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RONDOM ONS HEEM 
Met de komst van de lente wordt het ook weer beter fietsweer 
Wat is er mooier dan te dwalen in onze prachtige omgeving. 
Toon van Miert vertelt over een prachtige fietstocht naar Groeske, 
dat kleine stukje Nederland in België. Rijterisnaartoe! 
Ad Jansen heeft voor u nog aller1ei bijzonderheden rondom de 
Duivelsbrug in Ginneken en Adriaan van Beek herinnert ons er 
aan dat in 1961 Heusdenhout van onze oude gemeente Nieuw
Ginneken werd afgenomen voor woningbouw voor Breda. 
In mei ging men vroeger naar Dorst, een bedevaartsoord voor Sint 
Marcoen. Maaikes Dorst is er nog steeds. 
Christ Buiks maakt de cirkel rond met zijn verhaal over Woesten
berg. 
Groeske, Duivetsbrug, Heusdenhout, Dorst en Woestenberg. 
Een rondje door en om ons heem. 
Mooi voor een daagje fietsen in de nieuwe lente. 

Maar vergeet Hoogstraten niet. 
Heb u zich at aangemeld voor de excursie? 
Lees er meer over in deze Brieven van Paulus. 

Er is veel moois te zien in en 

RONDOM ONS HEEM 
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heemkundekring 
PAULUS VAN DAESDONCK 

15 april 2006 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

Het gaat goed met onze heemkundekring. 
We zijn zelf erg tevreden over onze "Brieven"; de positieve 
reacties van de lezers doen ons veel plezier. De artikelen geven 
steeds een goed beeld van wat er ons heem is gebeurd en wat 
er zich heden afspeelt. 
Bijdragen van de leden stellen we natuurlijk op prijs. Kees 
Leijten, de hoofdredacteur, heeft over het algemeen voldoende 
kopij maar stukken van leden zijn altijd van harte welkom. 

De tentoonstelling over harmonie Constantia wordt goed be
zocht. Op zondag 5 maart kwamen zo'n vijftig mensen kijken of 
ze familieleden of vrienden herkenden op de foto's of op de film. 
Op zo'n zondagmiddag heerst er een gezellige sfeer in het mu
seum: er wordt flink gebuurt ook over andere dingen dan Con
stantia. Heel wat bezoekers die eigenlijk voor de tentoonstelling 
komen, lopen het hele museum door en maken zo, vaak voor de 
eerste keer, kennis met onze interessante collectie. 
We krijgen ook steeds meer groepen op bezoek op momenten 
dat het museum eigenlijk niet open is. Een leuke activiteit als u 
eens een familiefeestje hebt of vrienden te gast of uw personeel 
wilt vermaken. Wel even bellen natuurlijk (076-561.27.42). 

Zo'n tachtig leden waren in Den Dreef aanwezig bij de lezing 
over Hoogstraten. Daarover le~st u verder in deze Brieven meer. 
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Het zou fijn zijn als er veel leden mee zouden gaan naar de 
excursie die we op 13 mei naar Hoogstraten organiseren. 
Geheel gratis wordt u rondgeleid door de prachtige Catharina
kerk, de "Parel van de Kempen", en het stadhuis. 
U moet zich wel vóór 23 april opgeven bij Jan van Dorst (0161-
433488). Zie voor meer informatie even verder in deze Brieven. 

In de volgende aflevering van de Brieven vindt u het programma 
voor de tweede helft van 2006. 
1 k wens u veel leesplezier toe met Brieven 159. 

VOLKSKUNDEDAG 

Toon van Miert, 
Voorzitter 

Een samenwerkingsverband tussen vier historische organisaties* 
heeft ook dit jaar weer een volkskundedag op het programma 
staan. Het wordt een dag van Living History in het openluchtmu
seum te Eindhoven. Ook in Brabant zijn mensen bezig bepaalde 
episoden uit het verleden opnieuw tot leven te brengen. 
Historische gebeurtenissen worden nagespeeld. 
Deze studiedag belicht een nieuwe.vorm van vrijetijdsbesteding 
en laat u beleven wat het betekent in de huid te kruipen van een 
Romein, een middeleeuwer, een zestiende-eeuwse straatmuzi
kant of soldaat uit de tweede wereldoorlog. 
Een interessante dag, voor ieder toegankelijk op 11 november. 

* Die vier organisaties zijn : Leerstoel Cultuur in Brabant; Brabants Heem; 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en de Historische Vereniging Brabant. 

TENTOONSTELLINGEN 
PRINCENHAAGS MUSEUM Haagweg 334 bis 
"VAN VELD NAAR VEILING; de geschiedenis van de 
Princenhaagse tuinders en van de RBT. 
Zo 9 april; 14 en 21 mei en 11 juni van 13-17 uur 
BREDA'S MUSEUM Chassépark 
Prenten van het Landschap 8 april -24 september 
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AGENDA 2006 (138) 
Brieven van Paulus 159 

april 
15 
23 Hebt u zich al aangemeld voor de excursie naar 

Hoogstraten op 13 mei ? 
Meer informatie in deze BRIEVEN en deel 158 

mei 
07 museum open 
13 excursie naar Hoogstraten met eigen vervoer 

juni 
04 museum open 
30 sluiting tentoonstelling 100 jaar Constantia 

juli 
01-31 museum gesloten 
15 Brieven van Paulus 160 

augustus 
01-31 museum gesloten 
31 einde van 31 e verenigingsjaar 

september 
01 opening van het 32e verenigingsjaar 
03 90 jaar paters van Bavel. 

Feestelijke viering met aanbieding van het jubileumboek 
03 Opening tentoonstelling 25 jaar brandweer Nw-Ginneken 
05 Alle leden ontvangen het jubileumboek van de paters in 

plaats van BvP161 van 15 oktober 
18 lezing 

wijzigingen voorbehouden 

Het museum Paulus van Daesdonck is geopend: 
Eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur 
elke woensdag 14.0Ö-16.00 uur 
voor groepen op verzoek 076-561.27.42 

Het museum is gesloten in juli en augustus 
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13 MEI 
EXCURSIE HOOGSTRATEN 

Op zaterdag 13 mei organiseert Paulus van Daesdonck voor zijn 
leden een excursie naar Hoogstraten. 
Onder begeleiding van ervaren gidsen bezoeken we de 
Catharinakerk en het stadhuis. Beide gebouwen dateren uit de 
16e eeuw en zijn gebouwd door Rombout Keldermans. 
Dit is een unieke gelegenheid kennis te maken met de 
kunstwerken van de prachtige kerk: schilderijen, pronkgraven, 
gebrandschilderde ramen en koorbanken die voorzien zijn van 
beroemde "zitterkens". 
Het stadhuis kunt u normaal gesproken niet bezoeken; vandaar 
dat u deze kans op 13 mei niet mag laten liggen. 
U kunt nu eens zien hoe rijk Hoogstraten aan kunstschatten is. 

Wie meegaat, moet zich vóór 23 april opgeven bij Jan 
van Dorst (0161-43.34.88). Er zijn geen kosten aan 
deelname verbonden. 

Op 13 mei verzamelen we om 13.30 uur bij de Toeristische 
Dienst van Hoogstraten, die in het stadhuis gevestigd is. 
De rondleidingen duren ieder een· uur. 
Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Er zijn in Hoogstraten terrasjes 
genoeg om even te wachten. 

NIEUWE STRAATNAMEN 
Het college van de gemeente Breda heeft in ons heem weer twee 
nieuwe straatnamen vastgesteld: 
BEUKENHOF Op het terrein van de villa Beukenhof op de hoek 
van de Prins Hendrikstraat en de Franklin Rooseveltlaan verrijzen 
een aantal appartementen. Evenals de villa wordt hun adres 
"Beukenhof' (zie ook BvP 157 p. 105-122) 
TO LAKKER Ook in Bavel wordt "ingebreid". Deze straatnaam 
geldt voor het gebied tussen Dorstseweg, Seminarieweg en Lan
ge Bunder. Het is een toponiem dat al in 1681 gegeven werd aan 
"een saeylant geleghen aent kerckeyndt". (zie Veldnamen 3 p 91) 
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GEBED VAN MARIA'S BIDDEND KINDERLEGER 
Zoals er tegenwoordig soldaten naar Irak en Afghanistan worden 
gestuurd, zo werden kort na de tweede wereldoorlog dienstplichti
ge soldaten naar het opstandige Nederlands Indië gestuurd. 
Pater Jac Schreurs M.S.C. maakte het volgende gedichtje: 

Moeder ik ben zo moe gespeeld 
En vouw nu mijn handjes. 
Ik kom hier bidden voor uw beeld 
Moeder zegen onze Jantjes, 
Onze Jongens in de Oost 
Wees hun sterkte, wees hun troost 
Wees hun toevlucht in gevaren 
Wil hen voor hun IJ10eder sparen 
Dat zij op een goeden keer 
Ja met vlag en wimpel weer 
In behouden haven varen 
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LEZING OVER HOOGSTRATEN 
DOOR TOON VAN MIERT 
door Louis Vriens 

In het pittoreske zaaltje bij de paters te Meersel- Dreef hield onze 
voorzitter Toon van Miert op maandagavond 13 maart een 
prachtige lezing over het Land van Hoogstraten. Om 20.00 uur 
was het zaaltje al gevuld met zo'n tachtig belangstellenden. 
Onder het genot van een lekker taske koffie of schuimend pintje 
bier luisterden zij naar de meeslepende verhalen van onze voor
zitter. Aan de hand van prachtige dia's leidde Toon de zaal door 
de boeiende geschiedenis van het Land van Hoogstraten. Bij de
ze het uitgebreide verslag. 

GESCHIEDENIS 

Middensteentijd 
We praten over het gebied.rondom Hoogstraten, Wortel, Minder
hout, Meerle, Meer en Rijkevorsel; in het noorden begrensd door 
de Strijbeekse beek (Kaal) en in het oosten door de Leijloop. 
Opgravingen op de Meirberg geven bewoningssporen aan uit de 
middensteentijd (7000 jr. voor Chr.) die behoren tot de oudste 
van Vlaanderen. Tot het jaar 1000 was het land nauwelijks be
woonbaar, het waterpeil van de Noordzee stond hoog, de Mark 
waterde slecht af. Het gebied stond voor het grootste deel blank. 
Hierdoor zijn waarschijnlijk ook de namen Meer en Meerle ont
staan. Langzaam maar zeker zakte het waterpeil, wat restte was 
een drassige woestenij. Vanaf het jaar 1000 is onder het bewind 
van het klooster van Thorn en de Antwerpse St. Michielsabdij het 
woeste gebied van lieverlee ontgonnen. In 1106 spreekt men 
over het Hoogstratense Kwartier later over het Land van Hoog
straten. 

Vrijheden 
In 1210 kreeg Hoogstraten de titel van "Stad en Vrijheid". 
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Het verwierf hiermee bepaalde voorrechten zoals het oprichten 
van een schepenbank, schuttersgilde het organiseren van een 
markt en heffen van tol. 
In 1286 is voor het eerst sprake van een "Vrouwe van Hoog
straten en Wortel": Joanna van Gemmenich. Rond 1300 huwt 
haar dochter Sophia met Willem van Kuik. Hun zoon Jan I van 
Kuik wordt later heer van Hoogstraten. Hij beschouwt de inwo
ners van Hoogstraten als zijn onderdanen. Jan IV van Kuik laat 
rond 1420 de Lucia-kapel (Meersel) en de St-Jan de Doperkerk 
van Wortel bouwen. 

Hoogstraten 
De naam Hoogstraten komt waarschijnlijk van de "Hoge Straat", 
een voormalige heirbaan, die later de oude handelssteden Bre
men, Lübbeck, Nijmegen, 's-Hertogenbosch en Antwerpen met 
elkaar verbond. Karel V gaf het land van Hoogstraten in1518 on
der de heerschappij van Antoon de Lalaing ( +1540) en Elisa
beth van Culemborg (+1555) de status van Graafschap. Hun re
geerperiode betekende een hoogtepunt in de geschiedenis van 
Hoogstraten. Er was sprake van economische bloei. Zij lieten 
ook de prachtige laatgotische St.Catharinakerk (1524 -1546) 
bouwen door de Antwerpse architect Rombout Keldermans. Hun 
initialen, A en Y, zijn hoog in de gevel van de toren in zandsteen 
aangegeven. Binnen in de kerk vind je hun prachtige praalgraf. 

Tachtigjarige oorlog 
Tijdens de Tachtigjarige oorlog ( 1568-1648) houden de Spaanse 
soldaten (10.000) flink huis in Hoogstraten. Zij bezetten het kas
teel en voeren een waar schrikbewind in de streek. In het jaar 
1591 worden er 242 woningen, 24 brouwerijen en 107 schuren 
verwoest. Van de 2000 inwoners blijven er nog 600 over. Daar 
komt nog bij dat van 1608 - 1625 er sprake is van een ware 
pestepidemie. 

Lalaing 
In 1687 schonk Maria Gabriëlla de Lalaing, getrouwd met Rijn
graaf van Salm en Gaaf van Hoogstaten een stuk grond te Meer
sel-Dreef aan de Kapucijners om er een klooster te stichten. 

205 

Later heeft zij ook de aanzet gegeven tot de bouw van de huidi
ge begijnhofkerk; het wapen van de Lalaings is hier afgebeeld in 
glas en lood. Tot 1709 bleef Hoogstaten in handen van de familie 
de Lalaing. 
In Zandbergen (B) wonen nog steeds nazaten van de familie de 
Lalaing. Op het nieuwe kerkhof van Hoogstaten ligt (niet zicht
baar) hun familiegraf; er worden nog steeds familieleden bijge
zet. 

Salm-Salm 
In 1740 verhief keizer Karel VI Hoogstraten tot hertogdom. Nico
laas van Salm trouwde met een vrouwelijke Salm en vanaf die 
tijd heerste de Hertog van Salm-Salm over Hoogstraten. Het was 
een arme familie, het kasteel van Hoogstraten raakte ernstig in 
verval. In 1830 dingt de Hertog nog naar het koningschap van 
België maar helaas gaat dit naar de Saksen van Coburgs. Van 
armoede werden in 1845 al hun Hoogstratense bezittingen ver
kocht (verkoop van de eeuw). In Anholt (0) bezitten de erfgena
men nog een kasteel dat ingericht is als museum. Hier bevindt 
zich een groot deel van hét oude Hoogstratense archief. In het 
wapen van de familie zijn twee zalmen te zien. 

Franse overheersing 
Na de Franse Revolutie en tijden~ de Franse overheersing rond 
1800 gingen alle titels en voorrechten van Hoogstaten verloren. 
Ook de titel "Stad" kwam te vervallen. 

