren. Zij trokken daarvoor de
Leuvense tuinarchitekt, de heer Liévin Rosseels aan, die
een jaar tevoren ook het stadspark "Valkenberg" in de Bredase binnenstand onder handen had genomen.
De stijl van deze Rosseels was zoals zovel e van z ijn tijdgenoten' de zgn. romantische tuin, beter bekend als de Engelse
landschapsstijl. Op vele plaatsen is dit tuintype geëvalueerd tot een geraffineerde gekunsteldheid, met kronkelende
paden, gladgeschoren grasvelden en bossages van velerlei
variëteiten.
Ge lukkig is dat in het park of tuin van Anne v i ll e niet geb urd . -Het is een zeer rustgevend park met een tweetal vijr
e n gezellige wandelpaden, grote gra s v eld en en prachtibomen.
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Vanaf het terras aan de voorzijde van Anneville kijkt men
over een groot grasveld en over twee vijvers richting Geersbroekseweg, die echter niet zichtbaar is, omdat een kunstmatige heuvel achter de tweede vijver de weg als het ware
buitensluit.
Links vooraan - n_o g steeds gezien vanaf het terras - staat
een zeer grote prachtig volle beuk en in de richting van
het tennisveld komt men langs een zeer grote brede eik.
Achter deze eik meer tegen de buitenkant van de tuin staat
een kronkelige grove den. Voorbij deze den het pad volgend
komt men langs een soort stormbaan, die gebruikt wordt als
onderdeel van het lesprogramma van de in Annevile gehuisveste OUtward Bound School.
Tussen deze stormbaan en de grote vijver staat een boompreekstoel en over genoemde vijver is het mogelijk via een
kabel komende uit een hoge toren zich boven het water naar
beneden te laten zakken en de overkant te bereiken.
Het gehele park is voorzien van vele soorten heesters, struiken en bomen en is vooral in het voorjaar en de zomer bijzonder mooi.
Het wordt redelijk goed onderhouden en is tot nog toe een
werkelijke oase van rust.

Yi lle werd de familie in de bevolkingsregisters opgetekend,
&O bv. in 1861".
Wonen op C 94 (landhuis Anneville) Prosper Cuypers en zijn
c htgenote Anne Evelina van Velthoven. Tesamen met hun kinderen Frederik Prosper en Louise Anna Maria Joseph. De
vader, moeder en dochter vertrekken volgens het bevolkingsreg ister in januari 1862 naar Brussel. Zoon Frederik volgde
op 1 april 1862.
Deze zoon Frederik (dikwijls Edouard genoemd) woonde met
&i jn vrouw na hun huwelijk . op 20 mei 1862 vrij regelmatig
Op Anneville. Maar toen was Anneville al volledig verbouwd
tot h& t huidige landhuis.
Hun oudste dochter Charlotte is ook op Anneville geboren.
Op 1 april 1864 vertrok het jonge gezin naar Brussel maar
wee jaar later vestigden zij zich weer op Anneville. In .
1868 werd op Anneville hun tweede dochter Marie Henriette
9eboren.
Eind vorige eeuw werd het landhuis vernummerd van C 92 naar
c 120.
D oudste dochter vertrok in 1888 na haar huwelijk naar
Namen en de jongste dochter het jaar daarop naar Antwerpen.
Op 23 maart 1905 vertrokken Edouard Cuypers en zijn vrouw
w e r voor lange tijd naar Brussel.
W komen nog even terug op Prosper Cuypers en Anne van Velthoven. In Brussel hebben zij o.a. gewoond: 1848 - Rue Royale
130, 1853 - Rue de Ligne . 19 en later Rue Joseph 58 en weer
later in dezelfde straat op nr. 52. In 1875 woonden Z1J in
d Rue de Livorne 20 en later . in de Rue d'Arlon 34. In 1880
woonden Prosper Cuypers en zijn echtgenote Anne van Velthoven in de Rue de la Loi 230, · vlak bij het zgn. "Rond Point".
In 1904 kreeg het landhuis voor de derde maal een nieuwe
nummer, nl. c 223. Van 1905 tot 1911 wordt F.P.C.J. Cuypers
wel in de bevolkingsregisters vermeld, maar met de bijvoe91ng "forens". Ook na het overlijde n van F.P. Cuyper s in
1914 worden geen permanente bewone r s ve rme ld.
n 1929 vestigde zich Char lo tte Maria Cuyper s op Anneville,
w duwe van Felix Etienne Baron va n Zuylen va n Nyevelt. Op
11 februari 1933 overleed zi j 70 jaar oud op Anneville.
n datzelfde jaar 1933 heeft haar zoon Albert Felix met
&ij n echtgenote en twee dochters nog e nkele maanden op
Anneville gewoond, waarna zi j v ertrokke n naar Waalre.
Anneville kwam weer leeg t e staan en een goed jaar later
w rd het verhuurd aan de heer Jo seph A.F. Coumans.
20 jaar later heeft - van oorspr ong Maastrichtse hoter - van Anneville een zeer gerenommeerd hotel gemaakt.

