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VERGAARD
Dit jaar bestaat onze heemkundekring 30 jaar. Dertig jaar activiteiten, dertig jaar verzamelen. In dit nummer blijkt weer eens duidelijk wat er in een half jaar weer aan onze collectie kon worden toegevoegd. Veel hebben we vergaard. En we blijven vragen.
Ad Jansen neemt ons mee naar weer zo'n groot huis in ons heem.
Ons heem had en heeft vele mooie huizen, Jan van der Westerlaken vertelde er over in een bomvolle Flamingozaal.
Voorzitter Toon van Miert opent deze keer twee nieuwe rubrieken.
Er is veel moois te zien in ons heem en onze directe omgeving.
Rijterisnaartoe !
In ons heem wonen vele interessante mensen die ons veel kunnen vertellen. Toon laat er u kennis mee maken: Kendedienog?
Jan van der Westerlaken heeft zich teruggetrokken uit de redactie.
Hij wordt opgevolgd door Louis Vriens uit Galder.
Ons eigen redactielid Anneke Oomes was weer op verschillende
activiteiten aanwezig om er verslag van te doen. De Bavelse revue, de lezing over Buitenplaatsen en de Bavelse Quiz
Op de quizavond in Save! was Paulus de grote winnaar. We hebben er de Bavelse wisselbeker

VERGAARD

Beste leden van Paulus van Daesdonck,
Wat was het druk op 14 november in Zaal Flamingo.
Jan van der Westerlaken heeft ons geboeid tijdens zijn lezing
over landgoederen. Het bestuur van de kring vindt het natuurlijk
geweldig dat de avonden zo druk bezocht worden. Daaruit blijkt
dat er veel belangstelling bestaat voor ons heem en alles wat
zich daarin afspeelt.
Bijzonder geslaagd is ook de tentoonstelling "Klassenfoto's" in
ons museum. Op zondag 6 november zijn meer dan 150
belangstellenden naar zichzelf, hun klasgenoten of familieleden
komen kijken. Het was even aanschuiven maar iedereen is
tevreden naar huis gegaan.
In de periode tussen kerst en nieu"wjaar is het museum een keer
extra open op woensdagmiddag 28 december. Een van de
laatste kansen om deze unieke fototentoonstelling te bezoeken!
Op 5 februari opent Paulus een nieuwe tentoonstelling: "Een
eeuw Constantia": de Ulvenhoutse harmonie bestaat in 2006
honderd jaar.
Wij kijken erg uit naar zondagmiddag 15 januari als de Brabantse
volksmuziekgroep "Kwartjesvolk" voor ons bij Bruininks in Bavel
optreedt. Als u geregeld naar Omroep Brabant luistert dan zult u
ze zeker wel eens gehoord hebben. Het belooft een gezellige
middag te worden. Aanvang: 14.00 uur.
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In deze Brieven weer heel wat interessante artikelen. Onder
andere een recensie van een boek dat gepubliceerd is door een
van onze leden, Ad Beenackers. Hij is opgegroeid op de boerderij Bolbergseweg 6 in Bavel maar woont al zo'n 30 jaar elders.
Een mooi cadeau om aan iemand te geven met wie je iets goed
te maken hebt of gewoon als cadeautje met Nieuwjaar.
Namens het bestuur van Paulus van Daesdonck wens ik u een
zalig kerstfeest en een gelukkig 2006.
Toon van Miert
2e voorzitter Paulus van Daesdonck

ONS HEEM
J.W. van Stee
Als ik de Brieven van Paulus lees
Beklemt mij soms een beetje vrees,
Wat er was en niet meer is
En ik toch een beetje mis
Waar de Mark vriendelijk meandert
En zo veel is aan veranderd
Het rustieke Markdal
Dat nooit mee t'zelfde wezen zal
Het dorp dat schurkt tegen 't bos
Dat dorp laat mij nooit meer los
Ulvenhout, jouw bossen en jouw weide
De vennen; de Strijbeekse heide
Pal ten zuiden van Breda
Grofweg tussen Mark en Aa
Vlak bij de Belse grens
Daar te leven, mijn mooiste wens

AGENDA 2006 (136)
december
04
Museum open
13
Brieven van Paulus 157
28
Extra openingsdag van ons museum 14-16 uur
31
Kinderen zingen langs de deur "Nieuwejaorke zoete"
januari
01
We wensen elkaar een Zalig Nieuwjaar
04
Museum gesloten
08
Museum open
11
Laatste dag "100 Jaar Klassenfoto's"
13
Dorpsquiz Ulvenhout
15
Brabantse Volksmuziek door Kwartjesvolk in Zaal
Bruininks te Bavel. Aanvang 14.00 uur
februari
05
Paulus opent een nieuwe tentoonstelling in zijn museum
"Een eeuw Constar1tia" 14.00 uur
15
Brieven van Paulus 158
maart
05
Museum open
"Hoogstraten" Lezing door.Toon van Miert in de zaal van
13
de paters van Meersel-Dreef aanvang 20.15 uur
april
02
15
23

museum open
Brieven van Paulus 159
Hebt u zich al aangemeld voor de excursie naar
Hoogstraten op 13 mei ???
wijzigingen voorbehouden

Het museum Paulus van Daesdonck is geopend:
Eerste zondag van de maand van 14.00-17.00 uur
elke woensdag 14.00-16.00 uur
voor groepen op verzoek 076-561.27.42
Het museum is gesloten in juli en augustus
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NIEUWJAAR 2005
IN BAVEL EN ULVENHOUT

PAULUS WINT ZEVENDE EDITIE
VAN BAVELSE DORPSQUIZ

Door Kees Leijten

door Anneke Oomes

Ook dit jaar vieren we met familie, met kennissen, vrienden of het
eigen gezin de jaarwisseling van 2005 naar 2006 en trekken de
kinderen op oudjaar langs de huizen om hun liedje te zingen.

Vrijdag 28 oktober 2005 vertegenwoordigden Jan vd Westerlaken, Kees Leijten, Hans en Aline vd Zanden, Jan van Dorst en
Anneke Oomes heemkundekring Paulus van Daesdonck tijdens
de zevende editie van de Bavelse Dorpsquiz. Na de eerste ronde
stond Paulus nog op een gedeelde derde plaats maar in ronde
twee wist Paulus zoveel punten te vergaren dat de koppositie
kon worden ingenomen en deze eerste plaats werd niet meer uit
handen gegeven. Paulus wist uiteindelijk 142 punten te vergaren
terwijl de nummer twee (De mannen c.s.) op 138 bleef steken.
Cv Weetjewel eindigde op de derde plaats met 136 punten.
De winnaar van vorig jaar, De Dorpsraad, moest tevreden zijn
met een vijfde plaats, met 131 punten.
Er deden maar liefst 34 ploegen mee aan het spektakel waarvan
er 13 alle voorgaande edities bij waren. 5 clubs schreven zich
voor de zesde keer in, 5 voor de vijfde en 7 voor de vierde keer.
Drie clubs deden al twee keer eerder mee en 9 clubs maakten
het spektakel nu voor de tweede keer mee. En dat er nog steeds
groei zit in de quiz, blijkt wel uit het feit dat er weer zes nieuwe
aanmeldingen waren dit jaar.

De Dorpsraden van Ulvenhout en Bavel hebben voor de
feestdagen een eigen programma.
In Bavel worden alle vrijwilligers van de verenigingen in Bavel op
23 december van 20.00 tot 22.00 uur uitgenodigd om onder de
kerstboom op het Jac van Gilsplein, bij een warm houtvuur, onder
het genot van een beker chocolademelk of een glas glühwijn na te
praten over het afgelopen jaar.
In Ulvenhout organiseert de dorpsraad een nieuwjaarsreceptie in
Jeugdland. Om 13.00 uur gaat de zaal open.
Harmonie Constantia concerteert om 13.30 u., om 15.00 uur gevolgd door het Gemengd Koor. Van 16.00 u tot 19.00 uur is het
receptie waarbij de "Platte Buis" wordt uitgereikt aan een verdienstelijke Ulvenhouter

CONTRIBUTIE AL BETAALD?
Elk jaar weer moet de penningmeester de contributie innen. Dat
hoort tot zijn taak.
Soms wordt wel eens vergeten te betalen of haakt iemand af
zonder dat te melden. Dat kost de vereniging geld
Hebt u de contributie al betaald?
Voor slechts vijftien euro bent u een jaar lid; krijgt u vijf keer de
Brieven van Paulus, kunt u vier of vijf activiteiten per jaar bezoeken, steunt u een uniek klein museum en steunt u een van de
belangrijkste culturele verenigingen van Bavel, Galder; Ginneken,
Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout.

Ondanks dit succes meende voorzitter Piet Boomaars toch dat
het tijd is voor vernieuwingen binnen de quiz en dit was dan ook
zijn laatste quiz als voorzitter. Aan het einde van de avond droeg
hij het stokje over aan Ria Blokdijk in wie hij een waardig
opvolger heeft gevonden. Echt wezenlijke veranderingen zullen
echter niet worden doorgevoerd door de nieuwe voorzitter want
"het gaat goed zo", aldus Ria.
Het bestuur bestaat uit drie personen, de denktank, die de vragen bedenkt telt 7 koppen. Om de antwoorden op deze vragen
na te kijken is een ploeg van maar liefst 8 personen in touw en
het verwerken van de uitslagen op de computer houdt ook nog
iemand de hele avond bezig. De quiz wordt gepresenteerd door
een duo.
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Dit keer werd Kees Matthijssen die dit al voor de zevende keer
deed, bijgestaan door Loes van Oers. In totaal heeft dus een
ploeg van een kleine 25 personen een geweldige avond in elkaar
gedraaid voor meer dan 200 deelnemers.
De beker, de hoofdprijs in de Bavelse quiz, zal Bavel nu een
aantal maanden moeten verlaten. Deze krijgt een mooi plaatsje
in het museum van Paulus. Maar iedereen kan natuurlijk komen
kijken naar onze trots! Als u voor half januari komt kunt u meteen
de Bavelse schoolfoto's bekijken die daar tentoongesteld
worden. Na die tijd bent u van harte welkom om de expositie
over de jarige Ulvenhoutse harmonie te bezoeken.

ENORME OPKOMST

LEZING OVER LANDGOEDEREN
door Anneke Oomes
Het is zelden zo druk geweest tijdens een lezing bij Paulus dan
op maandag 14 november jongstleden, toen erevoorzitter Jan
van der Westerlaken een lezing verzorgde over landgoederen in
het heem van Paulus.
Al vanaf kwart voor acht stroomden de belangstellenden binnen
en binnen een mum van tijd waren alle stoelen bezet. Vanuit het
café werden extra stoelen aangesleept en zelfs toen waren er
nog niet voldoende zitplaatsen. Nadat de scheidingswand naar
het café verwijderd was konden er nog enkele krukjes bijgeplaatst worden maar zelfs toen bleven er nog belangstellenden
over die geen zitplaats konden bemachtigen en genoegen moesten nemen met een staanplaats.
Het blijkt dat de belangstelling voor heemkunde steeds meer
groeit. Het is natuurlijk ook erg interessant om te horen dat we in
een bijzondere omgeving wonen met de uitleg daarbij waarom
dan wel. Er zijn in Nederland slechts 6 gebieden waar men
zoveel landgoederen vindt als in de omgeving van Breda. Alleen
Bergen op Zoom en Den Bosch in Brabant en Amsterdam,
Utrecht en Den Haag in de rest van Nederland bezitten een rijk
landgoederenlandschap.
·
Heem van Paulus rijk aan landgoederen
Veel van de landgoederen rond Breda zijn gelegen in het heem
van Paulus. Historisch gezien is dat te verklaren. De eerste
landgoederen (uit de middeleeuwen) werden namelijk langs de
Mark ingericht, omdat dit de belangrijkste transportroute was. En
natuurlijk was de grond er vruchtbaar. Pas na de 16de eeuw ging
men langs straatwegen bouwen.
Na de industriële revolutie vestigden rijke industriëlen zich in het
buitengebied op bestaande landgoederen of stichtten zij nieuwe
buitenhuizen.
Al met al hebben er in de loop der tijden zo'n 60 landgoederen
gestaan in Breda en omgeving.