Rijke industriëlen 
Rijke industriëlen uit o.a. Gent kochten vanaf 1845 vele gronden 
in de omgeving van Hoogstaten. Zo had je de families Leysen, 
Voortman, Jacquemyns en Lauwers-Dupret. 
Zij en anderen stichtten landgoederen en bouwden prachtige 
landhuizen, bijvoorbeeld landgoed den Lage Rooij (Meerle-Ulico
ten), Maxburg (Meer-Zundert), St. Jorisburg (Meerle-Strijbeek) 
en Elsakker (Meerle). Ook zijn er in die tijd veel modelboerde
rijen gebouwd zoals Vondelstede. 
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Stad Hoogstraten 
Door de fusies der gemeenten in 1977 werd Hoogstraten als 
vanouds weer samengevoegd met de omliggende dorpen Meer, 
Meerle, Meersel-Dreef, Minderhout en Wortel. Hoogstraten mag 
zich sinds 1985 terug stad noemen. 

INSTELLINGEN EN GEBOUWEN 

Spijker . 
Een van de oudste onderwijsinstellingen van Hoogstraten Is het 
Spijker. De graanschuur {Speicher) van het kasteel van de g~a
ven De Lalaing werd in de 18de eeuw omgebouwd tot een Min
derbroederklooster. Onder de Franse Revolutie werd het geslo
ten. 1 n dit leegstaande klooster vestigden zich in 1832 enkele 
Ursulinen om met onderwijs voor meisjes in Hoogstraten te be
ginnen. Ze besteedden daarbij meer a_andacht .. aan algemene 
vorming dan aan de voorbereiding op hu1shoudehJke taken. In~~ 
volksmond had deze plaats zijn oorspronkelijke naam van SptJ
ker - graanschuur - behouden, die nu op het nieuwe klooster en 
school werd overgedragen. 

Het Spijker groeide uit tot een vermaarde wat elitaire kostschool 
voor de betere klasse. Voor het volksmeisje werd in 1919 een 
landbouwschool opgericht, de voorloper van de nu bestaande 
Technische Afdeling en Hotelschool. Pas rond 1955 werd de 
kostschool geleidelijk tot een volledige oude en moderne huma
niora {studie klassieke talen en letterkunde) omgevormd. 

Klein Seminarie 
In 1834 nam E.H. Cauwenbergh, pastoor te Hoogstraten, het 
initiatief om een college op te richten in Hoogstraten. Hij kocht 
het klooster van de Clarissen. De school werd gesticht als Aarts
bisschoppelijk College en in 1837 omgevormd tot Eerste afdeling 
van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Hoogstraten. Zo ont
stond het Klein Seminarie, ook wel "Pastoor-fabriekske" van 
Hoogstraten genoemd. Het was ingericht als internaat en_ je kon 
er een priesteropleiding volgefl, de basisvakken waren Grieks en 
Latijn. In 1982 verschenen dan ook de eerste meisjes binnen de 
seminariemuren. 
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Sinds 1 september 1999 maakt het Klein Seminarie deel uit van 
de scholengemeenschap Markdal-Hoogstraten, samen met de 
drie andere Hoogstratense middelbare scholen: het Instituut Spij
ker, het Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs en het Vrij Tech
nisch Instituut Spijker. 
Vanaf de Vrijheid heb je een prachtig zicht op de voorgevel van 
de kapel van het Klein Seminarie. Deze kapel is ontworpen door 
architect Frans Peeters in 1933/1934 en is uniek in zijn soort.Van 
binnen zijn de kapel, de gangen en de trappenhuizen op een 
wonderschone Art Deco-achtige wijze ingericht. 

Kasteel van Hoogstraten 
Volgens de legende richtte de Viking-hoofdman Gelmel hier de 
eerste versterkte, houten burcht op. Na de dood van Karel de 
Grote in 814, vielen de Noormannen op tal van plaatsen Vlaan
deren binnen om er te roven en te plunderen. Op de plaats waar 
nu het kasteel staat, bouwde hij aan de oever eerst een houten 
burchttoren om een uitkijkpost en een steunpunt te hebben voor 
zijn troepen.Vermoedelijk werd op het einde van de 12de eeuw 
de oorspronkelijke houten· burchttoren verbouwd tot een stenen 
fort. 

Tussen 1525 en 1540 lieten de Graaf en Gravin de Lalaing het 
kasteel door Keldermans verbouwen tot een indrukwekkend 
hooggotisch gebouw met wallen, wachttorens, ophaalbruggen, 
een wapenzaal en een slotkapel. 

Tijdens de turbulente Tachtigjarige Oorlog was het slot afwisse
lend in handen van de opstandelingen en de Spaanse bezetter. 
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Na vele jaren van een onvoorstelbaar gruwelijk sch_rikbewind, 
nam de gehate Hertog van Alva in 1573 het kasteel m. De~n
nialang was de chaos hier vrijwel complee_~, de pest brak uit en 
de bevolking had hieronder zo zwaar te hJden dat het ~euwen 
zou duren voor er weer sprake was van enige voorspoed in deze 
contreien. 

Na de Franse Revolutie werd het kasteel in 1796 opnieuw bezet 
en geplunderd. Franse soldaten werd~n ~ier ge~azerneerd en de 
huidige vorm van het slot dateert uit die penode. Vanaf toen 
kreeg het eveneens een geheel andere bestemming. Was het 
kasteel voorheen in eerste instantie de verblijfplaats van graven 
en hertogen en hun personeel, in het begin van d~ 19-d_e eeuw 
veranderde definitief de functie en werd het een mstelhng van 
maatschappelijk nut; eerst als bedelaarsoord, vervolgens als 
Penitentiair Schoolcentrum. 

Wortel-kolonie 
Na het succes van de landloperskolonie in Drenthe {Veenhuizen) 
kreeg Johannes Van den Bosch de opdra~ht _yan Willem I om 
een gelijksoortig project te starten in de Zu1dehJke Nederlanden. 
Zo kwam hij terecht op de grote heidevlakte_n ten oosten van 
Wortel, waar hij zijn oog liet vallen op een ge~1ed van 516 ha. In 
1822 startte men met de ontginning van de heidegronden. 
14m), zonder verdieping, met een dak van stro. 

Zodra deze gebouwen bewoonbaar waren, schreef de 
Maatschappij een brief naar de Belgische steden en gemeenten 
om voor bewoners te zorgen. Eind oktober 1822 namen de eer
ste noodlijdende families hun intrek in deze hoeventjes. l_n 1822 
verbleven er 151 kolonisten, in 1823 waren er al 406 en in 1829 
zat men op een maximum van 636 bewoners. 

Het was de bedoeling dat deze bewoners door hun "noeste 
arbeid" hun gezin in de levensbehoeften konden voorzien 
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Maar ook dat zij in staat zouden zijn om jaarlijks een zekere 
vergoeding te betalen, zodat ze op de duur als zelfstandige boer 
verder konden werken, om zo uit de vicieuze cirkel van armoede 
en ellende te ontsnappen. Maar heel dit plan mislukte. De mees
te gezinnen die in Wortel werden geplaatst, kwamen uit de ste
den en hadden geen notie van en geen belangstelling voor de 
boerenstiel. Er was ook weinig begeleiding. Bovendien waren de 
Belgen het niet eens met de progressieve ideeën van de Hollan
ders. Vanaf 1828 verloren de gezinnen hun zelfstandigheid. Ze 
moesten vanaf dan in loondienst werken vobr de Maatschappij 
van Weldadigheid. 

Toen het contract in 1841 afliep, weigerde de Belgische staat om 
de beide domeinen te kopen. De Maatschappij werd ontbonden. 
Prins Frederik kocht in 1846 zelf de domeinen van Wortel- en 
Merksplas-Kolonie. In de onzekere tijd die daarop volgde, ver
dwenen alle hoeventjes van Wortel-Kolonie steen voor steen. Op 
het terrein is van deze gebouwtjes niets meer merkbaar. 

Op 20 december 1870 werden de domeinen aangekocht door de 
Belgische staat. De coördinatie van de "Weldadigheidskolonieën 
van Hoogstraten-Merksplas-Wortel" werd toevertrouwd aan de 
directeur van de gevangenis in Hoogstraten. Vanaf 1871 werden 
eerst de aanwezige gebouwen opgekalefaterd. Op de militaire 
kaart van 1879 stonden nog enkele hoeventjes getekend. Op de 
zuidoostkant van het terrein groeiden naaldbomen en de rest van 
het domein was weer ingenomen door heide. De echte bouwac
tiviteiten in Wortel-Kolonie gingen door in de periode 1880-1900. 

In 1881 werden de nieuwe gevangenisgebouwen voor de land
lopers opgetrokken. Dit zijn de mooie witte gebouwen, die er nog 
steeds staan. De wet van 1866 werd in 1891 verfijnd. De gewone 
bedelaars, die bedelen omdat ze structureel arm zijn { door ou
derdom, werkloosheid, gebrek of ziekte), kwamen terecht in Wor
tel, en de beroepsbedelaars die arm zijn uit luiheid, losbandig
heid of dronkenschap werden opgesloten in Merksplas. De vali
de landlopers werden tewerkgesteld op de boerderij, in de steen
fabriek, de smidse, de schrijnwerkerij, de klompenmakerij, de 
weverij, de kleermakerij of moesten helpen in de keuken. 
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Vanaf 1893 kreeg de Rijksweldadigheidskolonie van Merksplas 
en Wortel een eigen directeur, los van Hoogstraten. Vanaf 1902 
werden ook de "beroepsbedelaars" ondergebracht in Wortel
Kolonie. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was de populatie van 
vagebonden in de beide Weldadigheids-kolonies zeer hoog. Na 
de Grote Oorlog daalde dit aantal aanzienlijk, enerzijds omwille 
van de wederopbouw en anderzijds omwille van de sociale 
wetgeving. 

Op 7 mei 1929 werden de landloperskolonies van Hoogstraten 
en Wortel afgeschaft en bleven de gebouwen onbezet. In 1935 
gingen de deuren terug open voor geesteszieke landlopers en 
voor zieken uit andere overbevolkte psychiatrische instellingen. 
Tijdens de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog werden de 
geesteszieken overgebracht naar andere instellingen. De gebou
wen kregen het zwaar te verduren. Het Lazaret (pesthuis) en het 
woonhuis van de hoeve werden vernield. Vanaf 1945 verbleven 
er in de gebouwen van Wortel-Kolonie opnieuw landlopers, dit
maal afkomstig van Merksplas. Wortel bleef tot in 1955 een 
bijhuis van Merksplas, maar werd toen een onafhankelijke 
instelling met een eigen directie. 

In 1993 is in België de wet op de landloperij afgeschaft 260 land
lopers van Wortel-Kolonie verloren de geborgenheid van de 
georganiseerde vrijheid. In april 1996 verbleven nog steeds 27 
landlopers in Wortel. Zij kozen ervoor om in Wortel te blijven, ook 
al moesten ze zich dan onderwerpen aan een strenger gevange
nisregime. In 2004 verbleven er nog elf thuislozen, met een ge
middelde leeftijd van 64 jaar. Omdat Justitie niet meer wenste in 
te staan voor het beheer van het domein, wilde de Belgische 
staat de gronden verkopen. Het Convent, de vereniging die in
stond voor de restauratie van het begijnhof in Hoogstraten, sloeg 
alarm. Op 9 september 1995 werd de Mars op Wortel-Kolonie 
georganiseerd. Dat leverde succes op: zowel het domein van 
Wortel als dat van Merksplas zijn sinds 29 juni 1999 als 
landschap beschermd. 
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In het Casino, het vroegere gemeenschapshuis voor het per
soneel, komt de stichting WIDAR, leefgemeenschappen voor 
mentaal gehandicapten. In andere gebouwen zijn ruimtes inge
richt door het Natuureducatief Centrum en in het grootste van de 
gebouwen worden jeugdkampen enz. georganiseerd. De meeste 
woonhuizen zijn voor lange tijd in erfpacht uitgegeven. Het 
prachtige complex wordt welk enigszins ontsierd door de nieuwe 
gevangenis die in 1996 is gebouwd . 

Religie 
Het Land van Hoogstraten kent vele religieuze hoogstandjes. 
Nadat de prachtige Hoogstratense St. Catharinakerk in de oorlog 
door de Duitsers werd opgeblazen is die in de jaren '50 weer 
minu-tieus herbouwd onder leiding van de architecten L. Stynen 
en P. Beyer. Deken Lauwerys gaf de impuls tot het herbouwen 
van dit historische monument. Als dank kreeg hij later van de 
Hoogstraatse bevolking een standbeeld in de omgeving van de 
kerk. 

1 n Minderhout hebben we het Withof genoemd naar de Witheren 
uit Antwerpen die van 1280 tot 1810 de kerk van Minderhout be
dienden; later is het verbouwd en vergroot tot een typische Nor
bertijnenpastorij. Net buiten Minderhout, richting de Laermolen 
staat de "Onze Lieve Vrouw van _Zeven Weeën- kapel"ook wel 
"Onze Lieve Vrouw van den Akker" genoemd". De kapel is ge
bouwd in 1650 door Waltman van Dijck de broer van de beroem
de schilder Antoon van Dijck .. 

Langs de weg van Meerle naar Minderhout ligt net buiten Meerle 
het Mariaveld. In 1895 is hier door de Duitse pater Bodewin een 
stuk grond gekocht. In 1900 verbleven er 150 kloosterlingen die 
werden voorbereid op missiewerk in India. In eerste instantie za
ten er zowel mannelijke als vrouwelijke kloosterlingen. Na ver
loop van tijd verdween de mannelijke tak. In 1925 is het huidige 
klooster gebouwd voor de Duitse nonnen ( orde van de Koningin 
der Apostelen). Inmiddels zijn de laatste nonnen weggetrokken 
en wordt het klooster door particulieren bewoond. 
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Heilig Bloed 
In het jaar 1380 viel er te Boxtel, toen Noord-Nederland, een 
wonderbare gebeurtenis voor. Een priester stiet, bij toeval, onder 
de H. Mis, de kelk om, waarin hij witte wijn had geconsacreerd. 
Aanstonds verdween de uitwendige gedaante van wijn en bloed
vlekken verschenen op den korporaaldoen en het altaarkleed. 
De overlevering zegt dat de priester, na vruchteloos gepoogd te 
hebben die vlekken in de naburige beek uit te wassen, de doe
ken in zijn huis verborgen hield. Op zijn sterfbed verhaalde hij 
het gebeurde aan zijn biechtvader, gaf hem de toelating het 
wonder openbaar te maken en de kostbare doeken in de kerk 
van Boxtel te doen bewaren. 

Ten tijde van de Nederlandse beroerten bleven zij lange tijd ver
borgen op het Begijnhof van 's-Hertogenbosch, van daar wer
den zij overgebracht naar de abdij van St. Michiel te Antwerpen, 
en eindelijk, de 20ste mei 1652, naar de St. Catharinakerk te 
Hoogstraten, waar zij heden nog berusten. Zij worden er het heel 
jaar door vereerd maar vooral gedurende het Octaaf der Allerhei
ligste Drievuldigheid, wanneer zij plechtig aan het volk worden 
getoond. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse Heilig Bloedfeesten op 
de 1e en 2e zondag na Pinksteren. 