VIII. DE BEWONERS VAN ANNEVILLE
Het is zeer zeker niet onze bedoeling om van het landhuis en
de andere gebouwen op Annevi lle alle bewoners vanaf de stichting tot op heden te gaan opsommen. Hoewel deze lijst gemakkelijk te komplementer en zou zijn, daar de gehele periode
van 1844 tot op heden in de bevolkingsregi sters van de gemeente · Ginneken en Bavel en vanaf 1942 va n de gemeente NieuwGinneken terug te vinden zijn.
De eerste eigenaar en in feite de stichter van Anneville:
Prosper Cuypers heeft slechts af en toe met z i jn echtgenote
en kinderen op Anneville gewoond.
Een fraai voorbeeld daarvan is een aantekening in zijn kasboek uit het jaar 1853, waarin Prosper schrij f t dat hij van
zijn pachter Jan de Jong de landpacht van de hoeve op Anneville gedeeltelijk heeft ontvangen in geld en gedee ltelijk
in natura. We nemen letterlijk over:
"In mindering op de pacht van Jan de Jong wegens zeven koppelen kippen aan mevrouw, geleverd tijdens haar verblijf op
Annevi lle in 1852 f 7,40. Bij langduri g v erblijf op Anne-
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Vorstin en Volk één in vreugde.
spontane optocht naar het Koninklijk buitenverblijf.

Zijn kok was Paul Czeszewski. Verder waren er een kelner,
huisknecht, boekhouder en een aantal dienstboden. "Hotel
Anneville" had voor de tweede wereldoorlog en ook in het
begin van de vijftiger jaren een klinkende naam!
Tussen de tuinkamerdeur en het raam op het bordes aan de
voorzijde van Anneville is een plaat bevestigd, die de gedachtenis levend houdt dat Koningin Wilhelmina, Prinses
Juliana en Prins Bernhard hier enige tijd verbleven hebben.
De tekst op deze plaat luidt:

Leve het Vaderland.
(van onzen specialen medewerker)

In dezen Huize waar de Koninklijke familie
van November 1944 tot juni 1945
verblijf hield bereikte
Hare Majesteit Koningin Wilhèlmina
op 4 mei 1945
de heugelijke tijding der onvoorwaardelijke
overgave van de Vijand
Ter herinnering hieraan werd op 5 mei 1948
in het vijftigste jaar der regering van
Hare Majesteit deze gedenkplaat onthuld.
Prins Bernhard heeft zich hier in november 1944 gevestigd en
tijdens haar bezoek aan bevrijd Nederland bezocht Koningin
Wilhelmina op 23 maart 1945 Breda. Daar maakte zij al plannen om zo spoedig mogelijk weer opnieuw blijvend in Nederland
te gaan wonen. Anneville leek hiervoor uitermate geschikt en
goed een maand later kwam Koningin Wilhelmina naar Nederland.
Althans dat .stond op het programma, maar door het slechte
weer van eind April 1945 moest de reis enkele dagen worden
uitgesteld.
Tenslotte kon zij op 3 mei 1945 op vliegveld van Gilze-Rijen
landen en werd Anneville de Koninklijke residentie. Spontaan
kwamen vele mensen diezelfde avond naar Anneville om de
Koningin te begroeten.
Een pë!.ar dagen later, op 4 mei 1945 vernam de Koningin de
kapitulatie van Duitsland. Haar dochter, Juliana, was ondertussen ook op Anneville aangekomen en diezelfde avond had op
Anneville een groot defilé plaats.
Voor de lokale kleur van deze gebeurtenis laten we liever
een verslaggever van Dagblad de stem uit die dagen aan het
woord. Van deze krant nemen we uit het nummer van 5 mei 1945
letterlijk over:

•

In den vallenden schemer stoof onze auto gisteravond in de
richting van het verblijf onzer Koningin. Af en toe moest
de vaart onderbroken worden voor luid jubelende en zingende groepen opgetogen Bredanaars, die de . heele breedt~ van
den weg in beslag namen en wier enthousiasme eenvoudig
geen grenzen kende.
zoo nu en dan spreidde zich over dit bonte tafereel een
rosse gloed, veroorzaakt door al dan niet geimprovise~rd
vuurwerk in den vorm van Bengaalsche- en generatorlucifers,
die werden afgestreken en in de lucht geworpen. Hier en
daar werd geestdriftig met een lampion gezwaaid en over de
velden klonk een potpourri van vaderlandsche liederen.
Een merkwaardige stoet was wel die, gevormd door een geallieerde transportcolonne, welke, volgeladen met Bredas che burgers, zich in de richting van de Koninklijke res identie bewoog.
.
Bij het buitenverblijf moesten alle auto's stoppen en werden slechts de voetgangers toegelaten. Men begaf zich hier
langs de voorzijde van 't buitengoed en kreeg daar gelegenheid uiting te geven aan zijn geweldige vreugde.
H.M. had op Haar buitenverblijf bij Breda juist een bespreking met den Chef Staf Militair Gezag, gen . maj. mr.
H.J. Kruis, toen een van de adjudanten van H.M. het groote
nieuws van de bevrijding van het vaderland kwam brengen.
zoowel H.M. als Prinses Juliana waren diep ontroerd toen
zij dit vernamen.
Kort daarop arriveerden reeds de eerste personen, die
H.M. wilden gelukwenschen. Bijna tegelijkertijd werd
H.M. het bericht overgebracht, dat een onafzienbare
s toet vanuit Breda optrok naar het verbl ijf van H.M. De
Vorstin was oogenblikkelijk bereid deze enthousiaste menigte te ontvangen.
Alle lichten in het huis werde n ontstoke n, het terras
werd feestelijk versierd met bloeme n met ka ndelabers met
kaarsen en lampions, terwijl de schij nw rpers va n talrijke auto's het terras in een fel licht z t n.
Met Prinses Juliana en eenige adjud nt n nam H.M. plaats
op het terras. H.M. h~d zich daarbij sp ciaal i n een witn mantel gekleed. Prins Bernhard was in verband met
zij n verblijf op 't hoofdkwartier afwezig .
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Er werd enthousiast gejuicht, met vlaggen gezwaaid en
wederom klonken hier onder het zware geboomte de vaderlandsche liederen.
Eenige uren lang - tot ov.er het middernachtelijk uur defileerde een opgetogen menigte voor H.M. en de Prinses.
Het was een overgetelijk schouwspel. Zoowel H.M. als de
Prinses waren uitermate ontroerd door deze zeldzame huldebetuigingen.
Men bleef maar staan juichen en jubelen. Talrijke malen
werd het Nederlandsche volkslied aangeheven en ook telkenmale hoorden de Vorstin en de Prinses het staande aan.
Met een van ontroering trillende stem hield H.M. een korte
toespraak tot de menigte. Zij zeide: "Ik ben verheugd dezen
dag met U te zijn. Leve het Vaderland".
H.M. werd niet moede alle menschen te begroeten. Zij wilde
niemand voor het hoofd stooten en desnoods de heele nacht
op blijven om iedereen in de gelegenheid te stellen haar
te begroeten.
Pas laat in den nacht werden de hekken van het buitenver·blijf gesloten achter een geestdriftig zingende menigte.
H.M. bleef nog tot laat in den nacht op om besprekingen
te houden.
_In den loop van vandaag zal H.M. een toespraak over de
radio voor het Nederlandsche volk houden."
Ongeveer twee maanden heeft de Koninklijke familie op Anneville gewoond. Het afscheidsfeest van de buurtschap Geersbroek op een mooie zomeravond is nu nog een gebeurtenis die
de oude mensen van dit gebied in geuren en kleuren willen
vertellen als je daar om vraagt.
Zoals we reeds voor het verblijf van Koningin Wilhelmina
op Anneville vertelden is Anneville nog tot september 1955
Hotel Anneville geweest.
Daarna werd het verhuurd aan het Rotterdamse Havenbedrijf
Thoms9n, die er een ontmoetingscentrum van maakte. De heer
Jacobus Timmermans werd de verantwoordelijke man en zestien
jaar lang, tot juli 1971, heeft Anneville deze funktie vervuld.
Van begin 1972 is Anneville gehuurd door de outward Bound
School.
Anneville kreeg in 1947 het adres Steenstraat 27, Per 15 mei
1967 werd dat Annevillelaan 101.