83
Jan van der Westerlaken had vele dia's bij zich om zijn verhaal
te verlevendigen en de eerste dia's die hij liet zien waren afdrukken van twee landkaarten. De eerste is de kaart van Lips die
deze in opdracht van de Oranjes maakte in 1621, een kaart die
ook in ons museum te zien is *.
De Oranjes hadden veel bezittingen in deze contreien.
Op deze kaart vinden we natuurlijk het Kasteel van Breda terug,
Kasteel Bouvigne, dat als Jacht- en lustslot is gebouwd en De
Hoeve op Daesdonck. Deze hoeve bestaat al sinds 1300. Pas
veel later werd daar een kasteeltje bij gebouwd. Uiteraard ging
Jan uitgebreid in op het ontstaan en de ontwikkeling van Daesdonck omdat de heemkundekring hieraan haar naam ontleend
heeft. Bovendien zijn er ook interessante verhalen over te
vertellen en mooie plaatjes van te zien.
De tweede kaart is een topografische kaart uit 1831. Hierop zijn
al veel meer landgoederen te vinden, maar ze staan er nog
steeds niet allemaal op. Dat komt omdat men landgoederen
heeft gebouwd tot de oorlog. Daarna was het niet meer mogelijk.
Het buitengebied was voorbehouden aan boeren.

Deel van de kaart van de Bavelse landmeter J.Lips uit 1621 in
bezit van museum Paulus van Daesdonck.
Het zuiden is boven. Zo ziet u Ulvenhout komend van Breda.
Eerst de Bieberg (onderaan) Rechts loopt de Mark.
In een bocht van de Mark ziet u "De Out Hof".
Ter hoogte van "De Out Hof' àan de Dorpstraat ligt de Prinsenhoeve. In de punt ligt Grimhuysen. Hier staat thans de kerk.

Bijna teveel om op te noemen
Om hen die niet geweest zijn een indruk te geven van het aantal
landgoederen in ons heem volgen hieronder namen van een
groot aantal landgoederen die besproken zijn.
Bouvigne, Daesdonck, Schoondonck, Blauwe Kamer, Nieuwenhuizen, De Drie Zwaantjes, Vlot, Koekelberg, Grimhuijsen, Oudhof, Groot en Klein Ypelaar, Hondsdonk, Valkenberg, Luchtenburg, Mariëndal, Wolfslaar, Valkrust, Vrederust, Blauwe Kei,
Weilust, Mon Plaisir en natuurlijk Anneville.
Van al deze landgoederen had Jan dia's bij zich. Hij vertelde kort
iets over het ontstaan en vertelde enkele bijzonderheden.
Het was duidelijk dat Jan nog uren over de landgoederen kon
vertellen maar wellicht is dat iets voor een volgende keer.
Het is gebleken dat de belangstelling groot genoeg is voor dit
onderwerp!
* Jacob Ups is geboren te Bavel omstreeks 1590.
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Lezing over Hoogstraten in Meersel Dreef
"Hoogstraten is een aanzienlijk dorp in de Antwerpse
Kempen. Inzake aantrekkelijkheid bezit het een schone kerk,
een dikwijls genoemd bedelaarsgesticht, en, wat niet het
minst van al is, de eigenaardigheid van buiten 's Heren wegen
te liggen.Ik geloof dat het de enige belangrijke gemeente is,
waarheen men zich uit Antwerpen nog per diligence begeeft
en daar zij ongeveer acht uren van de stad ligt, levert een rit
daarheen nog een uitstekende gelegenheid om eens van nabij kennis te maken met de vervoersmiddelen onzer _va~er~n.
Reeds lang had ik de lust gevoeld om de gehetmzmmge
plaats, verloren en verscholen in heidezand en mastebo_men,
eens te bezoeken, maar om er mij te laten heenvoeren m het
onogige, vuile, rammelende gevaarte, had ik, niettegenstaande mijn liefde voor oudheden, geen de minste zin. Meer
prozaïek vormde ik het plan om per spoorweg naar Calmpthout te rijden, en van daar per rijtuig Hoogstraten te bereiken."
Max Rooses, Antwerps letterkundige:
NRC 16 september 1883
Hoogstraten is wel heel erg veranderd sinds 1883. Over die
veranderingen maar vooral ook over de historie en allerlei za~en
die tot de huidige bloei van de stad geleid hebben, gaat de lezing
van Toon van Miert op maandag 13 maart bij de Paters van
Meersel-Dreef. Aanvang: 20.15 uur.
De kerk en het stadhuis van Hoogstraten komen niet uitvoerig
aan de orde. Daarover komen we alles te weten tijdens de
excursie naar Hoogstraten op zaterdag 13 mei.
Opgeven voor dit uitstapje voor 23 april bij onze secretaris Jan
van Dorst, Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161433488
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RIJTERISNMRTOE
door Toon van Miert
Een van mijn fijnste herinneringen aan het Rijke Roomse Leven
zijn de bedevaarten. Vanaf mijn vroegste jeugd samen met mijn
moeder op d~ fiets naar dorpen in de omgeving waar je op
bepaalde dagen van het jaar tot de parochieheilige kon bidden
om verlost te worden van zweren of maagpijn of om de dieren in
de stal gezond te houden.
Te voet naar Meersel-Dreef en op de fiets naar Meikes Dorst op
heel vroege en frisse meimorgens. Ik wist natuurlijk niet dat
Meikes Dorst eigenlijk Meiskes Dorst heette: hunkering, dorst
naar meiskes; boerenjongens die in groten getale ter bedevaart
kwamen op zoek naar het meske van hun gading . Daar was ik
veel te jong voor, ik ging voor de heilige Marcoen.
Hartje zomer naar Sint Anneke in Molenschot, naar Hoogstraten
en later naar Scherpenheuvel.
Nog later naar de mooiste aller bedevaarten, Hakendover, waar
mijn ooms sterke verhalen over vertelden. Zij gingen in de jaren
twintig van de vorige eeuw daar met paard en wagen naartoe en
kwamen vaak niet verder dan Diest of Aarschot. De heel oude
Broederschap van de Goddelijke Zaligmaker in Breda organiseert nog ieder jaar op Tweed~ Paasdag bedevaarten naar
Hakendover.
Het Rijke Roomse Leven heeft mij, gelukkig, voor altijd gevormd.
Zo'n dertig jaar geleden ben ik gaan zoeken naar de heilige die
achter mijn derde doopnaam schuilging: Jacobus de Meerdere,
Santiago, en die heeft mij niet meer losgelaten. Datzelfde geldt
voor Antonius Abt, "Sint Tunnis - met - (het) - verken", zoals ze
in Brabant zeggen. Hij is een van de pestheiligen die in de late
Middeleeuwen zo hard nodig waren. Toch heeft hij niets met de
pest te maken maar met een andere afschuwelijke ziekte:
ergotisme, ook wel Antoniusvuur genoemd (Van Dale noemt het
de kriebelziekte). Daar zijn in het verre verleden miljoenen
mensen aan gestorven na een afschuwelijk lijden. Bij de laatste
epidemie in het Franse dorpje Pont-Saint-Esprit in 1951 waren er
nog vier dodelijke slachtoffers en zijn er eenendertig blijvend
krankzinnig geworden.
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schilderij van de
H.Antonius Abt

of
Antonius van het varken
of
Antonius de Heremiet
(meerdere namen
voor dezelfde heilige

kapel van Achtel

"Het (middeleeuwse. tvm) volk werd geplaagd door een ziekte
met zwellende blazen, gevolgd door een afschuwelijke rotting,
zodanig dat de ledematen afvielen voor de dood intrad", lees ik
Brabants Landschap 114 (herfst 2004). Op het doek "De
Kreupelen" van Pieter Bruegel de Oudere en op veel andere
schilderijen uit die tijd zie je een stel van die stumpers afgebeeld.
Die ziekte werd veroorzaakt door moederkoren, een purperen
schimmel die op vooral rogge kan groeien. Als dat mee gemalen
werd en in het brood kwam, was het voor de consument
oppassen geblazen. Voor de mensen uit ons heem was het dan
het beste onmiddellijk op de zondag die het dichtst bij 17 januari
ligt, naar Chaam ter bedevaart te gaan. De parochieheilige
aldaar, Antonius Abt, kon redding brengen maar vooral de ziekte
voorkomen. Een paar jaar geleden kreeg ik na de mis nog een
plastic zakje meel mee om thuis over het graan te strooien. Het
moederkoren verdwijnt dan of wordt in ieder geval ongevaarlijk.
Mooi is "Het lied van Sint Antonius Abt" dat in twee delen - aan
het begin en het eind van de Dienst van de Tafel - gezongen
wordt.
"Wees ons ten gids bij de gevaren,
op 's levens bange oceaan.
Ons scheepje land' eens door uw leiding
in 's hemels haven veilig aan."
Vlak bij Hoogstraten ligt het mooie buurtschap Achtel. Op de
prachtige dorpsbrink - de tijd lijkt stilgestaan te hebben - ligt de
oude kapel die gewijd is aan O.L.V. van Zeven Weeën. (zie foto)
In de eerste vermelding van de kapel, in een oorkonde van 1475,
staat: "Sinte Anthonys cape/Jen gesticht opte straten van achtte".
Toen werd de heilige Antonius daar al aangeroepen tegen het
Antoniusvuur. Op het schilderij achter het altaar kun je zien hoe
en door wat voor vreemde beesten en verleidelijke vrouwen de
heilige belaagd wordt. (zie foto) Hij heeft dat allemaal doorstaan
en is toch ruim honderd jaar geworden (251-356). Op zo'n sterke
geest kun je vertrouwen . Ook nu nog trekken veel mensen op de
zondag die het dichtst bij 17 januari ligt naar Achtel. Ook hier
wordt tot de heilige Antonius gebeden; vooral om niet het
slachtoffer te worden van de "pest" van deze tijd.

89

88

De pest van deze tijd zijn armoede, werkloosheid, drugs, ongeneeslijke ziekten. Het is een mooi gebed dat ook op het prentje
staat dat in de kerk wordt uitgereikt.
Tijdens de mis worden varkenskoppen, -poten en -oren
gezegend, tezamen met andere offergaven. Na de dienst wijdt
de priester tractoren en auto's en daarna worden de offergaven
in optocht naar het gemeenschapshuis gebracht om daar bij
opbod verkocht te worden. Dat op zich is al de moeite van een
ritje naar Achtel waard. Toen ik er een paar jaar geleden nog
eens was, trad er een volksdansgroep op en heerste er een
vrolijke sfeer. Dat volksdansen heeft Achtel overigens op de
Europese kaart gebracht. In het huis zo ongeveer tegenover de
kapel (zie gevelbord) heeft de folklorist/musicus Louis Doms
gewoond die in volksdanskringen grote bekendheid heeft
in het
gekregen. Zijn "Achtelse quadrille" werd (wordt?)
buitenland veel gedanst.
"Rijterisnaartoe", zou ik zeggen, het is de moeite waard.