Begijnhof 
Het begijnhof van Hoogstraten is vermoedelijk ontstaan rond --
1380. In de 16de eeuw werd het meermaals door brand geteis
terd. Gedurende al die tijd bleef het hof beperkt tot slechts een 
paar huisjes die in 1534 omringd werden door een stenen muur. 
In 1553 stonden er op het begijnhof veertien woningen. Een hal
ve eeuw later waren er nog maar twee begijntjes. De grote bloei
periode van het begijnhof ligt in de tweede helft van de 17 de 
eeuw. Het aantal begijnen steeg toen tot 160 zodat er woningen 
moesten worden bijgebouwd. Men begon ook met de bouw van 
een nieuwe kerk. Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw liep 
het aantal begijnen geleidelijk terug totdat in 1972 het laatste 
begijntje definitief uit het begijnhof vertrok. Vanaf die tijd sloeg de 
verpaupering toe. 
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In het begin van de jaren '90 kwamen enkele mensen van Hoog
straten tot het besluit dat het genoeg was geweest. Ze zochten 
een aantal gelijkgestemde zielen en samen richtten ze de vzw 
Het Convent op. Deze vereniging kreeg het begijnhof in erfpacht 
voor een periode van 99 jaar en de restauratie kon beginnen. 
Het concept was eenvoudig. De 34 leden zouden elk één woning 
restaureren en samen zouden ze de gemeenschappelijke delen 
zoals muren, kapelletjes en pompen aanpakken. De werken na
men een aanvang in 1992 en op 2 mei 1999 kon het begijnhof 
feestelijk worden heropend. Dit 'unieke' restauratieproject viel 
meermaals in de prijzen. Sinds 1998 staat het begijnhof van 
Hoogstraten trouwens samen met nog twaalf andere Vlaamse 
begijnhoven op de Unesco-lijst van Werelderfgoed. 

De driebeukige begijnhofkerk, toegewijd aan Sint-Jan-de-Evan
gelist, werd gebouwd door Libert Fabri. In het timpaan - het 
boogveld boven de arduinen toegangspoort - staat het jaartal 
1687 vermeld, het jaar waarin de bouwwerken aan de kerk 
beëindigd werden. 

Het Stedelijk Museum is gehuisvest in de begijnhofhuizen nrs. 
9, 10 en 11. Dit museum bevat twee afzonderlijke verzamelingen: 
enerzijds de archief- en voorwerpencollectie van de Hoogstraat
se Oudheidkundige Kring en and_erzijds een schenking van Al
fred Ost bestaande uit tekeningen en aquarellen van de kunste
naar zelf. Het museum organiseert regelmatig gelegenheidsten
toonstellingen. 

PLAAT JESPRIMEUR 
De heer N.de Leeuw uit de Troelstrastraat te Breda geniet de eer 
de eerste bromfietsrijder in Breda te zijn wiens karretje is voorzien 
van het witte verzekeringsplaatje dat vanaf 1 januari 1966 
verplicht is (De Stem januari 1966) 

Wist u dat Paulus ALLE plaatjes sinds 1966 bezit. Alleen 2005 
ontbreekt nog. Wie helpt? Met ingang van dit jaar eindigt het. 
Verzekeringsplaatjes worden kentekenplaten. 
Wie helpt ons aan het laatste nog ontbrekende verzekerings
plaatje 2005 ? 
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Beelden in de Buurt- 25 
Na een onderbreking van vier aflevering van de Brieven pakken 
we de draad weer op. Onder de titel 'Beelden in de Buurt' laten 
we u kennis maken met beelden en andere sierende elementen 
uit het werkgebied van Paulus. Hierbij aandacht voor de maker 
en voor (cultuurhistorische) achtergronden. In deze aflevering 
van de Brieven van Paulus deel 25 van deze serie, over de 
Barmhartige Samaritaan. Uw opmerkingen en suggesties 
blijven uiteraard van harte welkom. · 

Afscheid van Nieuw Ginneken 
In de voorbije maand maart besteden twee huis-aan-huis bladen 
aandacht aan de Heusdenhoutse bisschop Oomen. In mijn 
computer staat dan de tekst voor dit artikel al grotendeels 
gereed. Dat is natuurlijk geen toeval, want dit jaar, 2006, is het 
precies 45 jaar geleden dat Nieuw-Ginneken het buurtschap 
Heusdenhout overdraagt aan de gemeente Breda. Een gebeur
tenis die de moeite van het herinneren waard is. Zeker omdat 
deze 'verhuizing' in 1961 zo'n kleine 1000 inwoners betreft en 
vergezeld gaat van een echte afscheidsbijeenkomst. Op zater
dag 13 mei, twee weken voor de officiële overdracht, organiseert 
het gemeentebestuur van Nieuvy-Ginneken een 'intieme af
scheidsreceptie'. Buiten op het plein bij de school van Heusden
hout komen veel belangstellenden burgemeester De Kort, de 
wethouders en de gemeentesecretaris goedendag zeggen. 
Binnen is een kleine expositie ingericht over het leven van de 
Heusdenhoutse missiebisschop mgr. A.C. Oomen. Voorafgaan
de aan de receptie is een aan hem gewijd beeldje onthuld, een 
eerbetoon en een afscheidsgeschenk ineen. 

Mgr.Oomen 
Antonius (Toon) Cornelius Oomen wordt op 16 februari 1876 in 
Heusdenhout geboren, toen nog een gehucht binnen de ge
meente Ginneken en Bavel. Zijn ouderlijk huis staat aan de 
Kapelstraat, een boerderij die in de volksmond de naam Bis
schopshoeve krijgt. In 1834 is in het zelfde huis zijn oom Petrus 
Leijten geboren, de latere bisschop van Breda. 
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Deze vierde bisschop van Breda wijdt Toon op 23 maart 1901 tot 
priester. Vijf weken later begint hij zijn loopbaan als kapelaan in 
Aardenburg, Zeeuws Vlaanderen. Zijn broer Piet is ook priester. 
Hij is als Witte pater naar de missie in Afrika gegaan en overlijdt 
daar op nog jonge leeftijd aan een besmettelijke ziekte. Toon 
besluit zijn plaats in te nemen en krijgt van de bisschop officieel 
ontslag als priester in het bisdom. Hij vertrekt in 1902 als novice 
(nieuweling) van de Witte Paters naar de missie. Deze orde, vol
gelingen van Kardinaal Charles Lavigerie, heeft als doel de ver
kondiging van het Christelijk geloof in Afrika. Hierbij ligt het ac
cent meer op ontwikkeling van de inheemse bevolking dan op 
bekering. In 1929 wordt Oomen tot bisschop van Mwanza ge
wijd, een plaatsje in het noorden van Tanzania. 
De band tussen Oomen en zijn geboortepiek komt al voor de 
oorlog tot uitdrukking. In 1925 wordt aan de Driesprong de paro
chie Onze Lieve Vrouw van Goede Raad opgericht. De Ginne
kense Laurentiusparochie staat onder meer het gebied rond 
Heusdenhout af en daarmee komt de Anna-kapel in handen van 
de nieuwe parochie. Rond 1930 ontstaan er plannen om deze 
kapel aan de Heusdenhoutseweg op te knappen. Sinds 1648 is 
het gebouwtje in gebruik geweest voor inkwartiering van solda
ten, als paarden- en geitenstal en als school. Burgemeester 
Serraris peutert bij Monumentenzorg geld los voor herstel van de 
Ginnekense buurtkapellen ( ook de kapellen in Galder en Strij
beek worden opgeknapt). Er volgt een ingrijpende restauratie, 
1934 - 1936, door Heusdenhoutse vaklieden. Mgr. Oomen, voor 
een kort verlof terug in Nederland, verricht op 19 juli 1936 de 
inwijding. Voor het eerst na bijna 300 jaar vindt er dan weer een 
eucharistieviering plaats in de kapel. 
Als bisschop Oomen in zijn laatste levensjaren niet meer in staat 
is zijn bisdom te besturen, blijft hij wel in alle eenvoud zijn mis
sionariswerk doen. Hij overlijdt op 19 augustus 1957, in Usum
bura, eveneens in Tanzania. 

De barmhartige Samaritaan 
Pastoor Serrarens van de Driesprongparochie neemt kort na het 
overlijden van bisschop Oomen, in de zomer van 1957 het initia
tief voor een gedenkteken. Hij richt een werkcomité op, waarin 
ook de parochies uit Bavel en Ulvenhout vertegenwoordigd zijn. 
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Doel is een blijvende herinnering aan de missionaris in het leven 
te roepen. Het comité komt in contact met de Bredase beeld
houwer Hein Koreman. Deze heeft kort daarvoor een eerste prijs 
behaald bij een wedstrijd t.g.v. het honderd jarig bestaan van de 
missionarissen van het Heilig Hart. Hij ontwerpt bij die gelegen
heid een spraakmakend Heilig Hartbeeld, dat algemeen gezien 
wordt als voorbeeld van een nieuwe visie op religieuze kunst. 
Volgens de jury " ... weet hij met een summier aangeduide neutra
le lichamelijkheid een ingetogen uitbeelding t~ bereiken, die een 
passende devote houding oproept. .. " 
Wat voor het Heilig Hartbeeld geldt, geldt zeker ook voor het 
bronzen beeld dat Koreman maakt voor het werkcomité. De her
innering aan de Heusdenhoutse missionaris en bisschop mon
seigneur A.C. Oomen heeft vorm gekregen in een beeld van de 
barmhartige Samaritaan. Het brengt tot uitdrukking hoe zijn oud
dorpsgenoten aan hem terugdachten: geheel ten dienste van 
zijn naaste, streng voor zichzelf en in alles het goede voorbeeld. 
Het beeld krijgt een plaats aan de zuidzijde van de kapel, vlak 
voor de zij-ingang. De drie. parochies dragen ook financieel bij 
aan de plaatsing van het kunstwerk, maar het leeuwendeel van 
de kosten is voor rekening van de gemeente Nieuw-Ginneken. 

De geest van de bisschop 
Pater Brouwer van het provincialaat (hoofdvestiging in Neder
land) van de Witte Paters uit Boxtel zet aan het begin van de 
plechtigheid de toon: "Moge dit monument de missiegeest en -
liefde onder u blijvend bewaren." Na een korte levensschets van 
de bisschop treedt de zesjarige Henriëtte Oomen naar voren. Zij 
neemt de onthulling van het monumentje voor haar rekening en 
wordt daarbij omringd door een groot aantal bruidjes, door ver
kenners en welpen van de Mgr. Hamergroep van de Driesprong, 
door het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken, vertegenwoor
digers van het bisdom, van het zusterhuis Mater Dei, geeste
lijken van de drie betrokken parochies en van de Michaëlkerk, 
door (Witte) pater Brug mans uit Roosendaal die even met verlof 
in ons land is en door veel andere familieleden van bisschop 
Oomen. Tegen het kerkje zijn een portret van de monseigneur 
en zijn bisschoppelijk wapen aangebracht. Het geheel is omlijst 
met het rood-wit-blauw en de pauselijke kleuren geel-wit. 
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"Ik vertolk de trots van onze gemeentenaren voor een grote 
zoon". Burgemeester de Kort spreekt gloedvolle woorden bij zijn 
eerste en laatste officiële daad in dit deel van Nieuw-Ginneken. 
"Mgr. Oomen is groot geworden in werken," vervolgt de burge
meester, " en ik hoop dat de geest van de monseigneur nog lang 
onder de bewoners van Heusdenhout zal blijven voortleven." 

BRABANT 900 
Dit jaar is het 900 jaar geleden dat de graaf van Leuven de titel 
Hertog van Brabant kreeg. Daarmee startte een groeiproces dat 
leidde tot een hertogdom dat uiteindelijk bestond uit de delen van 
de huidige Vlaamse provincie Antwerpen. Vlaams en Waals Bra
bant, het Hoofdstedelijk Gewest Brussel en de Nederlandse pro
vincie Noord-Brabant. 
Dit jaar is er een programma van culturele activiteiten in ontwikke
ling dat een breed publiek aanspreekt. 
Vanaf 16 maart tot en met 25 mei is er op elke donderdagavond 
op Omroep Brabant een speciaal daaraan gewijd praatpogramma 
te zien met bekende Brabanders zoals oud-minister Gerrit Braks; 
Professor Arnoud-Jan Bijsterveld; Staatssecretaris Van Geel en 
de van de televisie bekende Brabantse dames Irene van de Laar 
en Sandra Reemer 
In het najaar volgt een nieuwe serie waarin de geschiedenis van 
Brabant vóór 1648 centraal staat. 

HEEMKUNDIGE MUSEA 
In het laatste jaar hebben ook onze "buren" hun museum kunnen 
openen. 
Heemkundekring Ledevaert Chaam in de oude basisschool aan 
de Gilzeweg ; Heemkundekring Opdebeek te Prinsenbeek in het 
oud-gemeentehuis en Museum Princenhage in de voormalige 
Aula van de Hervormde gemeente aan de Haagweg. 
Vanaf april staat agrarisch Princenhage in de schijnwerpers in het 
Princenhaags Museum. Het archief van de gesloten R.B.T.-veiling 
vormt daarbij het uitgangspunt. · 
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VAN GINNEKENSEN HUIZE 111 
door Kees Leijten 

Vijf jaar geleden , in Brieven van Paulus 134, publiceerde ik de 
stamlijn van Sjoke Jansen. 
Hoe zij, wonende in Grazen, meerdere Ginnekense families in 
haar voorouders had. (zie BvP 134 p 195) 
Dat geldt ook voor Anna van Lippe-Biesterveld van Vollenhove, de 
dochter van prins Maurits en prinses Marilène, die via haar moe
der een aantal Ginnekense families in haar voorgeslacht heeft . 
(zie BvP 135 p. 265) 

Deze keer Mgr Oomen, de Heusdenhoutse missiebisschop 
waarvoor 45 jaar geleden een monument werd onthuld toen 
Nieuw-Ginneken afscheid nam van Heusdenhout dat door Breda 
werd geannexeerd . ( 1961) 
De vader van Antonius Cornelius Oomen , stamt uit Oosterhout. 
Helena Leijten, zijn moeder, stamt uit Princenhage. 
Maar via zijn moeder stamt hij, evenals ik, ook uit het bekende 
Ginnekense geslacht Van den Cauwelaer. 

DE STAMLIJN VAN ANTONIUS OOMEN 
1876-1-957 

TWAALF GENERATIES IN 475 JAAR 

3088 Joost van den Cauwelaer 
* ± 1530 (hypothese) 

1544 Joost Joosten de Oude van den Cauwelaer 
* ± geboren rond 1560 

772 Joost Jan Joosten van den Cauwelaer 
* ±1580 

Joost was gehuwd met Lysken Laureijs Denijs 
Joost was boer op een hoeve op Cauwelaer , 



Erewacht bij de beeltenis 
van heeroom. 

Links Piet Pieterzoon ( 1941) 
Rechts Piet Janzoon (1942) 
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Bisschop 
Antonius Cornelis Oomen 
1876-1956 
( foto's uit collectie Ad Oomen) 
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386 Laureijs Joost van den Cauwelaer 
* Ginneken ± 1605 + Ginneken oktober 1670 

Laureijsz huwde 18 september 1634 te Ginneken met 
Elisabeth Adriaan Huijbrechts * ± 1610 

Laureijsz had bezittingen op Cauwe/aer; was Leenman van het 
oude hof van Thorn te Gilze, Gesworene Schepen te Ginneken 
(1665) Woonde± 1645 op hoeve Strijbeekseweg 12. 