De boerderij bij Anneville (Annevillelaan 97 en 99)

--------------------------------------------------I n de beschrijving van de bewoners van het landhuis

kwamen
we reeds de pachter Jan de Jong tegen. Rond de eeuwwissel ing woonde op de huidige boerderij (toen nummer C 119,
later gewijzigd in c 122) Jacobus Paulussen met zijn vrouw
n hun zes kinderen. De in Chaam (1844) geboren Jacobus is
Qeen 60-- jaar geworden en in 1904 staan als bewoners van de
boerderij vermeld de weduwe J.F. Paulussen en haar kinderen.
Later hebben hier nog als pachters gewoond en gewerkt
H. Hendriks en J. Gooyers.
Momenteel wordt de boerderij bij Anneville bewoond door
M,F. Maas en zijn gezin.

e~--~~!!~~~~~~!~2
Dit huisje gebouwd tussen 1890 en 1900, had als eerst€ huisnununer C 118a. De eerste bewoner was koetsier Johannes Raaymakers, afkomstig uit Gilze. Nu is het Annevillelaan 95 en
wordt het bewoond door A.G. van Hoek.
Klein Anneville
De villa op AnneviLlelaan 93 wordt bewoond door Jan Willem
Idzard, baron de Constant Rebecque, zijn echtgenote en hun
wee kinderen. Hij is rentmeester van vele onroerende goederen en lid van de Pachtkamer te Breda.

---------------

Koetshuis
Bi j het landhuis behoort het koetshuis dat aan de overzijde
va n de brede laan is gelegen. Aan de zijgevel is hier een
aparte ingang, waarachter een afzonderlijke kleine woning.
Hier hebben o.a. de koetsiers c. de Bruyn en W.J. Hoenders
Qewoond.

---------

I X. OPMERKINGEN EN NOTITIES

~~!!~2-~~~!!!!~
n het begin van dit artikel hebbe n we gesproke n ove r heideve lden en schaarhoutbosjes . Heide zult U, hoe ij ve rig U ook
•peurt, niet meer vinden. Tussen h
b gin van de vorige
uw en de krisistijd van de dertig r j r n is h ier alle
h i degrond in ontginning gebrach t . Ook de sch arbos sen zijn
volkomen verdwenen. Volgens J a n Roovers was het l aatste
1cha arbosje nog een twintigtal jaren ge l eden op Geersbroek
z ien.
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Wat wel behouden is gebleven zi]n de vele houtwallen, al dan
niet ingeplant met eik, beuk en dergelijke hoge opgroeiende
bomen. Deze hagen of heggen geven aan het landschap een besloten indruk. Officieel wordt een dergelijk landschap wel
coulissenlandschap genoemd: In de uitwerking van het nieuwe
bestemmingsplan buiten-gebied Nieuw-Ginneken is het te hopen
dat dit landschap met veel aandacht bestudeerd zal worden en
behouden zal kunnen blijven.
Landarbeiderswoningen
öë-typisëhë-1änäarbeiderswoningen ziJn in de oorspronkelijke
staat niet meer terug te vinden. Dat zou ook niet meer kunnen, want het komfort van deze huisjes was zo minimaal, dat
onze hedendaagse stijl van leven e~ doodgewoon niet meer .in
mogelijk zou zijn. Ook niet in de allereenvoudigste vorm.
Toch zijn er nog wel een aantal huisjes in de omgeving van
Anneville, die aan deze landarbeidershuisjes in meer of mindere mate herinneren. Het allermooiste exemplaar van deze
eenvoudige bewoning op het platteland is ongetwijfeld te
vinden op de Geerbroekseweg 13, bewoond door Joke en Frans
van Baal.
OOk de huizen aan dezelfde weg op , 17 (P.C. Jacobs) en vooral
het wat verder van de weg gelegen nr. 25 (A.G. Vissers) geven nog een herinnering aan de landarbeiderswoningen in dit
gebied.
Kindervakantiekolonie
Prëëiës-honäërä-jäär-geleden werd in de omgeving van Anneville aan de Geersbroekseweg een tehuis van de "Rotterdamsche Gezondheids-Kolonie" opgericht • .In 1937 werd het oude
gebouw vervangen door nieuwbouw, waarvan de eerste steen
werd gelegd door de toenmalige burgemeester van Rotterdam,
Mr. P. Droogleeder-Fortuin.
Dergelijke kindervakantiehuizen werden op het eind van de
vorige eeuw op verschillende plaatsen in West-Brabant gebouwd, o.a. zijn ook nu nog langs het Liesbos een tweetal
van dergelijke gebouwen aan te wijzen, hoewel zij ondertussen al lang een andere funktie hebben gekregen.
Zij waren bedoeld om de stadsjeugd een aantal weken te laten
ge nieten van de gezonde buiten- en vooral boslucht.
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De nieuwe rijksweg (tussen Bavel en Rijsbergen)

ÄÏ-bÏ]na-twÏntÏg-jäär~-(äë-öuästë-kaartën-äätëren van 1962)
ligt het bij Rijkswaterstaat in de bedoeling om ten zuiden
van de stad Breda een nieuwe verbinding tussen de rijksweg
Breda-Tilburg en Antwerpen-Rotterdam tot stand te brengen.
Het tracé daarvoor is al vele jaren geleden definitief
vastgesteld. Op dit moment is er echter veel tegenstand dat
deze weg ook werkelijk gerealiseerd zal worden. En voorlopig
ligt de weg er ook nog niet. In deze omgeving. zou deze weg
dwars door dit stilte-gebied gaan en eerst (van oost naar
west) de camping van Heyblom rakelings passeren, daarna tussen het landgoed Anneville en de Kindervakantiekolonie doorgaan, en Geersbroek in tweeën snijen. Welke de gevolgen voor
dit gebied zullen zijn, als deze weg ook werkelijk aangelegd
wordt, laat bijgaand kaartje van de rijksweg u overduidelijk
zien.