EEN BREDASE KANUNNIK ALS VADER
gelezen door Henk Beijers
In de remissieboeken staan niet alleen berichten over moord- en
doodslag en de daarop volgende gratieverlening, maar soms tref
je ook legitimatiebrieven aan voor bastaarden.
Helaas staan er vaak geen plaatsnamen bij. De hier volgende
brief vormt een uitzondering op de regel. Die is bestemd voor de
nog ongehuwde Roeland Montens, de natuurlijke zoon van Heer
en Meester lngelbrecht Montens, priester en kanunnik in de
collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw in Breda. Die heeft in zijn
leven een zekere Petronella Joris Vermunts ontmoet en uit die
'liefde op het eerste gezicht' wordt Roeland geboren. Daarop
volgen nog 6 legitimatie-berichten van achtereenvolgens Anna,
Marie, Elizabeth, Zebrecht als zussen van Roeland en tenslotte
zijn broer Peter.
.(647.9.260-267-september 1567)
(uit GTOB-Genealogisch Tijdschrift voor Oost Brabant 2004p74)

HERINNERT U DEZE NOG?
door Toon van Miert

MEESTER JAC VAN UNEN
Hij was erbij op 4 september bij de opening van de tentoonstelling Klassenfoto's in ons museum: meester Jac van Unen die
van 1950 tot 1953 onderwijzer in Ulvenhout is geweest.
Hij is de oudste nog levende leerkracht die in ons heem gewerkt
heeft. Of is dat juffrouw Remmers, die mij heeft leren lezen en
schrijven op de Laurentiusschool in Ginneken? Zij is later getrouwd met Frans Roijackers die wij "de Pluk" noemden.
Mevrouw Roijackers,een leeftijdsgenoot van Jac van Unen,
woont nog op de Ulvenhoutselaan.
Ik heb van meneer Van Unen in Ginneken les gehad. Dat moet
in 1949/1950 zijn geweest toen hij daar een tijdelijke betrekking
had. Dat was geen solide basis om te gaan trouwen en dat wilde
hij graag.
Toen ging de vriendjespolitiek werken: kapelaan Koopmans van
de Annakerk, waar Jac nog koorzanger was geweest, was niet
alleen bisschoppelijk inspecteur maar ook vriend van de familie
Van Unen. En zo is het gekomen. "Wilde gij een vaste betrekking? Fiets dan mar naar Ulvenh_out en binnen een half uur
hedde gij er een."
Pastoor Vermunt, die evenals de familie Van Unen uit Hoeven
kwam, liet hem tot op de deurmat komen. "Zo, misterke, misterke, misterke, (de pastoor zei heel vaak alles drie keer), gij komt
van Hoeven? Goei volk, goei volk, goei volk, ge zijt benoemd."
De akte van benoeming lag al getekend klaar.
Drie jaar is Jac van Unen onderwijzer in de eerste klas geweest.
Vlak onder het raam van zijn lokaal was de kippenkooi van de
hoofd der school, de heer Van de Wouw. Het was er in de zomer
niet om te harden van de stank en dus moesten de ramen dicht
blijven. Dat is overigens het enige negatieve dat hij kan zeggen
over de Ulvenhoutse school. Prettige leerlingen waren het en
een heel aangename bevolking.
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Hij kwam vaak bij de ouders van de leerlingen thuis. Bij slager
Van de Broek haalde hij zult, bij Jan Heestermans op de Cauwelaer groente en fruit. 't Kapperke, Jan Grauwmans, Hans de
Brouwer, over iedereen heeft hij wel wat te vertellen. Het was de
tijd dat veel leerlingen uit Ulvenhout, Galder en Chaam voor de
zesde klas naar het Ginneken gingen. Burgemeester Rouppe
van der Voort probeerde dat tegen te gaan maar stuurde zijn
eigen kinderen wel naar de stad.

Sergeant van Unen
In Oldenburg

In 1953 is Jac van Unen uit het dorp vertrokken om onderwijzer
te worden aan de Rozenkransschool in Breda. Dat heeft Vicaris
Van Hooydonk weer geregeld, wiens nicht, Dina van Hooydonk
van de Chaamseweg, getrouwd was met een broer van Jac. Zo
ging dat vroeger. Daarna heeft hij nog vijftien jaar lesgegeven
aan de Sint Jansschool, een BLO-school aan de Verbeetenstraat
in Breda. Spijt heeft hij gehad dat hij de laatste tien jaar van zijn
loopbaan heeft doorgebracht aan een Mulo in Oosterhout.
Dat was door ziekte zwaar.
1n 1940 is Jac geslaagd voor de kweekschool. Een echt examen
heeft hij in de woelige meidagen van dat jaar niet gedaan. "Ik
wilde graag het leger in, maar dat kon toen niet meer. Vandaar
dat ik om niet naar Duitsland te hoeven o.a. gewerkt heb bij het
distributiekantoor en de PTT."
Een heel interessante periode heeft hij onmiddellijk na de oorlog
meegemaakt. Na een paar lessen Engels en Duits is hij tolk geworden bij het Canadese leger. Hij werd meteen sergeant en
kreeg hier in Breda al militaire kleding: een gewassen pak van
een Engelse soldaat. Hij werd in Oldenburg in Duitsland te werk
gesteld bij de Town Major die zijn kantoor had in de villa van
Gauleiter Paul Wegener. In de omgeving van de stad verging het
van de displaced persons van tientallen nationaliteiten die volslagen ontheemd waren door de oorlog. Jac moest ze te woord
staan, helpen en doorsturen naar de juiste instanties. Met veel
plezier denkt hij aan zijn tolkperiode terug.

PERSONEEL ST.LAURENTIUSSCHOOL ULVENHOUT 1950
A. van de Wouw; J. van Unen; A. Wiek; A. Smeekens; A. Keijzers

Jac van Unen is altijd heel actief geweest.
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Samen met zijn vrouw heeft hij nog twee BV's gehad: hij
verhuurde films onder de naam Lucafilm (Lux Catholica) en hij
verkocht projectoren met het bedrijf AIVM (Audio Visuele
Importmaatschappij). Internationale contacten heeft hij met deze
bedrijven gelegd en dat heeft hem altijd veel deugd gedaan.
"Flink doorwerken houdt je jong." Ik zal mijn best doen.
Misschien zie ik er dan met mijn vijfentachtig net zo vief uit als
meester Van Unen.
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NIEUWS UIT
HET MUSEUM 62
door Kees Leijten

EEN EEUW KLASSENFOTO'S
Op 4 september opende Paulus een nieuwe tentoonstelling in
zijn museum : " Een eeuw Klassenfoto's".
De belangstelling is groot.
Bavel, Galder en Ulvenhout zijn ruim vertegenwoordigd.
Van Ginneken en Heusdenhout hebben we voldoende prenten.
Bijna 200 foto's zijn te bewonderen op A4-formaat. Ruim 150
foto's konden we niet plaatsen maar zijn op het beeldscherm van
onze computer te bewonderen.
Leuk is dat er nog steeds foto's bijkomen

NIEUWE TENTOON~TELLINGEN
Regeren is vooruitzien. Dat betekent voor Paulus steeds nieuwe
tentoonstellingen voor meerdere jaren plannen.
Op het programma staan de volgende twee tentoonstellingen:
- 100 JAAR GONSTANTIA
(voorjaar 2006)
- 25 JAAR VRIJWILLIGE -BRANDWEER
NIEUW GINNEKEN
(najaar 2006)
Hebt u fotomateriaal? Wij lenen het graag van u.

EERSTE KLAS - LAURENTIUSSCHOOL ULVENHOUT- 1950
ACHTERAAN: Henk Paulussen; Ad Graumans; Pieter van de
Wijngaard; Jan van der Velden; meester J. van Unen
i= RIJ VAN BOVEN:Kees Vergouwen; Jack Goosen; Frans
Raps; Kees Huijben; ??; .. van Miert; Fransv.d.Broek; Piet Bogers
2E RIJ VAN ONDER: Nico van de Broek; Jac Goosen; Jan
Grauwmans; Gerard Herreijgers; Ad van de Beemd; Ad Joosen;
Kees Buiks· Antoon Schoenmakers; Herman van Gurp
VOORAAN: Harrie Paulussen; Jos Voeten; Johan de Hoogh;
Piet van Hoof; Jan VerheiJen; Ad v. Riel; Ton Schets; ... Goossen

Ook andere herinneringen worden graag aan onze collectie toegevoegd. Maar zet u wel de namen op een begeleidend briefje ?

HULP GEVRAAGD
Van september tot en met juni is ons museum elke eerste zodag
van de maand geopend. Een van de bestuursleden is dan aanwezig evenals onze medewerker.
Graag zouden wij nog een van onze leden in ons midden hebben om assistentie te verlenen bij rondleiden en toezicht.
Het is zuiver vrijwilligerswerk, dus geen "loon".
Wel gezellig werk met een kop koffie.
WIE ?
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FOTO'S
Wie kan ons helpen aan foto's van
de harmonie Constantia, uitrukkend
of een serenade brengend ?
OPGERICHT SEPTEMBER 1906
Of tijdens een concert ?
Graag lenen we die foto van u. U krijgt ze onbeschadigd terug.
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SPELEN MET DE TML
door Kees Leijten
Op 13 september dit jaar overleed, 90 jaar oud, Johannes van der
Meulen, leraar aan de toenmalige Rijks H.B.S. Breda.
Onder het pseudoniem John O'Mill heeft hij vele gedichten en gedichtjes geschreven waarbij hij speelde met de Nederlandse taal.
Enkele van die schitterende gedichtjes uit een van zijn bundels:

BABYSITTERSLIED
Ik had hem van bovenaf dichtgeknoopt
Tot de vetertjes van zijn schoen,
Toen sprak ie bedaard door z'n ijsmuts heen:
"Petertje plasje doen"

KLEIN VOGELIJN
Klein vogelijn op groene tak
Ik wou g'Uw halsken brak
Alvoor ge weer zo'n vieze kwak
Liet vallen op mijn beste pak

ZULT

Een nieuwe schenking aan Paulus. Een prikkeldraadspanner

IN MEMORIAM BEN DE BOER
Op woensdag 23 november overleed na een kort ziekbed vrij
onverwacht Ben de Boer.
Ben was voor het culturele leven van Ulvenhout van eminent
belang. Hij was lid van de Dorpsraad, bestuurslid van Ulvenhouts Welzijn zorgde voor de Kerststal in het dorp, was initiatiefnemer voor de huidige Prinsenwagen, was de man van de Kruidentuin . Ben de boer bemoeide zich met veel, zoniet met alles.
In september 1991 was hij actièf betrokken bij de tentoonstelling
Oud Speelgoed in het museum Paulus van Daesdonck.
Cultureel Ulvenhout zal Ben missen.

Deze weldaad voor de maag
Noemt men hoofdkaas in Den Haag
Heet daar 't vijfde der geboden:
Gij hoofdkaas niet doden?

PAPPLAMENTO
Ik hield de fles goed op z'n kop,
er kwam geen drup, er zat een prop,
gaf toen de bodem fors een klap
en toen was heel de tafel pap.