193 Lysbeth Laureijsz Joosten van den Cauwelaer 
* Ginneken 31 augustus 1635 + na 1712 · 

Lysbeth huwde op 20 februari 1667 Petrus Cornelis 
Adriaen Leijten, geboren te Haghe 24 maart 1632 en 
overleden vóór 1 maart 1679 

Lysbeth was in 1712 mede-eigenares van de gemene heide en 
weide van het Goor te Notsel 

96 Cornelis Petrus Leijten 
* 25 oktober 1671 te 's Princenhage + na 1706 

Cornelis huwde op 20 februari 1699 te 's Princenhage met 
Joanna Jan Claes Naalden uit Haghe * 4 januari 1677 

Hun huwelijk werd ingezegend door pastoor Christiaan Blees die 
tegen de zin van de bisschop was benoemd door de abdis van 
Thorn. Dat leidde tot veel complicaties. 
Jenneke overleed 23 mei 1706. 

48 Petrus Cornelis Leijten 
* te Beek 17 november 1700 + te Beek 29 juni 1762 

Petrus huwde op 11 november 1731 te 's Princenhage 
Elisabeth Frans Nooren uit 's Princenhage * 30 september 
1711 en overleden 6 september 1769. 

Elisabeth kon schrijven, voor vrouwen een uitzondering toen. 
Het echtpaar Leijten-Nooren zijn stamvader en - moeder van de 
meeste families Leijten in de Baronie van Breda 

24 Cornelis Petrus Leijten, boer te Heusdenhout 
* te Beek op 29 april 17 43 + Beek 23 december 1828 
X op 7 februari 1768 Jacomijna Rombout Poppelaars 
* Princenhage 26 december 17 40 en + 16 mei 1798 
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12 Petrus Cornelis Leijten , boer in Heusdenhout 
* Beek 10 januari 177 4 + Heusdenhout 8 decmber 1841 

Cornelis huwde op 25 juli 1804 te Ginneken met Helena 
van Dijck; Zij overleed 17 juni 1819 te Heusdenhout 

Christiaan de broer van Helena is de vader van de Bredase 
bisschop Antonius van Dijck, coadjutor van Mgr. van Hooijdonk 
(BvP 74) Helena is grootmoeder van Bisschop Petrus Leijten (BvP 
63) en overgrootmoeder van bisschop Antonius Oomen. 

6 Cornelis Leijten, boer in Heusdenhout 
* 24 maart 1806 Heusdenhout + aldaar 20 januari 1836 

Cornelis was op 6 mei 1830 te 's Princenhage gehuwd met 
Petronella van der Veeken , geboren 9 november 1801 te 
Princenhage en overleden te Teteringen 10 augustus 1873 

3 Helena Leijten 
* Heusdenhout 28 april 1833 + aldaar 12 februari 1912 

Helena trouwde 17 september 1856 met Adriaan Jacobus 
Oomen, boer te Heusdenhout. , aldaar geboren 22 maart 
1825 en aldaar overleden 11 april 1899. 

De broer van Helena was bisschop Petrus Leijten 

1 Antonius Cornelis Oomen 
* 16-2-1876 te Heusdenhout + 17-8-1957 te Usumbura 

Antonius studeerde aan de seminaria van het bisdom Breda en 
werd op 23 maart 1901 tot priester gewijd door zijn oom Mgr 
Petrus Leijten. Hij werd terstond benoemd tot kapelaan te 
Aardenburg (Zeeuws Vlaanderen). 
Na het overlijden van zijn broer, missionaris bij de witte paters, 
trad hij in 1902 in bij de Sociëteit der Witte Paters van Kardinaal 
Lavigerie . In september 1904 vertrok hij als missionaris naar 
Urundi en werd op 21 juli 1929 tot bisschop gewijd. 

Indien u aan deze stamlijn nog gegevens kunt toevoegen, dan houd ik me aanbevolen 
de kwartierstaat van Antonius Oomen bepaalt de gebruikte nummers 
zie voor meer informatie BvP 134, 135 en 136 

- Van Ginnekensen Huize I Stamlijn Sjoke Jansen door Kees Leijten BvP 134 p 19!:r197 
- Van Ginnekensen Huize Il Stamlijn Anna v.Uppe B. door Kees Leijten BvP 135 p26!:r268 
-idem BvP 136 p 13 
- Vier Historische Boerderijen door Ad Jansen BvP136 p 29-55 
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No: 1 10 maart 195b 1e Jaargang 

ns 
weekblad voor Bavel 

ADMINISTRATIE: Kerkstraat 12 

ONS BLAD 50 JAAR 
INHOUD BEZORGING REDACTIES 
door Herman Polman 

In februari 1956 besloten de drie Bavelse jeugdstandsorganisa
ties, de voetbalvereniging en de jeugdbeweging om een Bavels 
weekblad op te richten, "Ons Blad" 
Op tien maart verscheen het eerste nummer dat vier bladzijdes 
dik was -of dun, zo men wil-. In de redactie zaten P. van 
Disseldorp (namens de R.J.M.V.),' H. Ermens (K.A.J.), C. van 
Ginneken (K.J.8.), J.Jansen, Riet Kouwenberg (R.K.8.8.), Nel 
van Steen (V.K.A.J.) en Theo Tielemans (R.K.J.8.). Ik geef de 
betekenissen van de afkortingen niet, dit om de oudere lezers in 
staat te stellen een geheugenoefening te doen. 
Ulvenhout had al een blad, "Nieuw Geluid", maar de Bavelaren 
besloten om zich daar niet bij aan te sluiten, want dan zou het 
blad veel te dik worden en veel te veel gaan kosten. Nu wordt in 
dit eerste nummer van "Ons Blad" geen abonnementsprijs ge
noemd, maar we weten dat de abonnee in 1962 fl. 5,20 moest 
betalen en voor een tientje konden de plaatselijke adverteerders 
een hele pagina krijgen. Middenstanders buiten Bavel mochten 
vele jaren lang alleen maar adverteren als hun waren niet in 
Bavel te koop waren, zoals boeken, platen en stokvis. 
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Nelie Smit-Kroes zou hier met haar bezetenheid voor vrije 
mededinging beslist ingegrepen hebben. 
In de beginjaren waren de regels voor privacy nog niet zo streng 
als nu en werd elke week de "burgerlijke stand" vermeld. Zo we
ten we dat er in die eerste week niemand in de gemeente werd 
geboren en dat er één persoon -Romania Goethals- stierf; twee 
stelletjes gingen er trouwen en één persoon hield het hier voor 
gezien, maar dit verlies werd gecompenseerd door de binnen
komst van een ander. Niet alleen van overledenen werd de 
leeftijd vermeld, maar ook van de trouwlustigen en dat leidde bij 
prille bruidjes nogal tot gefluister en fronsende wenkbrauwen. 
Door de kerkberichten worden we er weer aan herinnerd dat er 
toen elke dag twee missen waren in Bavel en op zondag zelfs 
drie. 
Gelukkig was er alleen maar dan een collecte en het pleit niet 
voor de Bavelaren dat de pastoor al in het eerste nummer de 
parochianen moest verzoeken om "geen waardeloos geld in de 
collectezakjes te geven". 
"Ons Blad" was dan wel opgericht om informatie te verschaffen 
over het parochieleven én over de Bavelse verenigingsactivitei
ten, maar in de eerste jaren was het wel heel erg godsdienstig 
gekleurd, mede door de herhaalde waarschuwingen van pastoor 
Doens om geen ontijdige en oneerbare verkering aan te gaan en 
geen lichtzinnige en gevaarlijke dansgelegenheden te bezoeken. 
Breda was toen waarschijnlijk een poel de verderfs en bijna 
wekelijks werden de ouders vermaand om hun dochters niet 
naar een dienstbetrekking in de stad te sturen alvorens bij 
Goverdina Oomen "inlichtingen te hebben ingewonnen dat aan 
de aangeboden dienstbetrekking in godsdienstig en zedelijk op
zicht geen gevaren waren verbonden". 
Ook politiek vertaalde zich deze godsdienstige gekleurdheid. Bij 
de laatste raadsverkiezingen heeft de huidige redactie uiteraard 
de Bavelaren niet gelaakt of geprezen om hun politieke voorkeur, 
maar in 1956 bekende de redactie onbekommerd kleur met het 
commentaar: "Bavel heeft zeer goed gestemd. Het is alleen jam
mer dat de 33 stemmers op de PVDA gestemd hebben". Over de 
WD en andere "slechte" partijen werd niet gerept. 
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"Ons Blad" maakte ook reclame voor andere bladen, want we le
zen in 1957 dat in een katholiek gezin de Katholieke Illustratie en 
de Beatrijs ( een soort Roomse Margriet) gelezen behoorden te 
worden, want "De Katholieke Illustratie is een prachtig blad dat 
een katholiek moet verkiezen boven Panorama". 
Dit laatste was waarschijnlijk vooral bedoeld voor de arbeiders, 
want uit een sociografisch rapport over Bavel in 1951 blijkt dat er 
49 werklieden op Panorama geabonneerd waren en maar 6 op 
de Katholieke Illustratie, die echter wel bij 50 agrariërs in de bus 
viel. Maar ondanks deze steun van "Ons Blad" hebben de Illus
tratie en de Beatrijs het niet gered .... 
Langzamerhand kregen de berichten over verenigingsactivitei
ten meer ruimte dan de parochieel-godsdienstige informatie en 
zo kunnen we min of meer een vijftigjarig dorpsleven reconstru
eren: 

Opkomst en afsterven van de Culturele Kring, de dood van de 
negenennegentig jarige Heilige Familie, het einde van de huis
slachtingen (en van de eigengemaakte zult) in 1963, de stijging 
en de daling van "Bavel" op de KNVB-ladder, de laatste klanken 
van de mondharmonicaclub, de aankleding van de harmonie
leden van simpele pet tot volledig uniform, de laatste dekking 
van de berenbondbeer, doelpunten van de Zuidwesthoek, de 
Praothuisboys, 't Haantje en de Sportboys, blaren van Anneville 
en droppings van de KPJ, de sloop van het Patronaat en de 
bouw van De Huif, nieuwe sportclubs als badminton en tennis, 
het requiem van Mozart, Bavel lzz Music, Kolder en Open Misère 
met een Praotje, enz. enz. enz. 
Soms melden verenigingen dat ze er mee stoppen, zoals de 
berenbond, maar het komt ook voor dat je moet concluderen dat 
ze een zachte dood zijn gestorven, louter door het feit dat er 
niets meer over in "Ons Blad" staat, bijvoorbeeld de mondhar
monicaclub. 
Een enkele maal kun je ook het grote wereldgebeuren uit "Ons 
Blad" halen. Zo kwamen Mohammedanen, zoals ze toen nog 
genoemd werden, in 1956 in Nederland praktisch niet voor. 
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De redactie kon in december dan ook onbekommerd en zonder 
enige vrees voor wat voor represailles dan ook schrijven dat de 
volgende zondag de klokken zouden worden geluid "ter dank
bare herdenking van de grote overwinning van de Christenheid 
op bedreiging van de Turken in het jaar 1456 behaald met het 
bidden van de Engel des Heren ( een bekend gebed)". 
De bezorging van "Ons Blad" is al heel lang in handen van de 
meisjesschool, later Brigidaschool, nog later De Spindel. Toch 
heeft ook de jongensschool ooit het blaadje bezorgd, want in 
1962 werd bepaald dat de jongens van de hoogste klas der lage
re school o.l.v. de heer Schoenmakers het zouden bezorgen en 
als beloning zou de klas jaarlijks een bedrag van vijftig gulden 
ontvangen. Tegenwoordig is, al meer dan 25 jaar, een dagje 
Slagharen de beloning, een aardig lokkertje natuurlijk. Zo schrijft 
een meisje in 1981: "Soms heb ik er de pest in, maar ik wil best 
iets doen voor een dagje Slagharen". 
Een ander vond het toen onrechtvaardig dat alleen de 
Brigidaschool met de bezorging werd belast: 
"Waarom bezorgt De Tweeschaar "Ons Blad" eigenlijk niet? Zijn 
ze daar te lui voor?" 
In de afgelopen 50 jaar heeft "Ons Blad" twee keer een concur
rentieslag overleefd. Zo verscheen in 1975 "De Gong", een blad 
dat niet alleen bestemd was voor Bavel, maar voor de hele 
gemeente. Op de volgende Bonte Avond kon het Smartlappen
koor echter al zingen: 

Ach het is zo droef te sterven, nauwelijks nog een jaartje jong ... 
Heden plotseling overleden, onze lieve kleine Gong. 

Ook het verschijnen van het 'Weekblad van Nieuw-Ginneken " 
heeft "Ons Blad" overleefd, anders dus dan het Ulvenhoutse 
zusterblad, waarvan het verdwijnen door de redactie van "Ons 
Blad" zeer werd betreurd. Mogelijk hebben de bijna wekelijkse 
artikeltjes over allerlei Bavelse toestanden, die tussen 1986 en 
1992 in "Ons Blad" verschenen, iets aan deze overleving bijge
dragen. 
De redactieleden die ik in het begin heb genoemd, vormden 
eigenlijk slechts een redactieraad. 
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Zo werd in 1962, toen de samenstelling al duchtig veranderd 
was, vastgesteld dat de leden in elk geval één keer per kwartaal 
moesten samenkomen en voor een "echte redactie" was dat 
natuurlijk wel erg weinig. Verreweg het meeste werk werd 
verricht door Toos Jorissen, die twaalf jaar de kopij in ontvangst 
nam, corrigeerde en rangschikte. Langzamerhand echter kwam 
heel de redactionele taak te liggen bij Wim Marijnissen die het 
blad alleen maar hoefde te drukken en op 6 december 197 4 
spuide hij zijn gal over klachten van lezers inzake verkeerde 
berichtgevingen: zulke fouten waren vol-gens hem bijna altijd te 
wijten aan de inzenders van de kopij. "Als bijvoorbeeld de 
pastoor "n H. Mis om half elf laat beginnen i.p.v. tien uur, hoeft 
dat persé niet verkeerd in "Ons Blad" te staan", aldus Wim. "Dat 
kan ook een verkeerde tijd van de pastoor zelf zijn en dat is 
wezenlijk iets anders". 
Wel corrigeerde hij zelf zo veel mogelijk taalfouten. 
"Bruininks wordt praktisch altijd verkeerd geschreven en waarom 
eigenlijk? De naam staat toch duidelijk op zijn zaak. 