In korte tijd dwaalden we met U door zowel de geschiedenis
van, als het huidige park en de omgeving van Anneville.
Het was geen geschiedenis van rijke facetten aan gebeurteni ssen en ook het landgoed als zodanig bezat geen spektakulaire gebouwen, ruïnes e.d.
Maar juist het gewone, het kleinschalige e n s ne l herkenbare
kan voor de echte liefhebber van de heemkunde juist haar
P rte bekoring hebben. Daaraan een bijdrage te hebben kunnen
v ren hopen zowel de schrijver als tekena a r van dit artikel.

Toe lichting
- Voor meer inlichtingen zie Taxandria V (1898) briefwisseling van Bakhuizen van den Brink en Cuypers van Velthoven
van Dr. F.A. Brekelmans en inleiding in katalogus kollekt ie Cuypers van Velthoven.
- Petrus. Cuypers (1763-1844) was o.a. burgemeester van
Bergen op Zoom, lid van de tweede kamer, enz.
- De voornamen van Prosper Cuypers zijn op diverse manieren
i n de diverse registers genoteerd.
Zo nemen we over uit de bevolkingsregisters van Ginneken
e n Bavel anno 1839: op Dorp nr. 39 woonden Prosper Antonius Ferdinand Cuypers, geboren te Bergen op Zoom en oud
36 jaar, gehuwd met Anna Maria Carolina van Velthoven,
geboren te Budel en 47 jaar.
I n de bevolkingsregisters van 1861 vinden we vermeld
Prosper Antonius Cuypers, geboren te 's-Gravenhage 6 febr.
1803 en Anna Eveline van Vèlthoven.
J uten noemt hem in zijn artikel "De familie Cuypers" (Tax.
V 1898) Antonius Petrus Prosper Gasparus Cuypers en in de
i nleiding van het boekje brieven van Bakhuizen van· den
Brink en Cuypers van Velthoven heet hij volgens een bronvermelding in N.N.B.W. VII (1927) Antoine Ferdinand Gaspar Prosper Cuypers.
- De zoon Ferdinand werd in het algemeen - getuige zowel de
brieven als de eerste steen in de. boerderij - Edouard genoemd, hoewel deze naam in het geheel niet in zijn rijtje
voornamen voorkomt. Dit werd waarschijnlijk gedaan ter
herinnering aan de in 1833 overleden oudste broer van
Prosper Eduardus.