GEEN GEDONDER
Als donder en bliksem in t holst van de nacht
Zo oud als je bent je van stuk heeft gebracht,
Neem dan mijn raad aan: kruip er diep onder.
Dan zie geen bliksem en hoor je geen donder
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AD BEENACKERS EN ZIJN PASSIE
door Toon van Miert
Ik heb een bijzonder boek in handen gehad.
Ad Beenackers
OUDE EMMER VERHOOR MIJN GEBED
Uitgeverij IJzer Utrecht 2005 (15,- euro)
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Kees Robbe uit Goirle heeft vele jaren in de Tilburgse krant zijn
gedichtjes gepubliceerd. Mooie gedichtjes.zoals het bovenstaande

Het is geschreven door Ad Beenackers die geboren en getogen
is in Bavel en sinds dertig jaar elders woont. Vooral liefhebbers
van gedichten en dan vooral korte gedichten zouden het aan
moeten schaffen. Er staan niet alleen mooie gedichten in - in
totaal 500 - maar die worden door Beenackers ook minutieus en
helder geanalyseerd en geïnterpreteerd. Het is vaak heel cryptische poëzie en dat is heel prettig, vind ik: je kunt er je eigen
interpretatie aan geven en je hoeft het dus niet met Beenackers
eens te zijn. Hoewel? Zijn grote verdienste is het dat hij heel
dicht bij de tekst blijft, dat hij niet zweverig wordt. Het zijn heel
leerzame analyses; je komt alles te weten van de twee dichtvormen die hij vooral weergeeft: de haiku en de tanka, Japanse
dichtvormen die moeten voldoen aan strakke regels zowel wat
vorm als inhoud betreft. Beenackers vindt het overigens niet zo
erg om van die vorm af te wijken, als de inhoud kwalitatief maar
goed is: "Liever anders dan minder''. (p.12) De tanka is een
vijfregelig gedicht van achtereenvolgens 5/7 /5/7 /7 lettergrepen
dat ontstaan is in de zesde eeuw aan het keizerlijke hof. De
tanka is: "De verwoording van een droevige stemming door het
subject te beschrijven in relatie tot een natuurbeeld." (p.237)
Wanneer ik eenzaam
donkere dingen denk des nachts
roepen pluvieren o zorgeloze vogels!
aanhoudend naar hun makkers. (p.117)
Over het algemeen geen vrolijke bezigheid dus het lezen van
een tanka, maar gelukkig wordt ook van deze regel vaak afgeweken .
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In de zeventiende eeuw zijn de eerste drie regels als zelfstandige dichtvorm verder gegaan met behoud van het aantal lettergrepen. De haiku was geboren. Op p. 235 geeft hij een definitie
van een haiku: "De verwoording van een verwondering door het
beschrijven van een waarneming, bij voorkeur van een natuurverschijnsel." In de drieregelige vorm zit een wending, niet zo
zeer een tegenstelling maar eerder een conclusie of een veralgemenisering of juist een verdieping.

Zijn gebed is verhoord . Ad Beenackers heeft een interessant en
leerzaam boek geschreven. Zijn schrijfstijl is buitengewoon
aangenaam, speels en heel toegankelijk, het is haast een
spreekstijl. Hij geeft zijn interpretaties nooit dwingend weer maar
gunt ons als lezer de kans om het er niet mee eens te zijn en dat
was een enkele keer bij mij ook zo.
Op de omslag van het stevige gebonden boek staat een mooie
pentekening van Maurits Beenackers "Danseres van Amelisweerd".

Nog zingt de merel.
Langzaam valt de nacht samen
met zijn verenkleed. (p. 235)
Als de "Brieven" een literair tijdschrift zou zijn, zou ik nu moeten
ingaan op de inhoudelijke kanten van de haiku en de tanka.
Beenackers doet dat uiteraard wel en op een zodanige manier en verspreid over de 150 afdelingen van zijn boek waarin steeds
een ander thema behandeld wordt - dat je op bladzijde 304
precies aanvoelt wat er bedoeld wordt.

Zijn er in ons heem ook dichters van haiku's? Ad Beenackers
noemt er volgens mij maar één: Piet Dietze uit Oosterhout. Geen
voorbeeld van de Bredase Yvonne Né, die een bundel haiku's
heeft uitgegeven. Ook niet van Leo Boekraad van wie in 1978 de
bundel "Eeuwig seizoen" uitkwam. Prachtige haiku's. Ik kan niet
nalaten om als slot er een van hem te citeren.
Daarom zijn muggen

zo graag bij een fluweelboom;
gastvrijheid iB zacht.

Al zijn de twee dichtuitingen typisch Japans dat wil niet zeggen
dat er buiten dat land geen geschreven zijn. Sterker nog: "De
haiku's die in Nederland en Vlaanderen worden geschreven,
doen volgens mij niet onder voor de Japanse haiku's." (p.115)
Beenackers sleutelt aan enkele gedichten, hij benadert ze heel
creatief: sommige herschrijft hij om ze volmaakter, mooier te
maken ( "Dat hoort natuurlijk niet, maar ik kan het niet laten."
(p.33); andere kort hij in omdat er overbodigheden in staan;
soms maakt hij van twee haiku's één om tot een ideale tekst te
komen (p. 79). Bij dat herschrijven gaat hij uit van zijn eigen
interpretaties en niet van de mogelijke bedoelingen van de
dichter: "als lezer heb ik niets te maken met de bedoelingen van
de schrijver." (p. 36) Dit is ook het geval bij de titel van het boek
"Oude emmer, verhoor mijn gebed". Het is een interpretatie van
een haiku waarin de oude emmer staat voor de gouden kelk die
in de katholieke eredienst wordt gebruikt. Die moet hem helpen.
"Dit zijn de woorden waarmee. ik mij aan het schrijven van dit
boek heb gezet; waarmee ik het welslagen van dit project heb
afgesmeekt." (p. 36)
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BAVELSE BONTE AVONDEN
EEN BEGRIP IN HET LAND VAN PAULUS
door Anneke Oomes
Tijdens de twee weekeinden volgend op de elfde van de elfde
stond Bavel zoals gewoonlijk weer behoorlijk op zijn kop.
Ruim honderd Baviaonen, aangevuld met een enkele allochtoon, verzorgden een spektakel dat zijn gelijke niet kent. De r~ad
van elf en gevolg, de Blaosapen, allemaal hebben ze een Jaar
lang gebrainstormd over de mogelijkheden. Uiteindelijk wist men
het publiek weer drie en een half uur te boeien met conferences,
dans, muziek, zang en spektakel.
Het Bavels wel en wee werd uitgebreid doorgenomen en menig
bekend persoon werd op de hak genomen. En uiteraard kon ook
dit jaar de kritiek op Ulvenhout _niet uitblijven. De "strijd" tussen
Ulvenhout en Bavel is al ouder dan de weg naar Rome.

tableau-vivant van Het Laatste Avondmaal van Michelangelo
foto Anneke Oomes

Maar liefst 1500 mensen hebben ~unnen genieten van de 38ste
editie van de bonte avond; kleurrijk, en vol humor.
Bijvoorbeeld de act over de in het Duits nagesynchroniseerde
Western was geweldig. Maar ook voor de serieuze noot is ruimte. Zo werd er een mooi, gevoelig lied gezongen over NieuwWolfslaar en de Bavelaren. Menigeen kreeg daarvan kippenvel.
De moeite waard te vermelden is het tableau-vivant dat werd
getoond van Michelangelo's Laatste Avondmaal. Maar de Bonte
Avond zou de Bonte Avond niet zijn als men er geen komische
draai aan zou geven.
Voor ruim 1500 personen zijn Michelangelo's "Laatste Avondmaal" en Van Gogh's "Aardappeleters" voorgoed onlosmakelijk
met elkaar verbonden!

103

102

KERSTMIS 2005

HET GETAL 13.

door Ad van Eijl- van de Klashorst.

door Ben van Hulst.

Geen Kerstklokken, geen engelenzang
Geen herders op de velden
Geen koningen op hun kameel
Die 't Kerstverhaal vertelden
Maar rook en bommen, luchtalarm
En puin geworden steden
Dat was het afgelopen jaar
De boodschap van de vrede
Die vree kwam terug, de mensen blij
En men begreep alras
bat ondanks al het klatergoud
Hoe broos die vrede wäs.
Wij feesten en genieten
En 't is ons glad ontgaan
Dat we zorgeloos verder leven
Maar dansen op een vulkaan!

ERFGOEDBRIEF BREDA 4
In september verscheen de vierde editie van de Erfgoedbrief Breda.
De uitgave wordt steeds dikker, de inhoud blijft erg interessant.
De redactie, Johan Hendriks en Gerard Otten, gaan in op de veelgestelde vraag "Mijn pand staat op de Monumentenlijst, wat nu ?"
Een duidelijk verhaal van de voor- en nadelen van het monument
zijn. Een verhaal over bouwen, slopen en subsidies.
Ook een kort verhaal over het Barakkencomplex Sint Catharinadal, een uit de tachtigjarige oorlog (1568-1648) gebouwd complex,
dat achter de Kloosterkazerne (Casino Breda) in 1999 werd blootgelegd.
De redactie kondigt aan dat nog dit najaar een aparte studie over
dit complex zal verschijnen.
Het wordt een aflevering in de serie Erfgoed Rapporten.
Indien u de Erfgoedbrief ook wilt ontvangen bel dan met Gerard
Otten (076-529 93 39) of mail hem g.otten@breda.nl.
Het abonnement is gratis.

Door bijgelovigen en wie is dat niet?, wordt dit getal in verband
gebracht met ongeluk. Denk u alleen maar eens aan vrijdag de
13e. Zo'n dag geeft veel mensen een minder prettig gevoel en
velen zullen die dag geen belangrijke beslissingen nemen; in een
vliegtuig stappen of een ingrijpende transactie afsluiten.
Het bijgeloof is zelfs doorgedrongen tot het hotelwezen, want de
meeste hotels hebben geen kamer 13. Meestal wordt dit vervangen door het kamernummer 12a.
Want wat bleek namelijk in de praktijk ....
Veel hotelgasten waren niet bereid om kamer 13 toegewezen te
krijgen.
Het volgende kan waar zijn. Ik heb ooit gelezen dat er rond 1900
in Parijs een speciaal bureau was, waar men tegen betaling een
14e man(of vrouw) kon inhl..lren. Dit was nodig omdat men anders
op een feest, diner of vergadering met 13 personen zou zijn.
Waar ligt nu toch de oorsprong van dit bijgeloof?
De meest gangbare veronderstelling is het verhaal van het Laatste
Avondmaal, waar Christus met zijn 12 apostelen(totaal dus 13)
aan tafel zat. Judas was daar de eerste persoon die de tafel verliet
en ook als eerste overleed (zie Matheus 27 vs.5).
Verschillende spreekwoorden en uitdrukkingen zijn gebaseerd op
dit getal 13. U kent ze wel:
Daarvan gaan er dertien in een dozijn
(dat is zo gewoon dat niemand er zich over verwondert).
Hij is nummer dertien
(Men heeft hem er liever niet bij.)
Twaalf ambachten en dertien ongelukken
( voor iemand die alles probeert en bij wie het steeds mislukt.)
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Twaalf boeren en een hond zijn dertien rekels
(taal van een stadsmens die niets van het boerenleven
begrijpt en de boeren maar norse en bokkige mensen vindt.
Aan de dertiende mem liggen
(Een zeug heeft maar 12 spenen de dertiende big had dus
slechts het toekijken)
Dan heeft men nog een 'duivelsdozijn' en een 'langdozijn', die
allemaal de hoeveelheid 13 voorstellen, evenals een 'boerendozijn' dat is ontstaan door het feit dat boeren altijd 'pingelen' of
iets toe willen hebben.
Ook is er in bepaalde streken een 'bakkersdozijn' dat wil zeggen
'iemand een stevig pak slaag geven en nog één meer'.
Toch is er ook nog een positief gezegde waarmee het getal 13 is
gemoeid, namelijk '12 eieren en 13 kuikens' voor een onverwachte meevaller.
Bovendien is dertien een zogenaamd 'priemgetal'.
Een priemgetal is een getal dat alleen maar deelbaar is door 1 en
zichzelf (ook 2,3,5,7, 11, 17, 19,23,29 en 31 zijn priemgetallen).
Nog een leuke bijzonderheid treedt op als men 1 deelt door 13.
De uitkomst is een eindeloze herhaling van de reeks 076923076923-076923-enz., -enz.
En wilt u ooit iemand beetnemen, vraag dan eens hoeveel 2 en
een half dozijn is.
Meestal zal men antwoorden: 30.
Fout beste mensen, want 2 + 6(half dozijn) = 8.