Ook kan de voorzitter van de harmonie toch moeilijk zeggen dat 
z'n bericht is verkracht, als hij de harmonie 's morgens een 
serenade laat brengen. Iemand met een beetje algemene ont
wikkeling weet dat 't dan een aubade betreft". Ook konden 
volgens de boze drukker/redacteu~ berichten die pas de andere 
week binnenkwamen, moeilijk op tijd worden geplaatst en hij 
kondigde aan het redactiebijltje erbij neer te gooien. 
Piet Jansen, de voorzitter van Bavels belang, haalde Jef Baeten, 
Jan Leesmans, Joke Machielse, Herman Polman en Pierre Teu
nissen over om met twee leden van de oude garde, Rinus Aarts 
en Jan Geerts, een nieuwe redactie te vormen, terwijl Anton v.d. 
Pluym de administratie en het penningmeesterschap op zich 
nam. Niet veel later, toen Wim Marijnissen van de een op de 
andere dag meedeelde "Ons Blad" niet meer te drukken, kwam 
ook Joke Teunissen bij de redactie. Zij verzorgde bovendien het 
typewerk. De nieuwe redactie begon met het schonen van het 
abonnementsbestand; ieder die daar lust in had, moest zich 
(opnieuw) als abonnee opgeven. Bavel wilde blijkbaar "Ons 
Blad" niet kwijt, want men gaf zich massaal op. 
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Vier redactieleden en de penningmeester vierden in 1999 hun 
zilveren "Ons-Blad-Jubileum", terwijl Rinus Aarts toen zelfs al 
veertig jaar meegewerkt had. 

De jubilarissen van "Ons Blad" in 1999. V.l.n.r. Joke Machielse, 
Pierre Teunissen, Anton v.d. Pluym, Rinus Aarts, Jan Leesmans. 
Anton v.d. Pluym overleed in november 2003 

De redactieleden -de twee Jokes, Pierre Teunissen, Jan 
Leesmans en Rinus Aarts- gingen hierna nog eens zes jaar door 
en ze werden bij hun afscheid eind 2005 door "Dorp Bavel" op 
het Jac van Gilsplein gehuldigd en bedankt, terecht want "Ons 
Blad" heeft veel voor Bavel betekend. 

STAMBOOMONDERZOEK 
Vele van onze leden hebben inmiddels veel onderzoek gedaan 
aan hun stamboom. Er komen weer twee stamboomdagen aan: 
Zaterdag 13 mei Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw) 
entreeprijs 9 euro inclusief een CD-rom met 1000 kwartierstaten. 
Zaterdag 7 oktober Neêrlandsch Koffijhuis Markt 23 Etten-Leur 
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RIJTERISNMRTOE 3 
door Toon van Miert 

Er zijn van die plekjes in de omgeving waar ik steeds maar weer 
naartoe fiets of wandel, waar ik van geniet en waar ik me thuis 
voel. Ik ben heel erg verknocht aan de Kogelvanger, zeker op 
warme lente- en zomeravonden als er niemand is en de 
honderden kikvorsen voor een prachtig geluidsdecor zorgen; de 
lange weg van Minderhout naar Baarle Hertog langs de Baarlese 
Brug kan voor mij niet lang genoeg zijn en het gehuchtje Achtel 
bij Hoogstraten brengt mij weer helemaal terug naar tijden die ik 
alleen maar uit verhalen van mijn moeder ken. 
En dan 't Groeske! In alle jaargetijden een uniek stukje Brabant: 
de ligging, de bomen, de oude boerderijen, Onze Lieve Vrouw 
ter Donken. De weg op de fiets ernaartoe is al bijzonder: vanuit 
Meerle de op een na laatste zijweg links voor Minderhout -
Heerle - inrijden, Hal oversteken en dan het nieuwe fietspad 
volgen. Het Merkske, de grensloop hier, ligt in een prachtig 
beekdal: Brabant op z'n mooist! De boerderij links is het oudste 
oorspronkelijke huis van Baarle Nassau; op de zijkant van de 
langgevelboerderij staat het bouwjaar, 1634, en is een 
afweerkruis geschilderd: je moet boze geesten buiten houden! 
Even verder het driehoekig pleintje. met aan de ene kant de grote 
boerderij van de heer Caspanni en daar tegenover een nieuw 
kapelletje: Onze Lieve Vrouw ter Donken. Dat zie je maar 
zelden, een kapelletje uit deze tijd; het ziet er altijd keurig 
verzorgd uit, er is constant religieuze muziek te horen en het is 
voorzien van een mooie "voortuin" met daarin de gebeeldhouwde 
kop van Sjarel Geers, "Pinneke Dril", een legendarische figuur 
die tot zijn dood in de boerderij ernaast gewoond heeft. De heer 
Caspanni heeft de kapel in 2000 gebouwd. Hij woont hier zo'n 
vijftien jaar en heeft zijn hart aan dit unieke plekje verpand. Zijn 
liefde voor het Groeske zorgt ervoor dat hier weinig zal 
veranderen en dat ook de komende generaties nog kunnen 
genieten van de rust die er heerst. 
U bevindt zich hier op Castelré waar in de late Middeleeuwen al 
mensen gewoond moeten hebben (of doorgetrokken zijn). 
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Rond 1730 was Castelré een aanzienlijk gehucht met ongeveer 
50 huizen, drie stokerijen en twee brouwerijen. In de Eerste 
Wereldoorlog waren er 18 cafés. Nu zijn er nog twee horeca
gelegenheden. Wel cafés maar geen kerk; de bewoners van 
Castelré kerken al sinds eeuwen in Minderhout. Toen de bis
schop van Breda in de jaren zestig van de 1 ge eeuw een kerk of 
kapel in het gehucht wilde bouwen, hebben de 850 zielen van 
deze afgelegen plek de bisschop gesmeekt dat niet te doen: zij 
waren te arm om aan de bouw van een kerk, kosterij en school 
te kunnen bijdragen. Minderhout lag ten slotte op een 
boogscheut! In de eerste Wereldoorlog werd dat even anders. 
Om te voorkomen dat jonge Belgen zich via Nederland zouden 
aansluiten bij de troepen in de IJzerstreek, hebben de Duitsers 
de "Dodendraad" aangebracht, een elektrische afsluiting van de 
grens van een paar duizend volt. 

Kapel 0. L. V ter Donken 
foto Kees Leijten 
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Heel wat grensbewoners, volledig onbekend met het vrij nieuwe 
verschijnsel elektriciteit, zijn op dramatische wijze om het leven 
gekomen. De kerk- en schoolgang naar Minderhout was 
onmogelijk. Bisschop Hopmans van Breda heeft toen een 
noodkerk en noodschool laten bouwen en een jonge Belgische 
priester-soldaat, Leon Baes, als pastoor aangesteld. Na de 
oorlog zijn kerk en school weer afgebroken en in 1936 is op die 
plaats als na-oorlogse dank van alle inwoners van Castelré een 
kapelletje gebouwd dat onlangs mooi gerestaureerd is. Dat alles 
staat in de tekst op de kapel te lezen. 

U GoD Van VreDe 
NaoorlogsChen Dank Van alle Inwoners Van Castelré 

De Pastoor E.H.LEO Baes, 
Krijgsaalmoezenier van 'Bisdom Gent 

1914 -1918 

Dankkapelletje 
Foto Toon van Miert 



Ballonmonument uit 1870 
Foto Kees Leijten 

Vanwaar die hoofdletters op onnodige plaatsen in de eerste twee 
zinnen? De tekst is een zogenaamd chronogram of jaardicht: de 
hoofdletters moet je lezen als Romeinse cijfers en na enig puz
zelen kom je tot het jaartal 1936. 
Op de bankjes voor de kapel kunt u bidden tot het H. Hart, Maria 
of Jozef, de beelden die erin geplaatst zijn. 
Op de fiets of in de auto nog even verder, de weg Minderhout -
Baarle Hertog oversteken. Links van de weg staat het ballon
monument dat daar in 1970 geplaatst is. Honderd jaar eerder is 
op deze plaats een ballon, de Archimède, geland die uit het 
belegerde Parijs was opgestegen: de enige manier om post en 
andere zaken uit de Franse hoofdstad te smokkelen. 
Een paar honderd meter verder staat In Holland, het café dat al 
110 jaar in het bezit is van de familie Snoeys. Neem een maat 
mee die een even sterke maag als u heeft als u tenminste van 
plan bent om de beroemde "eieren-met-spek" hier te eten: acht 
eieren op je eentje eten is niet mis! De eigenaar, Jos Snoeys, (of 
zijn vrouw) klutst er zo'n kleine twintigduizend per jaar in de grote 
pan. Een stevige maaltijd die het beste, dat vind ik tenminste, 
weggegeten kan worden met een tripel van Westmalle. De 
terugweg duurt dan wel ietsjes langer. 

Een interessant boekwerkje over Castelré in de jaren 1914 - 1918 is in 
mei 2004 uitgegeven door Heemkundekring Amalia van Solms in 
Baarle. Het bevat een uitgebreid verhaal van Jan Huijbrechts over "De 
Dodendraad", een beschrijving van de activiteiten van pastoor Leon 
Baes en een bloemlezing van publicaties en correspondentie m.b.t. een 
heuse schoolstrijd die er in die tijd in Castelré gewoed heeft. 
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MAAIKES DORST 
door Piet van Beek 

Laatst kwam ik een krantenknipsel tegen uit "De Stem" van 1982 
over Maaikes Dorst. Het artikel was van de hand van Jan Ver
hulst en ging over de teloorgang van de Marcoenverering in deze 
plaats. Deze Marcoenverering in de kerk van Dorst stamt uit 
1689. De toenmalige priester, Norbertus Somers, bracht de relik
wie mee uit Antwerpen. Dorst werd al vrij snel een belangrijke 
bedevaartplaats. Voor de grote belangstelling voor deze Heilige 
zijn verschillende redenen aan te voeren. De ziekte waarvoor 
genezing werd gezocht was een algemeen voorkomende tuber
culose aandoening aan de lymfklieren, scrofulose genoemd, In 
de volksmond, bij ons, meer bekend als Koningszeer, in Frankrijk 
als "Ie mal du roi" en in Engeland als "the king's evil". Deze naam 
voor de ziekte wordt in het vervolg van het verhaal duidelijk. De 
zwellingen aan keel en hals evenals andere symptomen verdwe
nen met ongeregelde tussenpozen. De mensen kregen de ziekte 
door het drinken van melk van door tuberculose besmet vee. 
Voor genezing van deze ziekte werd de Heilige Marcoen aange
roepen. Vele heiligen werden door hun levenswijze, sterven of 
naam met een bepaald ziektebeeld ver-bonden. De Heilige Lucia 
werd aangeroepen bij oogziekten omdat haar naam "de lichtge
vende" is. De naam Marcoen kan met de oudmiddeleeuws woor
den mar voor ziek en cou voor hals met scrofulose in verband 
zijn gebracht. 
Marcoen werd rond 490 in de Franse stad Bayeux geboren. Als 
telg uit een rijke adellijke familie maakte hij op twintigjarige leef
tijd al deel uit van het stadsbestuur. Na het overlijden van zijn 
ouders deed hij afstand van at zijn bezittingen en trok zich terug 
als kluizenaar. In 522 werd hij door de H. Possemis tot priester 
gewijd en trok van toen af rond om het geloof te verkondigen. 
Met een schenking van de Frankische koning Childebert 1, 
gestorven 24 december 558, stichtte hij een klooster in Nantieul. 
Op 1 mei 558 overleed hij daar als abt van het klooster. Zijn graf 
met de daarbij liggende bronnen trok tot 1690 vele pelgrims. 
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Ter bescherming tegen de binnenvallende Noormannen werd het 
stoffelijk overschot van Sint Marcoen in 906 overgebracht naar 
de Noord Franse plaats Corbény. Koning Ludwig de heilige liet 
de relikwie van de H. Marcoen onderbrengen in een schrijn. De 
Franse koningen lieten in 1101 de schrijn overbrengen naar de 
kathedraal in Reims. Bij de Franse revolutie moest alles war 
betrekking had op het koningshuis het ontgelden. De schrijn is 
toen ook vernield. 
Als dank voor de schenking zou de Heilige Marcoen de gave om 
door handoplegging zieken te genezen gegeven hebben aan 
koning Childebert 1. Deze koning zou de gave doorgegeven 
hebben aan de Franse koningen. 
Bij de kroningsplechtigheden van de Franse koningen in Reims 
werden zij door de bisschop gezalfd. De hierbij gebruikte olie zou 
volgend de verhalen door een duif overgevlogen zijn uit de he
mel. Door de zalving onderscheidde de koningen zich van de 
andere adellijke machthebbers. 
Behalve de handoplegging of het bezoeken van een aan de 
heilige toegewijde bedevaartsoord werd ook een dieet 
voorgeschreven en moesten "weijgaert bladeren ofte wilde 
spinagie"op de zere plek worden gelegd. Op een oud 178e 
eeuws prentje stonden de volgende dieetvoorschriften: "De 
geseghende van het Koninckx-seer moeten hun wachten van te 
eeten Loock, Biest-loock, Auijn, Porreij, Ertten, Drooge Boenen, 
Aerdtsppels, Speek oudt gesouten'Rundt-vleesch, Gansen, 
Duijven, Eendtvoghels en van alle Suericheijt en oock van 
Palinghen, Louwen, Botten en van Alle Gesouten Slijmachtighen 
Visch ende oock van alle Hoofden Afvallen en Ingewanden van 
Beesten tot dat sij ghenesen sijn." 
"Item sij moeten onderhouden drie Feestdaghen van Sinte 
Marcoen den Patroon van het Koninckx-seer waer van de 
eersten is den eersten dagh Maij, den tweeden de sevensten 
Julij, den derden den tweeden October. Die men soo langh moet 
onderhouden tot dat men Genesen is. Item sij moeten alle Jaere 
een Aelmoese geven ter Eeren van Sinte Marcoen het sij Kleijn 
ofte Groot waer dat het haer belieft." 
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lNHOUD: 