Hot kla.vc•rblnd , 1111 :-;ll'r v11 d1• 1•: il 1· 11
wunl gc\·oonl o. a . l111ur tlt111 r-:tnat:-;rn iul I' Lr 11 :-; .J 11 :-; 1' p Il 11 :-;
C 11yp e r:-; dc11 vader va11 l' ro 1:1 p c r.
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OUTWARD BOUND SCHOOL
door J.M. Zandberg
Sinds 1972 is op het landgoed Anneville de Outward Bound
School gevestigd.
De Nederlandse O.B.S. is in 1961 gesticht. Er bestaan zo'n
37 O.B.S.-en over de gehele wereld, die de methode van
werken, namelijk via konkrete, lichamelijke aktiviteiten,
gemeen hebben.
In onze huidige maatschappij worden de mensen wal al te
eenzijdig aangesproken op grond van hun kennis en hun
intellektuele bagage. In tegenstelling tot deze intellektuele benadering heeft de Outward Bound School (O.B.S.)
altijd de emotionele belevingen en' gevoelens van de kursisten als uitgangspunt genomen bij het vormingswerk.
Gevoelens van onzekerheid, zekerheid, zelfvertrouwen,
onvrede, etc. zijn als realiteiten zeer gedragsbepalend.
Het bespreekbaar maken van die belevingen en het zelf standig aktie leren nemen in zijn eigen omgeving is een belangrijke doelstelling van de O.B.S.-kursussen.
Om dit te ervaren kiest de O.B.S. voor zeer praktische en
avontuurlijke middelen zoals zwerftochten op 't land en op
't water (kano), bergklimmen, allerlei probleemopdrachten,
solo-aktiviteiten etc. Zodoende zijn de deelnemers direkt
betrokken in konkrete tastbare situaties. De ervaringen
die hier gezamenlijk opgedaan worden, dienen als uitgangspunt voor het bewustmaken van eigen gedrag. Vooral het
z~lfstandig aan het werk gaan, het zoeken van eigen oplossingen bij moeilijke probleemsituaties geven een schat aan
ervaringen. Deze ervaringen vormen het uitgangspunt voor
verder inzicht en bewustwording.
Per jaar komen er zo'n 800 kursisten op de o.B.S. vanaf 16
jaar tot in de 50 jaar. Zij komen vanuit alle lagen van
onze samenleving zowel van scholen en opleidingen als uit
het bedrijfsleven.
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PROSPER CUYPERS VAN VELTHOVEN, DE STICHTER VAN
ANNEVILLE
door Dr. F.A. Brekelmans
Anneville werd omstreeks 1850 gesticht door een telg uit
e en belangrijk Westbrabants geslacht: Antoine Ferdinand
Gaspar Prosper Cuypers, in de wandeling Prosper genoemd.
I n 1803 werd hij te 's-Gravenhage geboren als zoon van
P.J. Cuypers en Maria Theresia van Mattemburgh. Zijn vader was drossaard van het Oostkwartier van het Markiezaat
van Bergen op Zoom, burgemeester van Oudenbosch en later
van de stad Bergen op Zoom.
Prosper Cuypers heeft het grootste deel van zijn leven gerentenierd, maar dit betekende niet, dat hij zijn tijd in
ledigheid doorbracht.
V66r zijn huwelijk vervulde hij een funktie bij de belast ingdienst (1826-1831), waar ook zijn oom Eduard van
Ma ttemburgh werkzaam was. Hij beheerde de kantoren van
Bergeyk en Valkenswaard.
I n 1830 trad hij in het huwelijk met Anna Maria Carolina
va n Velthove_n uit Waalre, waarna hij de naam van zijn
• vr ouw bij de zijne voegde.
Cuypers werd gedreven door een intense belangstelling voor
de geschiedenis van Noord-Brabant en door een innige verzameldrift.
Hij heeft behalve een belangrijke bibliotheek, kasten vol
archiefstukken bi"j,eengebracht en dozen en mappen vol
kopièên en aantekeningen • . Di-t alles werd door de Nederlandse staat aangekocht nadat Cuypers in 1883 te Etterbeek
bi j Brussel was overleden. De tienduizenden kopieën en
f schriften liet hij maken of maakte hij zelf op het Al~emeen. Rijksarchief te Brussel, waar hi j vanaf 1846 regelmatig kwam.
Me t zijn geweldige dokument atie heeft Prosper n iet zo hee l
vee l ' gedaan. Slechts één. boek heeft hij uitgegeven : Dokumenten over de beeldens t or m te ' s-Hertog nbosch. Verder
1chreef hij opstellen over opgrav ing n t Ba rle-Nassau,
ove r dé munten van de gr aven van M g n n ov r de noodmunten van Breda. Wél stond hij in kontakt m t dé grote
historici van zijn tijd: met Bakhuiz n van den Brink i n
N derland, Gachard in Be lg iê , Motley in Eng 1 nd e n vele
nderen. Hij was lid van alle b elangrijke historische ge -
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nootschappen en ook van de Nederlandse Maatschappij van
Letterkunde.
Cuypers woonde aanvankelijk in een burgerwoning in de Dillenburgstraat te Ginneken. Rond 1850 legde hij, zoals vermeld,
het landgoed Anneville aan, dat hij noemde naar zijn echtgenote. Hij had ook een huis in Brussel, waar hij 's winters
vertoefde. Hij was een groot liefhebber van bomen en planten
.en van de jacht. Zijn persoonlijke papieren en het hele familiearchief worden bewaard op het gemeentearchief te Breda.
Anneville is thans nog in het bezit van zijn achterkleinkinderen.
Cuypers' buste,door Eugéne Lacomblé 1 berust op het Bredase
archief.
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HOOGSTRATEN EN MEERSELDREEF IN KORT BESTEK

door L. Houben
HOOGSTRATEN
;! 22!~2~

In het Noorden van de provincie Antwerpen op een
kwartier gaans van de Nederlandse grens, waar we
Castelré bereiken, een gehucht van Baarle-Nassau •
Ligt op 12 km van · de Nederlandse grens bij Meerle
en Nieuw Ginneken en op 24 km van Breda; op 17 km
van Turnhout en op 37 km van Antwerpen, 20 km van
Ulvenhout.
Ligt op de rijksweg nr. 51 (van Hastière naar
Breda) en op 4 km van de E 10 (tussen Antwerpen
en Breda) , op de Taxandriaroute en op het Gustaaf
Segers-wandelpad van V.T.B. (Vlaamse Toeristenbond), lopende van Brecht tot Zundert (39,8 km).