Gelezen in De Runstoof 24/2-3
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VILLA BEUKENHOF IN GINNEKEN
OOK DE TUIN VAN VILLA BEUKENHOF IN GINNEKEN
WORDT VOLGEBOUWD
door Ad Jansen
Inleiding
Aan de zuidoost zijde van het Oranjeplein in Ginneken ligt
verscholen in een grote tuin het van 1855 daterende herenhuis
Beukenhof. Sinds 1942 is Oranjeplein niet meer de officiële naam
voor de brede overgang van de Ginnekenweg en de Prins
Hendrikstraat over de Zuidelijke Rondweg. De oude Ginnekense
naam wordt echter zelfs na meer dan zestig jaar nog steeds in de
volksmond gebruikt.
Bij Beukenhof hoorde oorspronkelijk ook het driehoekvormige terrein aan de Prins Hendrikstraat, waar lange tijd de in laagbouw
uitgevoerde kantoren van een aannemersbedrijf te vinden waren.
Het is nu bijna niet te geloven, maar in de 19e eeuw stonden hier
de gebouwen van een wa~doekfabriek, terwijl het herenhuis de
woning van de fabrikant was. De bebouwing aan de oostzijde van
het Oranjeplein stond midden op de huidige rijweg over de tunnel
(zie afb.1 en foto 1). Aan het begin van de huidige Prins Hendrikstraat lag een voormalige hovenierderij, waarin na 1900 de
stalhouderij van A.Voermans gevestigd was. Het herenhuis gaat
dus vanouds schuil achter de bebouwing en lag oorspronkelijk
nogal ver van de straat. De geschiedenis vormt hier een
interessante achtergrond voor de bouwplannen die voor deze
hoek worden ontwikkeld.
Dubbele woning aan de Karnemelkstraat
De grondslag van de villa en de tuinen is een boerderij aan de
oostzijde van het latere Oranjeplein en het begin van de huidige
Prins Hendrikstraat, in het verleden Karnemelkstraat genoemd.
Omstreeks 1600 was dit complex, afgezien van de bij de Watermolen behorende schorsschuur, de enige bebouwing aan de oostzijde van het latere Oranjeplein. Er hoorde 3½ bunder land bij, gelegen tussen de Molenleij in het noorden en het eerste deel van de
Karnemelkstraat in het zuiden. Deze hoeve was vanouds het bezit
van vooraanstaande beleggers uit Breda.
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In 1592 was dat de burgemeester van Breda mr.Sebregt Sgrauwen. Bij een verkoop in 1631 wordt vermeld, dat het huis bij de
belegering van Breda in 1625 was verwoest. Na 1637 waren het
vooral officieren van het garnizoen, die de landerijen buiten de
vesting opkochten. De intussen herbouwde boerderij kwam in 1657
in handen van luitenant Abraham van Eijsinga, die diende onder de
commandant van de vesting Breda Erasmus van Falckenhaen.
Deze officier kocht in de volgende jaren voortdurend percelen
grond bij. Na zijn dood verkochten zijn erfgenamen in 1682 een
deel van de bezittingen, waarop toen al drie huizen stonden 1 . Een
Huisinge met het landt daer aen gelegen, werd eigendom van de
Ginnekense schepen Anthony Marten Stoops. Verder kocht Hessel
Govaert Hessels: twee huisingen dat nu tot eene huisinge gemaakt
is ende bewoont wordt door N. Kuitwaert met het landt daeraghter
aen gelegen. De predikant van de kerk van Ginneken Sr. Theodorus Santvoort kocht twee bunder zaai- en weiland achter de bovengenoemde huizen.omtrent de Watermolen in Jacob Bette Steede 2 •
Een van de zonen van de bovengenoemde Hessels was hoefsmid
te Ginneken. In 1698 kocht vader Hessels een hoff ofte doornentuijn aan de noordzijde van de Molenleij, een versterking tijdens
het beleg door Spinola in 1625 3 . Na zijn dood verkochten de kinderen de dubbele woning aan de oostzijde van het latere Oranjeplein voor 510 gids aan Francis van Broekhaven 4 . De ligging blijkt
duidelijk uit de omschrijving: eene huisinge voor desen twee huisingen geweest sijnde, metten hoove ende saeijlants daer aen gelegen ende de nieuw verchijnsde erve van de straet daer voors
aengelegen, groot omtrent een hondert roeden .. omtrent den Watermolen aen de Kernmelckstraete, oostw. Sr. Theodorus Santvoort predicant tot Ginneken en Bavel erve, suijt den voors. Kernmelckstrate, westw. sheeren strate ofte Steenwegh aldaer en
noortw. de huisinge en erve toebehoorende Ant. Marle Stoops
erve.

afb.1: Situatietekening van de_ bebouwing aan de oostzijde van
het latere Oranjeplein en het begin van de Karnemelk-straat
(Prins Hendrikstraat), in de periode 1855-1871. Vergelijk deze met
de huidige situatie in afb. 3.

In de achttiende eeuw verwisselde het pand nog viermaal van
eigenaar. In 1738 werd de Ginnekense predikant Sebastiaan van
Anemaat eigenaar, die het complex in delen verhuurde. Drie jaar
later verkocht hij alles aan Hendrik van Hoof. Het ging over een
woning en nog een klijn wooningske teijnde aan deselve Huijsinge, samen 100 roeden gelegen aan de Carnmelckstraat 5 .
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Zijn erfgenamen verkochten het pand in 1779 via een openbare
verkoping aan Joost Hendrik Wolft, die evenals zijn voorganger
een en ander in stukken verhuurde 6 .

" BEUKE:NHOF 11
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Afb. 2: De situatie na sluiting en afbraak van de fabrieksgebouwen. De twee woningen aan het Oranjeplein zijn door A. Voermans verbouwd tot stalhouderij. Op de plaats van de fabrieksgebouwen zijn door G. van Dijk aan de Prins Hendrikstraat vier
huizen gebouwd. Periode 1892-1937.

Hovenierderij De Doornentuin, 1802-1848
In de eerste helft van de negentiende eeuw werd het pand
opnieuw viermaal verkocht. Na Wolff's overlijden vond in 1802
een openbare verkoping plaats. Het huis was met de hof 50 roeden groot, terwijl ten zuiden van de woning langs de Karnemelkstraat nog een hof met vruchtbomen lag, groot 100 roeden, van
het andere perceel gescheiden door een doom hegge. Het huis
met aangebouwde kamer werd eigendom van en bewoond door
Adriaan Princen, terwijl de boomgaard in handen kwam van Wijnand Beens en Gerardus van Ham 7 . Princen wilde in 1816 het
dubbele huis met de tuin in twee delen verkopen. Beide delen
kwamen echter in handen van de Bredase bakker Johannes
Claessen. Enkele maanden later deed hij een en ander over aan
een andere bakker uit Breda, Franciscus Moonen (1764-1834).
Deze kocht van Gerardus van Ham ook een aanpalende boomgaard, waardoor het complex weer in één hand kwam 8 .
In de eerste helft van de 19e eeuw was er in dit complex een hovenierderij gevestigd, die mogelijk door Princen begonnen is. Na
Moonen's dood werd deze in 1848 als volgt beschreven: een
hovenierderij bestaande in huizinge, stal, schuur, moestuin en erve, met een woonkamer, staande en gelegen in den Watermolen,
genaamd de doomentuin, sectie I nr. 74, huis en sectie I nr. 75,
huis, tesamen groot 33 roeden en 49 ellen. Koper was de Bredase hoedenfabrikant Johannes Franciscus Segers 9 ·.
Het is de enige acte, waarin voor dit perceel de naam De Doornentuin wordt vermeld. Bij de belegering van Breda in 1625 door
de Spaanse veldheer Spinola hoorde deze naam echter bij een
met heggen omgeven terrein ten noorden van de Molenleij. Op
belegeringskaarten met name die van Claes Janss Visscher kan
men deze naam terugvinden voor een versterking met daarbij een
herberg 10 . Op de Duitstalige versie van deze kaart staat
nagenoeg hetzelfde aangegeven: Das wirthaus zum dürrenzaun
befestigd 11 .
De naam De Doomentuin werd na de verwoestingen in de zeventiende eeuw voor het perceel en het cafeetje ten noorden van de
Molenleij niet meer gebruikt.
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Afb. 3: Omstreeks 1965 werden de Zuidelijk Rondweg en de
tunnel onder het Oranjeplein aangelegd. De Prins Hendrikstraat is
verbreed, de vier huizen zijn afgebroken en de villa Beukenhof ligt
met de tuin op de hoek van de twee straten. Vergelijk met afb. 1.

Merkwaardig genoeg duikt deze naam na 1800 weer op voor een
hovenierderij aan het begin van de Karnemelkstraat.
Toen de hovenierderij eigendom was van de familie Moonen werden huis en tuin verhuurd. In 1829 woonde hier Cornelis van Eijk
met zijn gezin. In 1839 was Johanna van Pelt, weduwe van G.
Paulussen de huurster12 . Zij exploiteerde het tuindersbedrijf samen met haar zoon Jan. De kamer was nog steeds apart
verhuurd, toen aan Pieter van der Burgt.
De wasdoekfabriek aan de Karnemelkstraat, 1849-1872
Johannes Franciscus Segers was hoedenfabrikant aan de Grote
Markt te Breda (A 398, nu nr.25). Hij kocht de percelen in Ginneken met de bedoeling er een fabriek te vestigen. In 1849 kreeg hij
van het gemeentebestuur van Ginneken en Bavel vergunning
voor het oprigten van een Wasdoek alsmeede eene Verniste Linnen-, Leder- en Viltfabriek, op de percelen van de tuinderij aan de
Karnemelkstraat 13 . Op het zuidelijk deel bouwde hij langs de
huidige Prins Hendrikstraat een fabrieksloods. Het gebouw bestond uit twee haaks op elkaar staande vleugels. De frontlengte
langs de straat bedroeg 10 .meter, de diepte respectievelijk 20 en
vijf meter. De tuinmanswoning, die nog steeds verhuurd was, besloeg samen met het resterende deel van de tuin 26 are, terwijl
het fabrieksterrein 7, 70 are groot was 14 . Zie afbeelding 1.

Reeds vijf jaar na de stichting deed de hoedenfabrikant Segers 15
de fabriek van de hand. In 1854 verkocht hij de vroegere tuinmanswoning, de tuin en de fabriek aan een Bredase particulier
Johannes Franciscus van den Enden (1818-1891). Voor het bijna
35 are grote terrein met nog een los stukje grond van 28 aren in
de Munt of Zandberg betaalde hij FI. 4.200,- 16 .
Van den Enden moet over ruime financiële middelen hebben
beschikt.Voor zijn gezin bouwde hij 1855 in de tuin bij de fabriek
een groot herenhuis met koetshuis, dat nu nog steeds onder de
naam Beukenhof is terug te vinden op de hoek van de Prins
Hendrikstraat en de Franklin Rooseveltlaan 17 . Van den Enden
betrok het herenhuis met zijn tweede vrouw op 24 april 1856.
Nadat ook zijn tweede echtgenote was overleden huwde hij nog
een derde maal. Totaal had hij zeven kinderen.
Ook de fabriek werd door Van den Enden vergroot.
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Langs de Prins Hendrikstraat werd een tweede gebouw weggezet
met een front van 12 en een diepte van vijf meter (afb.1 ). De wasdoekfabriek moet dan ook een rendabele onderneming zijn
geweest. Voor de eerste fabrikant Segers was de fabriek bedoeld
als toeleveringsbedrijf voor de eigen hoedenfabriek. Van den Enden richtte zich echter op alle hoeden- en passementfabrieken die
in Breda en omstreken goed vertegenwoordigd waren. De gemeenteverslagen van Ginneken en Bavel melden, dat het een
bedrijf was: met voordeel en sterk werkende. Zij geeft arbeid aan
6 personen, wier loon is gemiddeld van FI. 12, - tot FI. 3, - 's weeks.
In die tijd waren dat de gebruikelijke betalingen in de Bredase industrie, hoewel FI, 12,- een uitschieter naar boven was
vermoedelijk de betaling van de meesterknecht. Gedurende d~
twintig jaren dat de fabriek in bedrijf was, bleven de lonen
nagenoeg onveranderd.