l. Levensschets van St. Marcoen blz. 5 

2. Litanie ter ere van St. Marcoen blz. 13 

3. Noveengebeden ter ere van 

St. Marcoen . . . . . . blz. 16 

4. Broederschap van St. Marcoen blz. 22 

Bedevaartboekje uit 1949 

Op een waarschijnlijk eind 18e Eeuw te Antwepen gedrukt 
bedevaartboekje van Dorst staan een zestiental ongeveer dezelf
de spijzen. Op de jongere bedevaartboekjes ontbreken deze 
dieetvoorschriften. 
Kijken we naar de Marcoenverering in Nederland dan is het 
opvallend dat alle, op een na, bedevaartplaatsen in Limburg te 
vinden waren. In 1986 heb ik een aantal parochies aangeschre
ven over de Marcoenverering in hun kerk Uit Laar-Weert, Echt, 
Welten-Heerlen, Maastricht en de Sint Benedictusberg Abdij uit 
Vaals kreeg ik leuke en soms verwonderde reacties. In Laar
Weert bijvoorbeeld was de pastoor niets bekend over een 
Marcoenverering in zijn parochie die pas sinds 1944 bestond. 
Navraag onder de oudere parochianen had wel resultaat. 
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Vroeger, tot 1941, was er wel een Marcoenverering geweest in 
een, aan St. Sebastiaan toegewijde kapel. Hier had ook een 
beeld van die heilige gestaan. Dit beeld was door het 
gemeentebestuur aan het Kerkelijk Museum in Weert uit geleend 
onder de naam "H. Norbertus". Verder onderzoek door de 
pastoor wijst uit dat in 1732 een kapel uitrusting is aangeschaft 
waaronder een beeld van de Heilige Marcoen. 
1 n Brabant is alleen Dorst bekend als bedevaartplaats van de 
Heilige Marcoen. De verklaring hiervoor is volgens mij vrij 
eenvoudig. · 
Tot het Concilie van Trente, 1545-1563, behoorde onze streek 
tot het prinsbisdom Luik. De wereldlijke macht in onze contreien 
was, evenals in Spanje en het Duitse Rijk, in handen van Philips 
11. Door een scheuring in de katholieke kerk kwam ook de 
reformatie opzetten. Om aan deze ontwikkeling beter weerstand 
te kunnen bieden kwam de vorst in 1550 met de paus een 
aangepaste indeling van de bisdommen overeen. Er kwam een 
bisdom Antwerpen dat onder het aartsbisdom Keulen zou 
resorteren. Philips Il was slecht bij kas en vond dat de kloosters 
bij de nieuwe indeling maar de bisschop moest onderhouden. 
Omdat de kloosters zich tegen deze regeling verzetten duurde 
het tot 1575 voor de eerste bisschop van Antwerpen benoemd 
werd. 
De toenmalige aartsbisschop van Keulen schonk bij die 
gelegenheid enige relikwieën van de Heilige Marcoen aan de 
cisterciënzerabdij te Antwerpen. Het bisdom Keulen had deze 
reeds in de 7e eeuw van St. Ouen ontvangen. 
Na de Vrede van Munster in 1648 was het katholieke geloof 
verboden maar de uitoefening oogluikend toegestaan. De pries
ters kwamen dan ook dikwijls uit de Zuidelijke Nederlanden of 
hadden daar hun priesteropleiding gevolgd. Norbertus Somers 
trad in 1672 in bij de cisterciënzers te Antwerpéh en droeg op 5 
oktober 1676 zijn eerste Heilige Mis op. Hij moet dus op de 
hoogte geweest zijn van de schenking van de relikwieën aan de 
abdij. Nadat hij enige jaren vicaris was geweest bij de provoost in 
St. Catharinadal vroeg de pastoor van Oosterhout hem in 1687 
dienst te gaan doen in de schuurkerk te Dorst. 



238 

Pagina uit het notitieboekje van de kapel in Laer-Weert uit 1731. 
"Getrouwe/ijk gecopiëerd ende vernieuwd door mij Wilhelmus 
Caris Schoolmeester en Cape/meester in het gehucht Laer 
Actum Weert desen 10 meert 1796 
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In de late middeleeuwen geloofde men dat God en zijn Heiligen 
de mens sneller verhoorden op bedevaartplaatsen. Toen Norbert 
Somers in 1689 bij zijn bezoek aan het klooster met de bisschop 
van Antwerpen de slechte financiële toestand besprak moet hij 
aan de relikwie van de Heilige Marcoen gedacht hebben. De bis
schop schonk hem dan ook de relikwie met de opmerking "Nu 
zult ge voortaan in Dorst wel gelukkig leven." 
Vanaf die tijd groeide de Marcoenverering in Dorst uit tot een van 
de bekendste bedvaartplaatsen in West-Brabant. Iedere eerste 
twee zondagen in mei kwamen de pelgrims naar Dorst om de 
Heilige Marcoen te vereren. In het dekenale verslag van 1719 
werd al gesproken over een grote aanloop van pelgrims. Na de 
oorlog kwamen de pelgrims m et bussen uit de regio Roosen
daal-Bergen op Zoom. 
In de kerk hangt tegen de buitenmuur nabij het Marcoenaltaar 
een neogotische eikenhouten kastje met 81 exvoto's. Een exvoto 
of geloftegeschenk is de inlossing van een belofte gedaan na 
een gebedsverhoring. Het voorwerp van de schenking stond 
meesal in relatie met de gebedsverhoring. Ook voorwerpen 
waaraan men een belangr~jke persoonlijke waarde toekenden 
behoorde hiertoe. De verdeling van de 81 exvoto's is als volgt: 

Benen 23 
Hoofden (met en zonder hals) 15 
Handen 9 
Mens en kinderfiguren 5 
Armen 5 
Harten 5 
Paar ogen 4 
Voeten 3 
Kruisen (gezien de zij-oogjes vermoedelijk 
afkomstig van een rozenkrans) 3 
Maria figuren 2 
Oren 2 
Medailles ( afbeelding O.L.V. van Kevelaer 2 
Heilige figuur 1 
Elleboog 1 
Hartje met ketting 1 
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Relikwie van Sint Marcoen in de kerk van Dorst 

Altaar van Sint Marcoen in de kerk van Dorst 
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Het oudste geschenk is een Mannenhoofd van circa 21 bij 14 
cm. Op de achterkant staat "KVH 12-10-1792" gegraveerd. 
Verder is er nog een afbeelding van een jong meisje van circa 6 
bij 2,5 cm. Op de achterkant staat de tekst "1924 Cornelia 
Vermeulen 4.5.24 Achterstraat Roosendaal ingekrast. Een hart 
met de inscriptie "St. Marcoen Dorst" met daar onder "B.O.Z."kan 
ook een collectieve gave van de pelgrims uit Bergen op Zoom 
zijn. Alle overige voorwerpen zijn niet nader gedefinieerd. 
Tegenwoordig komt nog een enkeling op de eerste zondag in 
mei naar Dorst ter bedevaart. Als deze ouderen overleden zijn is 
aan een drie eeuwen oude traditie een einde gekomen. 

Bronnen: 

Lexikon für Thelogie und Kirche VI; 1934; Herder en Co; Freiburg in Breisgau. 
J.B Krüger; Kerkelijke geschiedenis van het bisdom Breda; 1875. G. C. A. 
Juten; Kerkelijk Oosterhout; 1910; Gebroeders Juten Bergen op zoom. 
Drs W. H. Th. Knippenberg; Markoen en het koningszeer; Arts en wereld 17; 
10 november 1984. 
Dr. J. Zuring; Sint Marcoen in Nederland; 1992; Persdienst bisdom Breda. 

Dit artikel werd eerder geplaatst in het blad van Heemkundekring Oosterhout 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 147 
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 84 

APRIL - GRASMAAND - PAASMAAND 
Sint Joris eindelijk goed (21 /4) 
Geeft veel lover op de hoed 

MEI - BLOEIMAAND - MARIAMAAND 
't Kan vriezen in mei 
tot de ijsheiligen zijn voorbij 
Mamertus en Pankraas ( 11 en 12 mei) 
Servaas en Bonefaas ( 13 en 14 mei) 

JUNI -ZOMERMAAND - ONWEERSMAAND 
Als met Sint Jan (24/6) de wind uit 't noorden waait 
Reken dan op een hete zomer 
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DOOD BIDDEN 
door Ad van Eijl-van de Klashorst. 

Wie kent het nog? Rond 1850 tot 1950 was het in bepaalde 
plaatsen algemeen bekend_ Ik heb het in mijn 87 jarige leeftijd 
wel tientallen keren meegemaakt. Het is bekend in Breda en 
omstreken, en ook in Tilburg en om-streken, maar b.v.niet in Riel, 
Alphen, Baarle Nassau en - Hertog of Chaam. 
Mijn grootmoeder van moederskant, Adriana Jansen-Schrauwen, 
had 15 kinderen gehad en werd door iedereen "moeder Naan" 
genoemd. Zij hielp vaak bij bevallingen, maar werd ook geroepen 
als iemand in de buurt doodging. Als het een langdurig sterfbed 
werd, kwam de familie mijn grootmoeder vragen, of zij ook wilde 
komen doodbidden. Om het sterfbed werden stoelen gezet voor 
familie, buren en kennissen. 
En men vroeg aan de zieke altijd of hij wilde dat ze hem dood 
wilden bidden, dan ging hij altijd akkoord. Men zei dan: "ge mot 
oew eige overgeve. We bidden drie rozenhoedjes (één rozen
krans) en dan motte dood zijn". 
Ik heb meerdere keren aan mijn grootmoeder gevraagd, of dat al
tijd lukte en ze zei: "altijd". 
Toen ik verloofd was met mijn latere man Wim van Eijl, kwam het 
gezin naar Breda. Daar had pa van Eijl de stoffenzaak gekocht 
van drie ongehuwde zusters De Lelie. Zij woonden op het boven
huis van de zaak. 
In 1942 werd de oudste zus, juffrouw Mina ernstig ziek en zij had 
een lang ziekbed. Op een middag kwam de jongste zus , juffrouw 
Nelly, vragen, of de familie 'wan Eijl na het avondeten wilde komen 
om haar dood te bidden. Nadat de zaak gesloten was, ging het 
hele gezin naar boven en ik bleef bij opa, die bij zijn dochter 
woonde en al die trappen niet opkon. Wij baden samen de 
rozenkrans en een poosje later kwam de familie naar beneden. 
"En ?" zei opa, "is het gelulkt?" "Ja", zei moeder, "na het tweede 
rozenhoedje was ze dood, en toen hebben we het derde ook nog 
gebeden". Dat klopte met de verhalen van mijn grootmoeder. 
Ik heb dit oude gebruik opgeschreven in de hoop, dat er nog 
mensen zijn, die dit ook nog weten en er misschien wat over willen 
vertellen. Kent u het nog ? 
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MERKWAARDIGHEDEN ROND 
DE DUIVELSBRUG IN GINNEKEN 
door Ad Jansen 

Inleiding 
In de vorige aflevering van dit blad is uitvoerig geschreven over 
de geschiedenis van de Duivelsbrug. Ook de bekende Legende 
van de Duivelsbrug heeft toen ruime aandacht gekregen. De 
brug en de daarbij gelegen herberg vormden het juiste de~or 
voor het ontstaan en overleveren van volksverhalen en fantasIe
en. Maar ook in de negentiende en twintigste eeuw zijn er nog tal 
van weinig bekende bijzonderheden te vermelden over de ~rug 
en de directe omgeving. Ter aanvulling van de eerdere pu~hca
ties volgen hier in willekeurige volgorde enkele merkwaardighe-
den uit die periode. 

EEN TOREN AAN DE MARK BIJ VILLA MARIA 
(MARKHOEK) · 
In 1881 verrees er op de rechteroever van de Mark vlakbij de 
Duivelsbrug een markant bouwwerk (zie foto 1 ). D~ familie Lips 
uit Breda bouwde pal aan de Mark bij hun zomerhuis een heuse 
toren die uitzicht bood over de tuinen en het weidelandschap ten 
zuiden van de brug 1

. In 1854 kocht de in Breda aan de Nieu~e 
Huizen gevestigde leerlooier en leerkoopman Johannes Cornelis 
Ups (1822-1875) een aan de Mark gelegen met __ masthout be
groeid stuk grond van driekwart hectare, waarop h1J een eenvou
dig zomerverblijf bouwde 2

. Hij was getrouwd met de Breda~e 
Maria Quaedvlieg. Het buitenhuis moet dan ook va~af het ~eg1n 
Villa Maria hebben geheten, hoewel die naam pas in 1905 in d~ 
officiële stukken wordt vermeld. Het zomerverblijf werd verschei
dene malen uitgebreid 3

. In 1881 was het zijn weduwe die het 
eenvoudige huis in een klein kasteel liet veranderen. Aan de 
Mark werd een toren gebouwd en het eenvoudige huis zelf werd 
aan de zuidzijde voorzien van statige ramen en een groot 
balkon. De weduwe Lips-Quaedvlieg overleed in 1896. 
Haar dochter Maria was getrouwd met de uit Antwerpen 
afkomstige wolkoopman Théophliis Albertus Ernestus de Bruyne. 



/ 244 

De nieuwe eigenaar van Villa Maria had ook nog grond in eigen
dom achter Bad Wörishofen. Het echtpaar moet kort vóór 1905 
in Antwerpen zijn overleden. De omvangrijke boedel bestond in 
Ginneken ondermeer uit Villa Maria met 90 are grond, plus een 
perceel weiland achter Bad Wörishofen. Deze bezittingen wer
den bij een openbare verkoping in 1905 4aangekocht door de 
Rotterdamse graankoopman mr. Adriaan Pieter van Stolk, die 
Villa Maria opnieuw gebruikte als buitenhuis. In 1923 werd het 
huis nog aanzienlijk vergroot door de familie Van der Biesen. De 
villa heette daarna Villa Markhoek (Duivelsbruglaan 38/40). Deze 
naam heeft tot 1960 op de hekpalen aan de Duivelsbruglaan 
gestaan. De toren bleef tot de sloop omstreeks 1960 deel 
uitmaken van het landgoed van de familie Van der Biesen. 
Daarna werd hier het appartementencomplex Marckhoek ge
bouwd. 

Foto 1: In 1881 verrees bij het buitenhuis van familie Ups naast 
de Duivelsbrug een heuse toren, welke tot de afbraak van Villa 
Maria (Markhoek) omstreeks 1960 het landhuis van de familie 
Van der Biesen (Duivelsbrugfaan 40) heeft gesierd. De foto 
isomstreeks 1904 genomen vanaf noord, op de achtergrond de 
Duivelsbrug (ansicht, col/. A. WJansen). 
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HET BRUGGETJE VAN VAN STOLK 
Mr.Adriaan Pieter van Stolk betaalde voor Villa Maria met een 
koetshuis en 90 are grond fl. 15.070,-. Het 1,5 hectare grote 
weiland achter Bad Wörishofen kostte hem fl. 5.760,-. Dit laatste 
perceel liep achter het badhotel door tot aan de Werfstraat. Van 
Stolk gebruikte zijn bezit alleen als buitenverblijf. Niettemin breid
de hij zijn landgoed nog verder uit door twee aan zijn grond pa
lende fabrieken op te kopen. In 1910 kon hij beslag leggen op de 
fabrieksgebouwen van De Beer, gelegen achter de huizen van 
de Ginnekenweg, ongeveer tegenover Huize Sint Frans, met een 
bijbehorende weiland langs de Mark 5

. In 1912 kocht Van Stolk 
de timmerfabriek van de gebroeders De Swart op. Deze was 
gevestigd achter de huizen van de huidige Duivelsbruglaan 28 
t/m 34 6

. Tenslotte kocht hij ook nog het boven- en benedenhuis 
Duivelsbruglaan nr.36 op 7

. Hierdoor was het landgoed ongeveer 
vier hectare groot. Het strekte zich uit aan beide zijden van de -
rivier de Mark. Om deze twee delen met elkaar te verbinden liet 
hij ongeveer 100 meter ten noorden van de Duivelsbrug een 
betonnen boogbruggetje over de Mark leggen (zie foto 2 en 3). 
Het fraaie gebogen bruggetje werd gebouwd door de N. V. 
Industriële Maatschappij van F.J.Stulemeijer & Co. te Breda. Het 
was voor die tijd een hoogstandje van de techniek van gewapen
de betonconstructie 8

. 