volking: Hoogstraten is sedert 1 juli 1977. gefuseerd
- --------met Minderhout, Meer, Meerle en Wortel en telde
op 1 januari 1980 in totaal 14.260 inwoners.
De vroegere gemeente Hoogstraten heeft een bevolking van 4.441 inwoners.
Hoogstraten (zoals het vóór de fusie was) is wel de mooiste ·
emeente van de Noorderkempen.
H t heeft een oppervlakte van 1311 ha .
De grote straat, die de Vrijheid genoemd wordt en langs
ide kanten getooid is met prachtige lindebomen, is een
unieke brede winkelstraat en wordt druk bezocht.
Hoogstraten is een centrum van onderwijs.
n grote fruitveiling, waar jaarlijks voornamelijk grote
hoeveelheden aardbeien en augurken aangevoerd worden, is
n belangrijke onderneming in onze gemeente.
D vermaarde H. Bloedfeesten hebben ieder jaar plaats de le
n 2e zondag na Pinksteren.
N de Plechtige Hoogmis van 10 uur wordt dan het H. Bloed
n processie rondgedrage n in een schrijn van verguld koper,
t allerlei ornamenten in brandverf versierd.
RNAAMSTE GEBOUWEN

1. De St.Catharinakerk in baksteen met z1Jn 105 m hoge toren.
öe- böü;IDëë~tër-;ä~-äë -bërüë ffiäë-Raillböüt-Këïäë;män~-~än

M chelen.

____ _
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De grondwerken werden begonnen op 18 november 1525 en de
kerkwijding had plaats in 1544.
Op 23 oktober 1944 te 4.30 uur in de morgen werd de toren
met 2000 kg dynamiet door de Duitsers, bij hun aftocht,
opgeblazen.
In . 1950 werd de wederopbouw van de kerk aangevangen door
de heer Verstraete, als aannemer, volgens de plannen van
de heren P. Berger en L. Stynen, en op 1 mei 1954 werd
de kerk plechtig in geb~uik genomen.
De opbouw van de toren begon op 24 augustus 1953 en werd
beëindigd in de lente van 1958.
Er is een beiaard met 24 Hemonyklokken van de kapittelbei.aard der kathedraal van Antwerpen en 26 Michielsklokken.
Een bezoek aan deze kerk is de moeite waard voor de gekleurde ramen, het gestoelte, de schilderijen, de wandtapijten, enz.

2. De Begijnhofkerk met daar rond het Begijnhof
Hët-bëgijnhÖf-dägtëkënt-Üit-hët-miääën-;än-de XIVe eeuw,
want in .1381 schonk Jan van Kuik, Heer van Hoogstraten,
aan de 13 begijnen in eigendom, de lokalen, die ze tot
dan toe van zijn voorzaten huurden, en liet haar toe een
kerk te bouwen.
Op het begijnhof in nr. 1 en 2 is het OSTMUSEUM gevestigd.
En als folkloristisch kinderfeest- dient nog vermeld:
"BEGIJNTJES LAAT BESLUIT" dat gevierd wordt op de voorlaatste zondag van augustus.
Het stadhuis
Naar het plan van Rombout Keldermans, van 1530 tot 1534
gebouwd door H. Lambrechts en A. Keldermans.
Op 23 oktober 1944 bedolven onder een steenblok van circa
50 ton, gevallen uit het bovendeel van de kerktoren.
Het stadhuis werd in 1950-52 herbouwd onder de leiding
van prov. arch. J. Schellekens. Aannemers was E. Dogaer
van Mechelen.
4. Het klein seminarie
Werd gesticht in 1835.
Het oud gebÓuw aan ae ·noord- en oostkant w rd afgebroken
en in 1939-42 herrees een totaal ni uw g bouw.

-------------------

Het rusthuis
Het Spijker

Thän~ -ëën-Önderwijsinrichting beheerd door de Religieuze

Ursulinen.
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7. Het Kasteel

vÖÏgën~-aë-legende werd het gebouwd in de IXe eeuw door
Gelmel, een hoofdman van de Noormannen, en daarom Gelmelslot geheten.
In 1525 deed A. de Lalaing het versterken en tot een
prinselijke woning inrichten, volgens de plannen van
Rombout Keldermans en Domien de Waghemakere.
In 1810 werd het ingericht tot Bedelaarsoord, in 1880
tot Landbouwkolonie, in 1891 tot Toevluchtshuis en sedert
1931 tot Schoolgevangenis of Penitentiair Schoolcentrum.

t! ERSELDREEF
__ i2 !~2~ Meersel-Dreef

als gehucht van het vroegere Meerle,
is het noordelijkst gelegen plaatsje van België.
Noordelijk grenst het aan Galder en Oostelijk aan
Belgisch- en Nederlands Strijbeek (Galder en Strijpeek vormen met Bavel en Ulvenhout de gemeente
Nieuw-Ginneken) .