Foto 1: Het Oranjeplein in de richting Ginneken, omstreeks 19301935. De huizen links zijn nog vóór 1940 afgebroken, rechts
gebeurde dat direct na 1940. Beukenhof ligt achter de bebouwing
links aan het begin van de Prins Hendrikstraat. Op de punt in het
midden van de foto staat nu Residentie Ginneken
(ansichtcollectie. A. v.Dun).

1n 1854 verwerkte de verlaktlederfabriek 300 huiden ten behoeve
van chakotskleppen, 200 huiden voor bodems van sjako's, terwijl
er 6000 ellen zwart gelakt wasdoek werd geproduceerd. Dat alles
gaf gunstige uitkomsten, aldus het gemeenteverslag over dat jaar.
Van 1856 tot 1866 werkten er bij Van den Enden vijf volwassen
krachten, daarna waren het er nog vier. Er werden toen per jaar
3500 tot 6000 ellen wasdoek, 4000 tot 6000 sjakobodems en
soms wel 10.000 so/datencocardes geproduceerd. Na 1865
begon de fabriek terug te lopen. Vanaf 1871 was het bedrijf gesloten, waarna de grote loods in 1872 werd afgebroken

De fabrikant wordt verhuurder, 1872-1892
Het andere gebouw, dat kennelijk van goede kwaliteit was, liet de
eigenaar verbouwen tot woning voor de verhuur. Het bijbehorende
fabrieksterrein werd nu de tuin van dit huis. Er kwam zelfs een
voor die tijd gebruikelijk koepeltje in te staan. De woning was achtereenvolgens verhuurd aan de weduwe Steinbuch, de gepensioneerde kapitein C.M.Slangen en de geneesheer J.A.Kempers. Na
diens dood in 1891 werd het pand afgebroken 18 .
Van den Enden verhuisde na de sluiting van de fabriek in 1871
naar Chaam. Hij overleed in 1891 te Doesburg 19 . Na slechts 15
jaar door de eigenaar te zijn bewoond werd het herenhuis in 1872
huurhuis. Het werd achtereenvolgens bewoond door Geertruida
Jacomina van Rijnbeek, weduwe Van der Vliet (1872-1887) en
door de gepensioneerde officier Johan Adriaan Zaal (1887-1891).
Ook de voormalige tuinmanswoning werd verhuurd. Toen de
fabriek gebouwd werd moest de pachter Johan Paulussen naar
elders vertrekken. Na 1850 vestigde hij zich verderop in de Prins
Hendrikstraat, waar hij behalve tuinder ook karreman was. In de
aan de woning vastgebouwde kamer woonde in die tijd Cornelis
Bogaerts, die als knecht in dienst was van de fabrikanten Segers
en Van den Enden. Toen Johan Paulussen verhuisd was, bewoonde Bogaerts tot 1869 de grootste van de dubbele woning.
Hij had er naast zijn baan in de fabriek, vermoedelijk als meesterknecht, een winkel in manufacturen.
Nu de oude woning geen dienstwoning meer was, werd deze en
de kamer afzonderlijk aan diverse personen verhuurd. In 1885 betrok Adriaan Voermans de grootste woning, terwijl de hemdenmaker E.H.Veldman nog een aantal jaren in het kleinere deel
woonde.
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Het complex valt uiteen, 1892
De laatste fabrikant Johannes Franciscus van den Enden overleed op 29 october 1891 te Doesburg. In mei 1892 gingen zijn
weduwe en kinderen over tot de openbare verkoping van de
bezittingen te Ginneken 20 . De eerste koop was: een herenhuis,
bergplaats, erven en tuin, sectie I nr.1010 en nr.1020, groot 23. 70
aren. De tweede kavel omvatte twee woningen onder één dak met
bijbehorende erven, sectie I nr.1018 en 1019, groot 2.09 aren. Dit
pand was tot 1 mei 1893 verhuurd aan de familie Voermans, die
er een winkel exploiteerde. De derde koop bestond uit een huis,
koepel, erf en tuin, sectie I nr.1817, groot 7.40 aren, eveneens
verhuurd.

Foto 2: Optocht van de H. Kindsheid op het Oranjeplein, aan het
begin van de Prins Hendrikstraat, omstreeks 1935. Op deze
unieke foto ziet men links. de gebouwen van stalhouderij
Voermans, daarnaast de beboste ingang van Beukenhof, dat
vanaf de straat nauwelijks zichtbaar was
(fotocollectie Paulus van Daesdonck).

115
Het betrof hier het in 1872 tot woning verbouwde fabrieksgebouw
aan de Prins Hendrikstraat. Het herenhuis was op het moment
van de openbare verkoping niet verhuurd. Het werd voor FI.
6.200,- eigendom van de oud-officier Willem Bervoets. Adriaan
Voermans, die al sedert 1885 de voormalige tuinmans-woning
huurde, kon deze nu voor FI. 3.050,- kopen. Het vroegere
fabrieksterrein met het tot woning verbouwde fabrieksgebouw,
kwam voor FI. 3.300,- in handen van de Ginnekense timmerman
en aannemer Gerrit Cornelis van Dijk. De drie percelen gingen
daarna een eigen leven leiden.
Het herenhuis werd door de nieuwe eigenaar Bervoets verhuurd
aan een hoge officier van de veldartillerie Frederik Hendrik
Boogaard (1893-1895).
Na diens vertrek werd het huis betrokken door Jan Bartholomeus
Bark, die het pand voor FI. 7.700,- kon kopen. In 1899 vertrok deze alweer en werd de bovengenoemde Gerrit van Dijk ook eigenaar van het herenhuis 21 .
Aannemer Van Dijk als projectontwikkelaar
In de periode 1880-1900 werd er langs de huidige Ginnekenweg
volop gebouwd. Grote percèlen werden door projectontwikkelaars
opgekocht en verkaveld. Ook aannemer Gerrit van Dijk was in die
jaren zeer actief. De aankoop in 1892 van het voormalige fabrieksterrein aan de huidige Prins Hendrikstraat met daarop een
huis met koepeltje moet dan ook in .het licht van deze ontwikkeling
worden voorzien. In 1899 kocht Van Dijk ook het herenhuis,
waarmee hij het gehele complex in handen had, met uitzondering
van de oude tuinmanswoning met aangebouwde kamer, die in
1892 in bezit was gekomen van Adriaan Voermans. Het herenhuis
verhuurde hij in 1899 aan de Amsterdamse rentenier Petrus
Josephus Koeken. In 1913 waren de rentenier, zijn vrouw en de
dochter overleden. In 1914 huurde de familie De Pauw Gerlings
het herenhuis. In 1920 verkocht Van Dijk dit huis met 19.90 are
grond aan Nicolaas Octaaf Jan de Pauw Gerlings, directeur van
N.V. Luciferfabriek te Breda 22 . Hij betaalde er FI. 20.000,- voor,
meer dan het dubbele bedrag dat Van Dijk er in 1892 voor had
betaald. Deze Ginnekense projectontwikkelaar had met zijn
belegging goede zaken gedaan. Door deze verkoop was het gevaar van afbraak van het huis en volledige verkaveling van het bijna 20 are grote terrein afgewend.
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Anders lag het echter met het voormalige fabrieksterrein aan de
Prins Hendrikstraat. Toen Van Dijk dit in 1892 kocht van de erfgenamen van de fabrikant, werd het ruim 7 aren grote terrein in
beslag genomen door een ruime woning met koepeltje en een
flinke tuin. Dit perceel leende zich goed voor verdere verkaveling
en bebouwing. Tussen 1892 en 1900 kwamen er vier aaneen
gebouwde herenhuizen te staan, waarvoor de tot woning
verbouwde fabrieksloods moest verdwijnen 23 (afbeelding 2).Toen
in de tweede helft van de 20e eeuw de Zuidelijke Rondweg werd
aangelegd en de tunnel onder het Oranjeplein werd gebouwd,
werd het eerste deel van de Prins Hendrikstraat verbreed. De vier
huizen werden toen gesloopt.
Op het resterende terrein werd een kantoorgebouw gezet met
daarvoor een parkeerterrein (afbeelding 3).
Foto 3: Foto van de westzijde van het Oranjeplein vanaf het
Saksen Weimarplein, genomen in 1937. De Ceintuur/aan
(Fr. Roosevelt/aan) is al aangelegd. Links stalhouderij Voermans,
met nog meer naar links de tuin van Beukenhof
(foto P.Hardorff, Hilversum)

Foto 4: Villa Beukenhof omstreeks 1980, genomen vanaf de
verbrede Prins Hendrikstraat (foto A. WJansen, 1980)

Beukenhof in de twintigste eeuw
De familie De Pauw Gerlings bleef gedurende veertig jaar
eigenaar van het herenhuis. In die periode werd er aan de zuidzijde een serre aangebouwd. In 1933 werd de kap geheel vernieuwd. In deze periode moet het huis de naam Beukenhof
hebben gekregen 24 .
Omstreeks 1930 werd begonnen met de voorbereiding van de
aanleg van de Zuidelijke Rondweg, waarvoor de bebouwing aan
weerszijden van het Oranjeplein moest worden afgebroken
(foto1 ). Dat lot trof ook de voormalige tuinmanswoning, die sinds
1892 eigendom was van Adriaan Voermans (zichtbaar op foto 2
en 3). Hierdoor kwam Beukenhof met een grote tuin vrij te liggen
op de hoek van de Ceintuur/aan (nu Franklin Rooseveltlaan) en
de Prins Hendrikstraat. De tuin werd langs de straat afgesloten
met een ijzeren hek, met een dubbele toegangspoort aan de Prins
Hendrikstraat, waarop de naam Beukenhof was aangebracht. De
naam zou ontleend zijn aan twee zeer grote beukenbomen, die in
de tuin vóór het huis stonden. Ze zouden dateren van de beginperiode van het herenhuis
Omstreeks 1965 zou de Rondweg eindelijk zijn functie gaan
vervullen. De omgeving moest toen aan de ontwikkeling van het
verkeer worden aangepast (afbeelding 3). Ter verbreding van de
Prins Hendrikstraat moest een flink stuk van de tuin aan de gemeente worden afgestaan. De grote beuken konden daarbij niet
worden gehandhaafd. Het perceel was toen nog 16.60 aren groot.
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Het herenhuis dat in de jaren dertig juist in aanzien had
gewonnen, kwam nu veel dichter bij de straat te liggen. Mede
door het verlies van de bomen kreeg Beukenhof een geheel ander
aanzien 25 (foto 4). Na 1960 wisselde de villa nog verscheidene
malen van eigenaar.