Het Waterschap De Boven-Mark v.erleende hiervoor vergunning 
op 17 september 1906. De brug is rond 1970 in opdracht van het 
Waterschap afgebroken in verband met het maken van 
damwanden langs de oevers van de Mark tussen de Duivelsbrug 
en de brug in de Koningin Emmalaan. Het bruggetje had al se
dert 1917 geen functie meer, omdat het landgoed bij de verkoop 
door mr.A.van Stolk in twee stukken uiteen gevallen was 9

. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de brug halverwege ver
sperd met prikkeldraad. Aan de westzijde behoorde het terrein bij 
de grote villa Duivelsbruglaan 54. Deze was gevorderd door de 
Duitse Wehrmacht ten behoeve van stafafdelingen en werd 
zwaar bewaakt. Aan de oostzijde van de Mark lagen de tuinen 
van de familie Van der Biesen, die toen Villa Maria (Markhoek) 
bewoonde. De doorgang over de brug was toen hermetisch 
afgesloten. In tegenstelling tot de Duivelsbrug en de brug in de 
Koningin Emmalaan heeft het betonnen brugje de oorlog 
onbeschadigd overleefd. 



Foto 2: In 1906 liet 
de toenmalige eige
naar A. van Stolk 
een betonnen boog
bruggetje bouwen, 
die zijn bezittingen 
aan de beide zijden 
van de Mark met 
elkaar verbond. 
Het "bruggetje van 
Van Stolk" werd vlak 
voor 1970 gesloopt 
(foto Waterschap, 
repro A. W.Jansen, 1989). 

Foto 3: Betonnen 
landhoofd van het 
"bruggetje van Van Stolk': 
vlak voor de afbraak 
omstreeks 1970 
(foto. Waterschap, 
repro A. W.Jansen, 1989 ). 
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Wat een verlies voor Ginneken, dat dit leuke boog-bruggetje 
omstreeks 1970 is afgebroken. Gelukkig is er enkele jaren 
geleden, zij het op een plaats ten zuiden van de Duivelsbrug, 
een nieuw voetgangersbruggetje over de Mark gelegd, genoemd 
naar de in 2000 onverwachts overleden predi-kant van de 
hervormde gemeente Th.Vrijlandt. 
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. RIDDERSTRAAT 6. TELEFOON 2Q6~ 

BREDA 

Afb. 1: Advertentie van Leesbibliotheek "Corona", Duivelsbrug
laan 30, waar veel bewoners van Bad Wörishofen vaste klant 
waren, in: Gids voor Ginneken c.a., uitgegeven door de 
V. V. V.Ginneken-Vooruit, 1935 (co/1.A. W.Jansen). 



Afb. 2 (boven) De "Engelen brug" (Duivelsbrug) in 1885, detail van 
een pentekening eigendom van de familie Roelands, Breda, col/. 
A. WJansen). Foto 4: De herbèrg aan de Duivelsbrug (nu nr.42), 
met nevenlig-gend logement (nu nr.44) omstreeks 1885 
gefotografeerd door F.Reissig, Breda (col/. G.A.B.) 

249 

WARE VRIENDEN BIJ DE ENGELENBRUG 
In de vorige aflevering is uitvoerig stilgestaan bij het ontstaan 
van Hotel Duivelsbrug. Na 1920 was hierin het kuuroord Bad 
Wörishofen gevestigd. In 1943 werd de naam gewijzigd in Bad 
Ginneken. In oktober 1944 werd het abusievelijk getroffen door 
geallieerde bommen, waarbij 27 mensen omkwamen. Het bad
hotel lag op de linkeroever van de Mark, aan de noordzijde van 
de Duivelsbruglaan. Op deze plaats staan nu de huizen nr. 42 
t/m 50. 
Het hotel is voortgekomen uit een herberg, die hier omstreeks 
17 40 bij de brug moet zijn ontstaan in het huis van Jan Pieter 
Jordens (nu nr.42). Aan het einde van de negentiende eeuw was 
die eenvoudige gelagkamer uitgegroeid tot een volwaardige her
berg, waarbij omstreeks 1870 nog een logement werd aange
bouwd onder de naam Duivelsbrug (nu nr.44). Dit gebouw is 
(vaag) zichtbaar op foto 4. 
In 1878 kwam Jacobus Roelands (1822-1886) in de zaak, die hij 
in 1883 kon kopen. In 1884 werd de tot dan in hout uitgevoerde 
Duivelsbrug herbouwd. Er kwamen stenen landhoofden en de 
brug werd voortaan gedragen door stalen balken. In datzelfde 
jaar liet Roelands de oude herberg (nr.42) afbreken en aanslui
tend aan het in hoogbouw uitgevoerde logement (nr.44) herbou
wen. 
Enkele stamgasten van de herQerg van Roelands vormden 
samen met de familie Roelands een gezelligheidsvereniging, die 
zich De Ware Waarachtige Vriendenkring noemde 10

. De club 
telde ongeveer tien leden. De achterkleinzoon van de toenmalige 
eigenaar Jacobus Roelands bewaart een grote pentekening 
waarop het wel en wee van de club in beeld wordt gebracht. De 
tekening is door de maker niet gedateerd. Onderaan staat echter 
de toen nog nieuwe brug afgebeeld, met daarnaast het logement 
en de lage herberg (zie afb.2). Ook het gezelschap wordt in 
beeld gebracht, waarbij Jacobus Roelands niet ontbreekt. Hij is 
echter in 1886 overleden. De tekening moet dus kort daarvoor in 
1884 of 1885 zijn gemaakt. 
De leden van de club hebben hun handtekening op de plaat 
gezet. Allereerst J. Roelands en Moeder. Met deze laatste werd 
de echtgenote Maria Govers (1824-1897) bedoeld. 
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Vervolgens hun drie kinderen, die alle drie tekenden met 
A. Roelands. Dit waren de zonen Andreas Antonius (*1859), 
A~tonius (*1861) en Anna (*1864). Verder enkele jonge 
vnJgezellen: M. Q.Buys Ba/lot, Care/ Marie Baron Taets van 
Amerongen, een 56-jarige kapitein-administrateur van de K.M.A. 
J.Bogaerts, verder J.M. van der Valk, Eugene de Bruyn, J.Erzeij 
en Pet.de Bont. Tenslotte een gedateerde handtekening: Emile 
Roelands, 22-10-'07. Dit was de kleinzoon van de oude Jacobus 
die op die datum van zijn vader Andreas Roelands de tekening 
ontving met de opdracht deze voor het nageslacht te bewaren. 
Uit dit alles blijkt, dat de vriendenkring moet hebben bestaan 
tussen 1885 en 1907. 
Het meest merkwaardige van deze tekening is wel het onder
schrift onder de tekening van de brug en de herberg (afb. 2). Hier 
leest men "De Engelenbrug': waar men Duivelsbrug zou 
verwachten. Hadden de vrienden een beetje genoeg van het 
gezeur over de duivel die de klok uit de toren in de Mark had 
gegooid? 
Waren ze die legende beu met de zoetsappige liefdesrelatie, die 
door de V. V. V Ginneken-Vooruit werd gepropageerd? De jonge 
pretmakers zullen zichzelf wel niet zo braaf hebben gevonden 
dat ze zich als engeltjes hebben beschouwd. 
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DE SCHAT IN HET MASTBOS, 
EEN NIEUWE LEGENDE 

Het kuuroord Bad Wörishofen (afb.3) werd bewoond door een 
aantal vooral oudere dames en heren van goede huize, die hier 
voor vijf gulden per dag een uitstekende verzorging kregen. 
Meestal waren het vaste gasten, die ieder jaar een aantal weken 
of maanden of zelfs permanent in Ginneken verbleven. Het was 
tevens een inrichting voor fysische therapie volgens de in het 
Duitse plaatsje Wörishofen door de plaatselijke pastoor Kneipp 
ontwikkelde methode. Aan het hoofd van de inrichting stond de 
geneesheer-directeur Daniël Hendrik de Wilde, die naast de 
inrichting woonde in een voor hem gebouwde villa genaamd 
Overweide (nu nr.50). 

Or.de Wilde was getrouwd met een dochter van de eigenaar van 
Bad Wörishofen, dr. J.C.Mom. De schoonvader van dr.Mom was 
de rustende notaris Dirk Wisboom Verstegen. In 1925 trouwde 
deze op 62-jarige leeftijd r,:1et de 41-jarige Cornelia Maria Elisa
beth Kautzmann (1884-1951). Deze laatste schreef onder het 
pseudoniem Cara Westland een twintigtal boeken,die meestal 
over sociale of ethische problemen gingen. Haar opvattingen 
stemden niet overeen met de het leergezag van de rooms
katholieke kerk, die verscheidene boeken tot voor katholieken 
verboden litteratuur verklaarde 11

. 

Cora Westland kwam evenals de gehele familie Mom en De Wil
de regelmatig in Bad Wörishofen. De deftige dames en heren 
brachten hun tijd vaak door in de naar klasse onderscheiden 
conversatiezalen van het kuuroord (zie foto 5). Behalve conver
seren zal er ook veel gelezen zijn 12

. Verder gingen de gasten uit 
wandelen in het Mastbos of boodschappen doen in het dorp. De 
boeken van Cara Westland zullen gretig aftrek hebben gevon
den. In 1933, kort na haar komst uit Dordrecht naar Breda waar 
het echtpaar Verstegen in de Burgemeester Kerstenslaan 
woonde, schreef zij een roman die zich afspeelde in en rond Bad 
Wörishofen en de daar verblijvende gasten. 

Foto 5: Conversatiezaal 1e klas van Bad Wörishofen ( ansicht, 
coli. A. van Dun). 



HET GEHEELE JAAR GEOPEND 
Centrale Verwarming - Stroomend 

warm en koud water - Lift - Garage 

Kurhaus "Bad Wörishofen" 
Duivelsbrug Ginneken 
TELEFOON BREDA 2512 

PROSPECTUS OP AANVRAAG 

Geneesheer-Directeur: Dr. }. C. MOM 
2e Geneesheer: T H. WE C H G E LAAR 
Administrateur: M. C. E. 0 UWE HA N D 

Aan het Kurhaus is xerbonden de inrichting 

voor Physische Therapie, beschikkend over 

hoogtezon, solux, warm- en koudwa!erbehande

ling, koolzuurbaden, dialhermle, haute-frequence, 

hydro electrische en viercellenbaden, massage, 

fangobehandeling, radium-drinkkuren en baden. 

Behandeling van rheuma, stofwisselings- en 

zenuwstoornissen, algemeene zwakte, 

reconvalescentie na ziekte of verblijf in de tropen. 

Afb. 3: Advertentie Bad Wörishofen in de Hotel- en Pensiongids 
van de V. V. V.Breda, 1935 (co/1.A. WJansen). 
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De schat in het Mastbosch 13 tekent de sfeer zoals die in de jaren 
dertig in een dergelijk gezelschap moet hebben geheerst. 
In het boek verhaalt een jonge schrijver Versteijlen aan de 
bewoners een verhaal, dat zich afspeelt in het begin van de 
zestiende eeuw. Aan de weg van Breda naar Ginneken woonde 
na de inname van de stad in 1590 door het Turfschip, een 
Spaanse veldheer. Hem beving een onbeschrijfelijke vrees. Hij 
riep de hulp in van de duivel die hem beloofde 's avonds de 
gelegenheid te geven naar de Zuidelijke Nederlanden te 
vluchten. De Spaanse veldheer laadde zijn spullen op een 
wagen en reed die zelf naar het gijn(= de voorde) door de Mark. 
Het water was echter te hoog, het paard wilde er niet doorheen 
waden. Toen kwam de duivel te hulp en spande een boog 
waarover de Spanjaard verder kon rijden. In gezelschap van de 
satan reed hij over de weg naar Meersel-Dreef tot aan de Oude 
Postbaan. Deze dreef volgden ze, om vervolgens de zakken 
naar een plek te dragen dicht bij de heide. De duivel trok met zijn 
degen een cirkel, waarna er een diepe kuil ontstond waarin de 
schat werd verborgen. De Spanjaard week uit naar de Zuidelijke 
Nederlanden, maar omdat er een prijs op zijn hoofd stond durfde 
hij niet terug te komen. Dàarom verzocht hij per brief een met 
een notabele uit Breda gehuwde zuster de schat te lichten. Enige 
tijd later werd deze inderdaad teruggevonden in de oversteek 
van een oud hol. De jonge schrijver Versteijlen vond op deze 
plaats een diamanten ring. 

Cora Westland laat in haar boek duidelijk zien, hoe verhalen en 
legenden kunnen ontstaan. Een aantal mensen, die niet veel 
meer te doen hadden dan bij elkaar zitten en elkaar verhalen 
vertellen, precies zoals ook in 1831 de militairen bij de Duivels
brug dat hadden gedaan. Ook nu speelde de duivel de hoofdrol. 
Tot de verbeelding sprak uiteraard ook de voor de gasten zo 
bekende Mark, die in de jaren dertig wel een rustig riviertje was, 
maar enkele eeuwen eerder een wilde gevaarlijke stroom zou 
zijn geweest, die vaak niet te doorwaden was. En dan het Mast
bos waarin de gasten zo vaak gingen wandelen. Het verhaal was 
een uitnodiging om zelf te gaan kijken bij de Oude Postbaan aan 
het begin van de Galderse Heide. 
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Dat deze legende volledig in de vergetelheid is geraakt zou 
m~d~ vero~rzaakt kunnen zijn door de verwoesting van Bad 
i.,yonshofen in 1944, waarbij nagenoeg alle gasten en het voltal
lige personeel de dood vonden. Cornelia Verstegen-Kautzmann 
heeft na de oorlog niet meer geschreven. Zij is overleden in 1951 
te Heelsum. 
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MARIA WAAKT BIJ BOERKE VERSCHUREN 
Het bekende café op Ginnekenmarkt 13 is al minstens 325 jaar 
een herberg. Vóór 1660 heette het pand De Engel. Het vormde 
toen één geheel met de bebouwing op de plaats waar nu het 
huis met deze naam staat (nu. nr.14). Nog ouder is de naam De 
Salm. Dat huis moet er al in de zestiende eeuw hebben gestaan. 
De prachtig getoogde kelder uit die tijd bestaat nog steeds en ligt 
onder de rechter voorkamer van het nevenliggende pand waarop 
nu de naam De Engel prijkt. 
De oudste vermelding die van de naam De Vragtwagen bekend 
is dateert van 1681. Het is niet onmogelijk dat voor de herbouw 
omstreeks 1660 het hoekpand niet parallel met maar haaks op 
de huidige rooilijn van de Ginnekenmarkt heeft gestaan. 
Het uiterlijk van het café is in de loop der tijd verscheidene keren 
gewijzigd. De van origine in ijsselsteentjes opgetrokken buiten
gevels waren in de loop van de twintigste eeuw gepleisterd. 
Omstreeks 1960 werd de voor- en zijgevel ontdaan van de pleis
terlaag. De zijgevel werd aan de kant van de kerk hoger opge
trokken. Hierdoor kwam het wolfseind van het dak te vervallen 
en kreeg de zijgevel op de l/erdieping twee ramen (foto 6). 
Hoog in de topgevel werd toen pal onder de schoorsteen een 
eenvoudige beeltenis van Maria ingemetseld die vanaf de straat 
bijna niet te zien is. 