Ten zuiden vinden . we Klein Eyssel en Groot Eyssel,
gebuurten onder Meerle gelegen. Westelijk gelegen
vinden we Meersel, welk onder de vroegere gemeente
Meer ligt, alsook het Nederlandse dorp Rijsbergen.
Het ligt
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Breda
Hoogstraten
Amsterdam
Brussel
Antwerpen

-~ !~~~~~~~~~2~~~~~~
!. - Gotische St. Luciakapel in 1420 gebouwd door Hee r Jan IV
van Kuik, met klokketoren en klokje, afkomstig van Strijbe ek.
• Hoogaltaar met O.L. Vr. beeld, twee engelen, tabernakel
e n twee geschilderde taferelen, de Goede Herder en de
l eerlingen van Emmaüs.
- s t. Quirinus-altaar met afbeelding van de Marteling van
de heilige, de Boodschap van Maria en de aanbidding van
de herders.
- s~. ·

Lucia-altaar met schilderij en houten beeld van de
heilige.

- Predikstoel met geschilde rde panelen .
• - ~~~-~j_nenklooster, g esticht door Jan de Wyse, b e woner
van het Kasteel Grimhuysen t e Ulve nhout, met kerk (1690).
- Bekende Lourdesgrot(1 8 94) met loounerrij k park: kruisweg
- Eikendreef, aangeplan t i n
BEDEVA;\RTVLAGGETJE VAN 'T H. BLOED, dat oeclert llSZ

....._t

te Hoosotraten.

1 6~ 9 .

N.B . Het overgrootste deel v a n deze gegevens werd genomen
uit "De Gids voor Hoog straten e n omstreken" door J.
Lauwerys.
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voor de leden van de heemkundekring

BRAM VAN BRABANT
C.J.M. Leijten, Craenlaer 18, Ulvenhout
L.F. Jetzes, J.A.M. Soeterboek en L.C. Nouwens
J.A.M. Grauwmans

Jaarlijks wordt op 'n andere manier door de deelnemers van
het Werkkamp ge streden om de titel "Bram van Brabant".
Dit jaar luidt de opdracht:

dekrin "Paulus van Daesdonck" werd opgericht
e n i s gevestigd te Nieuw-Ginneken.
Vang 21 te Ulvenh0ut
52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
37.13.311
t.n.v. Paulus van Daesdonck

"maak een lle couplet op "Het lied van Hertog Jan".
over één der volgende thema's:
~

-

Trug van weggewist
Ulvenhout
Bavel
Galder
Strijbeek

-

Paulus van Daesdonck
Anneville
Baronie van Breda
Grensstreek
Nieuw-Ginneken

HET LIED VAN HERTOG JAN

k

ndekring bouwt een eigen kollektie t.b.v.
tentoonstellingen en om te komen tot het inn een eigen heemkundig museum.
voor de kollektie gaarne op de kontaktadressen:
' t Hofflandt 36
Ve nnekes 26

1. Toen den Hertog Jan kwam varen ,
Te peerd parmant, al triumfant
Na zevenhonderd jaren,
riüe zong mëö t'ällen kant:
(Harba lorifa, zong den Hertog
r
(Harba lorifa! ! )
Na zevenhonderd jaren
In dit edel Brabants land.
8. De standaard was de gouwe:
Die waaide dan, die draaide dan,
Die droeg de leeuw meê klauwen
Wij zongen alleman:
Harba etc.
Die droeg de leeuw meê klauwen,
Ja de leeuw van Hertog Jan.
10. Door Nieuw-Gin'kens landauwen
We.e rklinkt het lied: Ons Brabants
Van Jan en zijn getrouwen;
Dat verzaken kunnen wij niet .
Harba etc.
Het Brabants land getrouwe,
Dat verzaken kunnen wij niet.

Ulvenhout
Bavel

076-612926
01613-1780

voorzitter
vice-voorzitter
sekretaris
2e sekretaris
penningmeester
2e penningmeester
technisch koördinator
medewerker Galder-Strijbeek

r Mariaschool

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. v.d. Westerlaken
C.J.M. Leijten
Leenders, Dirven, van Riel
T.J.R. de Jong

Kerk i n
Dr. J.L . M. de Lepper
Dirven, v.d. Westerlaken,
Berenschot
loopt van
l ezingen, te ntoonstellingen
tijdschri f t "Brieven van
kring geldt voor het hele gezi n.