Foto 5: Villa Beuken hof in 1993, vrij gelegen op de hoek van de
Prins Hendrikstraat en de Frank/in Roosevelt/aan. Rechts de
Residentie Ginneken. De foto laat duidelijk zien hoe het huis ligt
ten op zichte van de tunnel onder het Oranjeplein
(foto A. WJansen, 1993)

Foto 6: 1965, de tunnelbak onder het Oranjeplein in aanbouw,
gezien vanaf de Johan Willem Frisolaan (noordzijde). Achter de
bomen rechts ligt Beukenhof

De afbraak van het pand van Adriaan Voermans, 1937
De oude woning waarin vroeger een tuinderij was gevestigd, begon na aankoop door Adriaan Voermans in 1892, aan een tweede
jeugd. Voermans werd in 1854 geboren op Overakker. In 1884
trouwde hij met de in 1850 te Driel geboren Agnes Verachtert.
In 1885 huurde het jonge paar de woning van Cornelis van den
Enden en begon er een winkel in manufacturen. In het pand was
ook voor 1870 al een dergelijk winkeltje gevestigd, gedreven door
de meesterknecht van de fabriek C.Bogaerts. Later verkocht de
hemdenmaker Veldman er zijn product. Voermans maakte er echter een echte winkel van. Bij de openbare verkoop in 1892 van de
bezittingen van de toen overleden Van den Enden wordt uitdrukkelijk vermeld, dat de winkelopstand gereserveerd is voor de
huurder, dus voor Adriaan .voermans. De hemdenmaker woonde
tot 1895 in de aangebouwde kleine woning. Toen hij verhuisd was
brak Voermans dit deel af en bouwde er een stalhouderij (foto2).
Toen het verhuurbedrijf eenmaal goed op gang was gekomen,
sloot Voermans de winkel 26 . De stalhouderij bleef be-staan tot
1937. Adriaan Voermans was intussen opgevolgd door zijn zoon
Jean Baptist. Naast rijtuigen verhuurde deze ook auto's. Op 6 juli
1937 gingen de panden, na enkele jaren moeizaam onderhandelen, voor FI. 9.000,- over naar de gemeente Ginneken en
Bavel. In de jaren dertig van de 20e eeuw waren geleidelijk alle
panden aan de oostzijde van het Oranjeplein aangekocht en afgebroken om vrij baan te maken voor de aanleg van Ceintuur/aan,
nu de Franklin Rooseltlaan. De panden van Voermans waren de
laatste en werden dan ook prompt door de gemeente gesloopt
(foto 3).
De geschiedenis herhaalt zich
Aan het einde van de 1ge eeuw was het voormalige fabriekscomplex en het herenhuis in handen van timmerman en aannemer Gerrit van Dijk.
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Deze bouwde bij voorkeur herenhuizen in blokken, waarvoor hij
onbebouwde terreinen of buitenhuizen met een grote tuin aankocht en vervolgens verkavelde. Hij was dan ook een eigentijdse
projectontwikkelaar. Het complex aan het begin van de Prins
Hendrikstraat leende zich uitstekend voor verkaveling. Van Dijk
kon echter het herenhuis met tuin voor een goede prijs verkopen,
zodat de verkaveling beperkt bleef tot het terrein van de
voormalige wasdoekfabriek. Het gevaar voor het herenhuis was
daarmee voorlopig afgewend. Mede dank zij de familie De Pauw
Gerlings die het meer dan een halve eeuw bewoonde, bleef het
nagenoeg in de oorspronkelijke staat bewaard. Een uitzondering
vormt de uitbouw aan de zuidzijde.
Verder werden bij de renovatie van de kap in 1933 de
schoorstenen op het dak vervangen door twee hoge langs de
zijgevels opgemetselde rookkanalen. Alleen aan de zuidzijde is
deze nieuwe schoorsteen nog in gewijzigde vorm terug te vinden.
Het huis staat nu op de Rijkslijst van Beschermde Monumenten
(zie foto 4 en 5). Het heeft alle kenmerken van een deftig
herenhuis uit het midden van de 1ge eeuw, zoals er in Ginneken
nog verscheidene bewaard zijn gebleven. De gestucadoorde
voorgevel is ingedeeld in vijf traveeën, met de ingang in de
middelste. Beide voorkamers bieden via openslaande deuren
toegang tot de tuin. Ook de indeling is traditioneel. Een lange
gang verdeelt de benedenverdieping in tweeën. Aan de zuidzijde
zijn er twee kamers en suite, later aangevuld met een aangebouwde serre. Aan de noordzijde liggen de eetkamer, keuken en
kelderingang. Aan het einde van de gang voert een statige trap
naar de verdieping. Ook het interieur is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven.
In de periode vóór de Tweede Wereldoorlog won het huis in aanzien, doordat het vrij op een hoek kwam te liggen. Het lag
oorspronkelijk gedeeltelijk verborgen achter de bebouwing van de
oostzijde van het Oranjeplein (foto2). Door de bouw van de tunnel
en de aanleg van de Zuidelijk Rondweg ging het huis echter in
ligging achteruit (foto 5 en 6).
De hoeken van de Glnnekenweg en de Zuidelijke Rondweg
werden in de laatste decenf1ia bebouwd met nieuwe woon- of
zakelijke complexen.

Ook voor Beukenhof en het nevenliggende terrein waar eens de
fabriek stond wordt nu door een (moderne) projectontwikkelaar
een bouwplan ontworpen, waarin het herenhuis echter gehandhaafd blijft. De tuin zou echter grotendeels volgebouwd worden.
Een eeuw geleden kon het gevaar van verkaveling nog door
verkoop worden afgewend. Er is echter wel een verschil met een
eeuw terug, toen het ene buiten na het andere werd afgebroken
om plaats te maken voor massale bebouwing met herenhuizen.
Beukenhof is nu een rijksmonument en geniet daardoor wettelijke
bescherming. Tot ongeveer 1930 lag het huis achter laagbouw
aan de oostzijde van het Oranjeplein en de Prins Hendrikstraat. In
de nieuwe plannen zou het huis wel zichtbaar blijven vanaf de
straat maar het zou wel tussen vrij massale hoogbouw komen te
liggen. Het aanzien van het huis zou daardoor voor een groot deel
verloren gaan.
Zo herhaalt zich de geschiedenis. Een eeuw geleden liep het voor
Beuken hof nog goed af. Het is maar de vraag of dat bij de nieuwe
plannen ook het geval zal zijn.
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Notarieel archief vanaf 1842, GAB.
Gedeponeerde archieven Nieuw-Ginneken, GAB.
Register van overschrijving, Kadaster Breda.

GAB., R Breda 697, f.226r. .. 228r, 7-8-1682.
Oude naam voor een boerderij aan de Prins Hendrikstraat, nu het begin van de Strijenlaan.
Genoemd naar ene Jacob, zoon van Elisabeth. Tot in de jongste tijd heeft op deze plaats een
hoveniers- of tuinderswoning gestaan . Zie Chr.Buiks: Veldnamen Ginneken en Bavel, dl.15, nr.16.
3
G.A.B., R Breda 553, 95r en v. 29-5-1698.
4
Idem, R Breda 701, f.48r en v, 8-9-1705.
: Idem, afd._llI54b, R Ginneken 90, f.93v, 9-5-1738; R Ginneken 91, f.32v, 12-1-174î.
Idem, R Ginneken 132, openbare verkoping 9-7, 16-7 en 23-7-1779; R Ginneken 97, vest,
f.197v-198r, 2-9-1779. Huuropbrengst: 2 camers met een deel van de hof resp. 27 en 20 gids, de
aangebouwde woning met koestal 18 gids, de achteiwoning met tuin 16 gids per jaar. Wofff
betaalde bij aankoop 825 gids.
7
G.A.B., afd.I11-85, N 1238, acte 64, 12-7, 19-7 en 26-7-1802.
8
Idem, N 4857, acte 80, 81 en 84, 5-9, 19-9-1816. N 4883, acte 47 en 48, 6-12-1816. De
verkoopprijs van het huis met tuin bedroeg FI. 540,-;de boomgaard kostte Fl.48,-.
9
G.A.B., afd.I11-50, NN Breda 84, acte 172 en 181, 28-8 en 11-9-1848. Let wel : in 1848 was het
complex 33 roederi (= aren) en 49 ellen (= centiaren) groot. Moonen kocht van Van Ham dus niet
de gehele boomgaard, die in 1802 nog 100 (oude) roeden groot was.
10
Perfeckte Afbeeldinge der Stadt Breda .... Anno 1624 bij Claes Janss Visscher, Amsterdam. Zie
voor een afbeelding hiervan : A.W.Jansen: "De Zandbergen tussen Ginneken en Breda', in Brieven
van Pau!us,jrg.31 nr.156, october 2005. Idem: "Het herenhuis Beukenhof te Ginneken een
fahrikantenwoning in de Doorrientuin'. in Engelbrecht van Nassau, jrg.11 nr.4, dec. 1992. ·
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Breda Ab Exeflentiss March.Amber. Spinola .... 1624-1625, door Jacob van Heijden.
Register Volkstelling 1829, Ginneken-dorp huis 9 en 10; idem 1839.
13
Proces-verbaal van Informatiën de Commodo en lncommodo, acte 8, 2-1-1849; Ginneken-1
nr.1837, G.A.B ..
14
Kadaster Breda, kadastrale legger Ginneken, artikel 1108; kadastrale hulpkaarten Ginneken
sectie I nr.44, 30--6-1849.
15
Zie voor de geschiedenis van de familie Segers: H.Muntjewerff: "De Bredase fabrikantenfamilie
Segers, 1800-1940", in Engelbrecht van Nassau, jrg.16-2, juni 1997; jrg.17-1, april 1998.
16
GAB., afd .. 11I-86, NN Princenhage 13, acte 326, 12-12-1854.
17
Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie I nr.57, 27-5-1856 .
18
Kadaster Breda, kadastrale legger Ginneken artikel 1267; Ginneken-1 nr.1605 en 1606, register
van huisnummering 1880 en 1890, G.A.B ..
19
Vermeld in NN Ginneken 23, acte 1663/1670.
20
GAB. afd.11I-85, NN Ginneken 23, acte 1663 en 1670, 19-5 en 2-6-1892.
21
Idem, NN Ginneken 33, acte 2055 en 2060, 10-10 en 21-10-1895.
22
Kadaster Breda , R.v.O., dl.1225-79, 31-7-1920. Kadastrale legger Ginneken, artikel 4815.
23
Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie 1, nr.239, maart 1895; idem nr.306, april 1901.
24
De naam Beukenhofwordt in de 1ge eeuw in geen enkele notariële acte of aankondiging van een
openbare verkoping vermeld.
25
Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie 1, nr.1047, 2-8-1967. De informatie over de
beukenbomen dank ik aan mevrouw H.P.C.de Pauw Gerlings, Breda, 1992.
26
Bevolkingsregister Ginneken 1880-1899, dl.5-258; idem 1900-1911, dl.12a-133.
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DE STROPDAS
Sinds Prins Claus enkele jaren geleden demonstratief zijn stropdas uitdeed, zien we steeds meer mannen zonder stropdas lopen, ook wanneer ze een kostuum dragen.
Begrijpelijk. Een stropdas is voor velen een echte strop.
De stropdas, voortgekomen uit een halsdoek, is vanaf de achttiende eeuw in Europa een vast onderdeel van de mannenmode.
Deze mannendas is geïntroduceerd door soldaten uit Kroatië die vochten in het leger van Lodewijk XIV (1643-1715).
Zij behaalden een klinkende overwinning op de Turken in 1660.
De Zonnekoning was diep onder de indruk van de resultaten en
van de kleding van de soldaten
In het bijzonder de kleurige halsdoeken die de Kroaten droegen.
Het Franse woord voor stropdas - cravate - is een verbastering
van "croat"
In de achttiende eeuw werd de stropdas een vast onderdeel van
het mannenkostuum. In 1733 staat stropdas voor het eerst in een
Nederlands woordenboek.
Gelezen op de kalender van Erfgoed Actueel (24 08 05)
Informatie Nederlands Centrum voor Volkscultuur - www.volkscultuur.nl

Het laatste half jaar is er w.eer binnengekomen voor de collectie
van ons museum. We hebben alles weer ondergebracht is onze
collectie en deelcollecties. Sommige zaken worden aan de
permanente expositie toegevoegd, andere zaken gaan naar ons
uitgebreide depot.
ARCHIEF
Oude kaart van Zaltbommel;; kaart van Breda vóór de sloop van
de ommuring; ingekleurde reproductie van kaart van Callot; kaart
van Nederland en Duitsland; potloodtekening kerk van Bavel;
pentekeningen van Kees Koster
BIBLIOTHEEK
Schetsenboek van Hendrik Verhees; Dré 111; Witte Nog I en Il; de
pastoor van Auvrigny; de Burgerwacht van Antwerpen; Koninklijke
Marechaussee in de Nederlandse samenleving; Verhalen binnen
de KMA; 2 ordners Brabants Heem tijdschriften;
CAFé
Twee flesjes Bootz kruidenbitter;
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CURIOSA
Kopie bouwt~kening Laurentiuskerk; verrekijker; juwelendoosje;
!egel Laurent1uskerk; 2 tegels Koninklijke Mareechaussee; houten
ingelegde molen; wolopwinder; potloodtekeningen
DEVOTIONALIA
7 dele_~ "Kijk op Kerk"; ; handboekje congregatie; handboek
H.Fam1he; prente "Gelooft zij Jezus Christus"; kruisbeelden;
FOTOGRAFIE
Ulvenhoutse verkenners te Hulst; harmonie Constantia; twee
fotoboeken van Laurentiusschool en Rosmolen-,
GEREEDSCHAP
Slijpsteen; Hakmes; soldeerbout; Engelse sleutel; aanzetijzer;
Houweel
ELEKTRA
Waarschuwingsbordjes elektra;

KEUKEN
Wandspiegel; deegrol; kruimeldief; groentesnijmes; dubele
voedselcontainer; voorraadbussen; enkele ouderwetse schalen;
petroleumstel; perculator koffiekan; taart- en koekvormen; houten
keukengereedschap; petroleumkan; aanzetijzer; raamspuit;
maatglas; perspan voor vlees; serviesgoed;

breiwolhaspel;

OUDHEIDKAMER
Messing strijkbout
RELIGIE
Missale Romanum;; singel van priester; priestersteek;
TIMMERMAN

Rijschaaf; handboor;
SCHOOL
3 leerboeken modevakonderwijs; griffeldoos; 3 leesboeken;
SPEELGOED
Speelgoedaltaar met toebehoren; Mozaïekspel; bruine beerspel;
Xylofoon; diabolo; zweeptollen; houten vrachtwagen; legostenen

KELDER
Ouderwetse frietsnijder

KLEDING
Suede handtasje;
kinderkleding;

LANDBOUW

Grote zeef; hakbijl; breda turfspade; hooibaalhaak; paardenbit;
roskam; neusringen; 2 zeisen; 2 brandmerkijzers; bietenvork;
dorsvlegel; houten graanschop; schoffel; houten tufspaden;
slachtcursus NCB; almanak boer en tuinder

kanten

doek;

ouderwetse

KLOMPENMAKERIJ
Klompenschaaf;
KONINKLIJK HUIS
Staatsieportret Juliana - Bernhard ; folder bruidsstoet Beatrix;

WASHUIS
Waspoeder
W.O. Il
Mobilisatie - asbak; knijpkat; uniform Limburgse Jagers; boek
Rijkswacht tijdens de Duitse bezetting;
De schenkingen zijn van mevrouw/ de heer of de familie: J. van
J, Cregten;
M. -L. Devos-Smulders;
J. van
Engelen;
Buut;
J. Geertsen; J. Gelinck; C. van Ginneken; J. Grauwmans; J, Bym;
mw Huijbregts; C.Leijten; J. van Looveren; J. van der Meijden-van
Seventer J. van de Muijzenberg; L. Nouwens; M. Oomes J. van
Ooyen; J.Peeters; G.Rombouts; C. van Schendel; C. Schoenmakers; pater Schunselaar; J. Spierings; C. van Tilburg; J.C.
Vermeulen; J. van der Westertaken;
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Heden zeven en twintig December negentienhonderd vijf en vijftig verscheen voor mij, ambtt·naar van de burgerlijke stand der gemeente BREDA:

van Gils, Petrus, Wilhelmus
oud 4 l jaren, magazijuhediende, woncrnle te Breda, die verklaarde, dat op
25 DccC'mher de:,:es jaars te 17 uur, ~O in rleze gemeente, Zuilenstraat 37, is
gehor·cn een kind nm het n·ouwelijk geslacht uit zijn echtgenote van der
Yeld<'n, Anna, Cornelia, zonder beroep, wonende te Breda, aan welk kind
worden gegeven de voornamen

Wilhelmina, Joanna, . Maria
waarvan nkte, welke is voorgelezen.
w.g. P. VAN GILS.

w.g. C. A.

J.

BOUWMEESTER.

KIND VAN BREDA
Kind van Breda, de roep van je geboorte
waait als een voorjaar door de winterstad.
Vrolijke horens schallen aan de poorten
van het Kasteel; de beiaardier omvat
met slingers melodie de grijze straten,
de Markt, de Vest en, wat mij 't innigst heugt,
het V alkenberg, waar in het vijverwater
jouw jeugd zich spiegelen zal, zoals mijn jeugd.

Straks loop je uit en hij het Spanjaardsgat
rijst, door je schoolboek heen, het koen verleden,
geloof en liefae der Oranjestad,
die aan je wieg staan met een blinkend heden:
overal nieuwe wijken, verse steen,
de ademtocht der nijvere fabrieken
en, als een zachte arm om alles heen,
de bossen met hun eeuwige muzieken.
Verheug u, burgers; koester 't jonge blad:
dit kind schrijft aan de glorie van uw stad.

Kerstmis 1955
Bert Voeten

25 DECEMBER 1955 WERD DE 100.oooE GEBOREN

BREDA 50 JAAR GROTE STAD
door Kees Leijten
Met een extra editie van Dagblad De Stem werd op 27 december
1955, nu 50 jaar geleden de geboorte van de 50.000e inwoner
van Breda aangekondigd.
In een "Woord van Welkom" noemt burgemeester Kortmann de
geboorte een vreugdevol moment,· daar Breda nu een grote stad
wordt én omdat deze geboorte een symptoom is van de gestadige ontwikkeling en uitbreiding van Breda.
De Bredase dichter Bert Voeten maakte er een gedicht op dat via
een "Oorkonde" werd verspreid.
klein
Eeuwenlang was Breda een kleine stad geweest binnen de vesting. Begin negentiende eeuw waren er ruim 9.000 inwoners.
Toen in de zeventiger jaren van de negentiende eeuw de wallen
gesloopt werden kon Breda verder groeien 15.000 in 1870 tot
35.000 in 1927.
Met de annexaties van delen van de buurgemeenten in 1927
groeide het aantal van 35.000 naar bijna 44.000.
De bevolking groeide in de daarop volgende jaren langzaam.
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Alleen door annexaties nam de bevolking telkens met sprongen
toe. Dat was in 1942 toen door bezettershand de dorpen Ginneken en Princenhage aan Breda weden toegevoegd . In 1961
kwam Heusdenhout bij Breda. Daarna volgde de Haagse Beemden en in 1997 kwam de grote sprong toen de gemeenten
Prinsenbeek, Teteringen en Nieuw-Ginneken met Breda werden
samengevoegd.

50.000
De 50.000e inwoner, Marinus Aarts, werd op 17 september
1937 geboren. Op 1e kerstdag 1995, nu 50 jaar geleden, was
het Wilhelmina van Gils die de 100.000 volmaakte.
Thans heeft Breda 168.000 inwoners.

t Intormalieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd

1 r I N 0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonder! n n aIllante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en
v 1 11 d gemeente Nieuw-Ginneken.
1 ljn d dorpen en gehuchten Bavel ; Galder; Ginneken; Grazen; Heusdenhout; IJpelaer; Notsel; Strijbeek en Ulvenhout

h

mkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op

11 v rnb r 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 2825668 .

:
:
:
:

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161 -433488 ,
52 18 33 639 t.n .v. Paulus van Daesdonck
37 13 311
t.n.v. Paulus van Daesdonck
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout

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

h mkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1 Ulvenhout.
1 t, 11 urn Is geopend de 1° zondag van de maand van 14.00-17.00 uur en elke woensdag van 14.00-16.00 uur.
r , 1 p nop verzoek. Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30-16.00 uur.
jllll
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n1gustus is het museum gesloten.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum'(S 10.49.79)

erevoorzitter
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2° secretaris
penningmeester
2° penningmeester
medewerker Bavel
medewerker Ulvenhout
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HEEMKUNDIG WEERBERICHT 145
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 82
december - wintermaand- windelmaand
Sint Thomas is de kortste dag (21 /12)
Maar ook de langste nacht met vorst

januari - louwmaand - vorstmaand
Met Sint Paulus-bekering (25/1)
Legt de ekster de eerste stek

UITSPRAAK 148
Als het hart goed verzorgd wordt kan het een leven 1ang mee

Monumentenboekje
Molen 'De Korenbloem'
130 jaar Mariaschool
Korenmolen De Hoop
Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
Driekwart eeuw Constantia
David Tomkins
100 jaar school Galder
Veldnamen 1-25 (1983-1988)
Carnaval Oud en Nieuw Ginneken
Bibliografie 1
Tussen Witte Wolk en Anneville
Wandelen in Strijbeek
Kerken in Bavel
Wandelen in Ulvenhout ( Callot)
Het Mastbos en Van Schermbeek
Gem. Nw-Ginneken in verleden en heden
De Ginnekensche Tramweg Mij.
Bibliografie Il
Wandelen op Luchtenburg
Veldnamen 26 (Index)
Gemaallijst 1795
traatnamen
Carnaval in Ulvenhout
Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout
Boerderijen in 't Heem v. Paulus
Sint Laurentiuskerk 1904-2004

J.M.E.M. Jespers
J.C. van der Westerlaken
C.J .M. Leijten
H. Dirven , K. Leenders e.a
Dr. J.L.M. de Lepper
H. Dirven , J . v.d . Westerlaken
J. en R. v.d. Westerlaken
Drs . H. Verhoeven (BvP 39)
A. Verkooijen e.a. (BvP 44)
Ir. Chr. Buiks (per deel)
Brieven van Paulus 46
M. Beugels, C. Leijten (BvP55)
J.M.E.M. Jespers
J . Jespers en Drs . H. Verhoeven
Dr. C.S .M. Rademaker SS CC
Ir. W . Bonekamp, M Scheepers
A . J . Spierings
Jac Jespers
P. van de Ven e.a.
C.J M. Leijten (BvP 101 )
Jacques Jespers
Ir. Chr. Buiks, J. Spoorenberg
J.M.H. Broeders , A.W . Jansen
A.W . Jansen
Ben C. Martens
C.P.M. van Alphen
Kees Leijten e.a.
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e.a.
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11 t v r nigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezinn, 1 ntoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. Het lidmaatschap van de Kring
1 t voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2005-2006: 15,- Euro per jaar.