Foto 6: Café De Vrachtwagen omstreeks 1990, gezien vanuit de 
Duivelsbruglaan. 
De zijgevel werd omstreeks 1960 grotendeels herbouwd en 
hoger op gemetseld. Vlak onder de schoorsteen is nog net het 
beeldje van Maria zichtbaar, dat het café moest beschermen 
tegen aanrijdingen door bus en auto (Foto A. WJansen, 1990). 
Foto 7: Een Ford-Verheul stadsbus van de B.B.A., 1947. De 
bussen draaiden tot omstreeks 1960 vanuit de Duivelsbruglaan 
de Markt op. Aanvaringen met de zijgevel van het café konden 
niet uitblijven (uit:: "De stadsbus van Breda", uitgave 
St. Historisch archief streek- en stadsvervoer, 1987; coli. 
A. WJansen). 
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Het paste in de vrome traditie van de katholieken om op deze 
wijze de bescherming van O.L.Vrouw over het betrokken huis af 
te roepen. 
Maria kijkt vanaf deze plaats uit over de Duivelsbruglaan tot aan 
de brug waar volgens de legende de duivel in het verleden zou 
hebben huis gehouden. Volgens sommige deskundigen zou men 
in het verleden wel vaker in de buurt van een brug een beeldje 
van Maria hebben geplaatst 14

. Daarvan zijn mij echter geen 
andere voorbeelden in onze regio bekend. 
Bij de grote restauratie van de buitenzijde van het café om
streeks 1960 was de zijgevel echter dringend aan renovatie toe. 
In korte tijd was deze gevel tweemaal geramd door verkeer, dat 
in die tijd nog via de Duivelsbruglaan naar de Ginnekenmarkt 
kon rijden. De eerste maal geschiedde dat door de stadsbus van 
de BBA (foto 7). Er reden vanouds twee lijnen van het Bredase 
spoorstation naar de Ginnekenmarkt. 
De ene (lijn B) liep via de Baronielaan en de Duivelsbruglaan, 
om vanaf de Markt via de Ginnekenweg naar Breda terug te 
keren. De andere (lijn G) reed dezelfde route in tegenovergestel
de richting. De straten in het centrum van Ginneken werden vlak 
vóór de Tweede Wereldoorlog bestraat met koperslakkeien ter 
vervanging van de eeuwenoude kinderkopjes. De vierkanten 
blokken werden echter bij regen spiegelglad. Vooral de bocht 
vanuit de Duivelsbruglaan naar de Markt, waar bij de ingang van 
de kerk nog een lichte verhoging in zit, was voor het gemotori
seerde verkeer een ramp. De zware bus schoof gewoon door tot 
tegen de gevel, die daardoor geheel ontwricht werd. Een tweede 
aanvaring vond plaats met de nieuwe bestelwagen van de op 
Ginnekenweg 345 gevestigde kruidenier Piet Verdaasdonk jr 
(+2005). 
Adrianus Verschuren, het enige echte Boerke Verschuren 15, 

genoot 's middags in zijn café van een borreltje. Hij zat bij voor
keur op zijn vaste plaats voor een der in de zomer hoog openge
schoven ramen in de zijgevel of aan de kant van de Markt, waar 
hij een uitstekend zicht had op het gebeuren in het dorp. In beide 
gevallen kwam hij met de schrik vrij en was de volgende dag 
weer present voor een der andere ramen van het café. 
De plaatsing van een beeldje in de topgevel aan de zijkant is 
wellicht bedoeld om de bescherming van Maria af te roepen om 
dergelijke aanvaringen te voorkomen. 
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Zo ver mij bekend vonden er dan ook geen nieuwe aanrijdingen 
meer plaats. Of zou dat het gevolg zijn van een besluit van 
Breda om in dit deel van de Duivelsbruglaan éénrichtingsverkeer 
in te voeren en de bestrating te vervangen door gebakken 
klinkers? 

EEN WEGKRUIS MET EEN GEDENKSTEEN 

In de laatste decennia van de twintigste eeuw heeft op het drie
hoekig plantsoentje aan het begin van de Bouvignelaan een 
ijzeren wegkruis gestaan. 
Het uit de jaren dertig daterende wegkruis was afkomstig uit 
Zuid-Limburg en vandaar uit door pater Eliens, priester van het 
H.Hart in 1986 meegebracht naar Ginneken, waar het met 
behulp van en onder gedogen van de Gemeente Breda een 
plaatsje kreeg tegenover het huis Duivelsbruglaan 54 (foto 8), 
waar nu nog steeds de Paters van het H. Hart wonen. Na onge
veer tien jaar is het wegkruis weggenomen en naar elders 
overgebracht. 

De meest trieste gebeurtenis die in de twintigste eeuw bij de 
Duivelsbrug heeft plaats gevonden is een bombardement op 13 
october 1944, waarbij het boven al enkele malen genoemde 
kuurhotel Bad Wörishofen per abuis door geallieerde vliegers 
geheel werd verwoest. Hierbij vonden 27 mensen de dood16

. 

Onder hen de 32-jarige geneesheer-directeur Daniël Hendrik de 
Wilde. Hij woonde in een villa naast het badhotel (nu nr.50), die 
gespaard bleef. Vlak voordat de bommen vielen ging hij vanuit 
zijn huis waar hij bij zijn vrouw koffie had gedronken terug naar 
zijn patiënten in Wörishofen en kwam samen met de bewoners 
en het personeel om. Enkele dagen later werd hij op de begraaf
plaats Bieberg ter aarde besteld. 
Een van de kinderen van het echtpaar De Wilde, mevrouw Mar
griet Muller-de Wilde organiseerde op 13 oktober 1994 in Ma
riëndal een herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden van 
de slachtoffers. Op de voet van het wegkruis op het pleintje bij 
het begin van de Bouvignelaan werd een door haar gemaakte 
herinneringstegel bevestigd waarop te lezen stond: Bad Wöris
hofen, 13 oktober. 1944 Liefde overwint geweld. 
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Toen het wegkruis enkele jaren later werd verwijderd, is ook 
deze steen door haar weggenomen. 

Foto 8: In 1986 plantte een priester van het H. Hart dit uit Limburg 
meegebrachte wegkruis op het driehoekige pleintje bij het begin 
van de Bouvignelaan. Op de achtergrond de tuin van de paters, 
die in de villa Duivelsbruglaan 54 wonen. Op de voet van het 
kruis is de gedenksteen zichtbaar, gemaakt door mevrouw 
Margriet Muller-De Wilde (foto A. WJansen, 1994). 
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Aantekeningen 
1 A.W.Jansen: "Villa Maria (Markhoek), e.en merkwaardig bouww~rk bij de Dl,livelsbrug te Ginneken 

(1854-1961)", in: Engelbrecl1t van Nassau, jrg.8, nr.4, dec.1989, p.195-207. 
2 Onderhandse acte, 9 augustus 1854; R.v.O., hypotheekkantoor Breda, dl. 219/68; Ginneken sectie 

1 134, 76 roeden 10 ellen. 
3 Kadastrale hulpkaarten, Ginneken Sectie 1, 1877, 20-8-1876; idem nr.140, aug.1882. 
4 G.A.B., NN Breda194, acte 77 t/m 80 en 90 t/m 92; 4t/m 6 mei en 19 t/m 21 mei 1905; notaris 

Steins Bisschop, Breda. 
5 Kadaster Breda, R.v.O. dl.1011/114, 26-5-1910; Ginneken sectie 1133 weiland, 92.40 are; sectie 1 

2972, fabriek, erf, stoommolen en schuur, 20.30 are; notaris Bode Ginneken. 
6 Idem, R.v.O. dl.1041/148, 24-4-1912; sectie 1 3309, timmerfabriek, grond en erf, 2,62 are; fl. 5000,- . 
7 Idem, R.v.O. dl. 1070/12, sectie 12336, winkelhuis met bovenwoning, 70 cantiare; notaris 

W.J .H.Verheggen, 23-9-1913. 
8 N. V.lndustrieeteMaatschappij van F.J.Stulemeijer & Co, constructeurs van werk in Gewapend 

Beton, p.49; Breda 1911 . 
9 Idem, R.v.O. dl.1136/45, 2-7-1917; sectie 11559, 3142, 1318, en 993, zomerhuis, koetshuis, erf, 

pleziertuin, 89.53 are; notaris J.van Wijngaarden, Rotterdam 
10 Zie ook een artikel van deze auteur in Ginnekens Nieuwsblad, jrg.8, december 1988. 
11 G.A.B., bibliotheek 28-G-34 a+b: Lectuur Repertorium (z.jr., omstreeks 1934), door Joris Baers pr., 

Algemeen Secretariaat voor katholieke boekerijen te Amtwerpen . 
12 De inrichting had geen eigen bibliotheek. De pensiongasten konden voor hun leesboeken terecht 

bij Boekhandel en Leesbibliotheek Corona, Duivelsbruglaan 30, gedreven door de heer en 
mevrouw Bouhuijs. 

13 Breda, 1933, uitgave Broese en Peereboom 
14 Informatie drs.E.Dolné, Breda. 
15 A.Verschuren was in het begin van de twintigste eeuw pachter op de Hoeve Beversluijs aan de 

Ulvenhoutselaan 127bis. De hoeve was toen eigendom van de rentenierende gebroeders Kanters 
(nr.127). In 1911 kwamen George Hamel en Cornelia Maria Kanters als boeren op de hoeve. 
Adrianus Verschuren kocht in 1910 Café De Vrachtwagen van A.van Nooten. Zie: A.W.Jansen: 
"De Bieberg, een gehucht onder Ulvenhout", in Brieven van Paulus, jrg .27. nr.140, 2002. 

16 Zie van deze auteur: "45 jaar geleden voltrok zich de ramp over Bad Wörishofen", in Ginnekens 
Nieuwsblad, jrg.9, 1989; 9 personeelsl~den en 18 gasten kwamen om. 

Mariabeeldje in gevel van 
Boerke Verschuren 
Foto speciaal voor 
De Brieven van Paulus 
gemaakt door ons lid 
Jan Roovers, fotograaf 
in Prins Hendrikstraat 
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NIEUWS UIT 
HET MUSEUM 64 
door Kees Leijten 

OPGERICHT SEPTEMBER 1906 

100 JAAR CONSTANTIA 
Onder grote belangstelling werd op zondag 5 februari onze 
tentoonstelling over harmonie Constantia geopend. 
Weer een succesvolle fototentoonstelling dank zij de hulp van 
velen. Maar we zoeken nog meer foto's 
Wie kan ons helpen aan foto's van de harmonie Constantia, 
uitrukkend of een serenade brengend ? 
Een serenade voor u, uw ouders of grootouders. 
De harmonie tijdens een van de vele feesten in ons heem. 
Graag lenen we die foto van u. U krijgt ze onbeschadigd terug. 

NIEUWE TENTOONSTELLINGEN 
Regeren is vooruitzien. Dat betekent voor Paulus steeds nieuwe 
tentoonstellingen voor meerdere jaren plannen. 
Op het programma staat de volgende tentoonstelling: 
- 25 JAAR VRIJWILLIGE BRANDWEER 

NIEUW GINNEKEN EN 
DE GESCHIEDENIS DAARVóóR (najaar 2006) 

Voor 2007 is voorlopig gepland: 
- HET BOERENLEVEN VOORJAAR 2007 
- RONDOM DE GRENS (??) NAJAAR 2007 
De juiste titels en de juiste inhoud van deze twee tentoonstellin
gen moeten we nog vaststellen. 
Hebt u documentatie- of fotomateriaal, wij lenen het graag van u. 

FOTO'S GEZOCHT BRANDWEER 
Voor onze tentoonstelling over de Brandweer Nieuw-Ginneken, 
die dit jaar 25 jaar bestaat zoeken we amateurfoto's. De brand
weer in actie, grote branden in ons heem; de brandweer in actie 
zonder brand. Hebt u nog foto's van de Brandweer van vóór die 
tijd waarbij de brandweer in actie is in Bavel, Galder,Ginneken, 
Heusdenhout , Strijbeek of Ulvenhout ? 
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VERHUUR VAN 
DE WOESTENBERGSE HOEVE 
ONDER BAVEL 1795 
door Christ Buiks 

De Woestenbergse hoeve was eeuwenlang in bezit van het kloos
ter Vredenberg. Dit klooster heette ook wel het Nieuwe Klooster. 
Nieuw werd het klooster genoemd in tegenstelling tot Catharina
dal, het oude klooster te Breda.Het was een klooster van de regu
liere kannunikessen van St.Augustinus. 
Het klooster werd oorspronkelijk in 1476 te Bavel gesticht, maar al 
snel (1483) overgebracht naar Princenhage (Boeimeer)(1). 
Vandaar vertrokken de nonnen in 1610 naar Lier. In Lier werd een 
kostschool voor meisjes aan het klooster verbonden. In 1797 werd 
het klooster hier opgeheven en op 22 juli 1798 werd de goederen 
van het klooster openbaar verkocht. Restanten van het klooster 
zijn te Lier nog te zien in de Vredenbergstraat (2). 

Odilia van Nassau kreeg vah haar moeder , Maria van Heinsberg 
in 1476 de hoeve Woestenberg:' de hoffstadt metten huysen ende 
aenliggende erve, groot 2 buynder min 62 roeyen'. 
Op de Woesten berg bestond in het jaar 1401 al een hoeve die 
door Jan Ludekens geschonken werd aan zijn neef Jan, een 
natuurlijke zoon van Jan van der Leek, Heer van Breda (3). 

De boerderij werd in 1661 nieuw gebouwd; ze brandde in 1919 af 
en werd in 1922 opnieuw opgericht, waarna ze in 1970 weer 
moest wijken voor de aanleg van de autoweg Breda-Tilburg 
De Woestenbergse hoeve bleef, ondanks het feit dat het klooster 
verschillende keren verplaatst werd, steeds in het bezit van Vre
denberg. De hoeve werd tientallen malen verpacht. 
Een vrij laat pachtcontract dateert van 1795. 
Mogelijk zijn talrijke oudere pachtcontracten nog aanwezig in het 
kloosterarchief (als dat nog bestaat, in Rijksarchief Antwerpen??). 
Hieronder de voorwaarden waaronder Adriaan Meeren in het jaar 
1795 de hoeve in huur nam van de rechtsopvolger van het kloos
ter (4). 
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- De zogeheten commissie van Breda voerde in de Franse tijd het 
beheer over de in beslag genomen kerkelijke goederen . -
De pachttermijn gold voor zes jaar, terwijl de datum van ingang 
bepaald werd op St.Maarten 1795 (11 nov.) voor de landerijen en 
half maart 1796 voor de gebouwen. De huurtermijn liep dus voor 
de landerijen af op St.Maarten 1801 en voor de gebouwen half 
maart 1802. De pachtsom beliep 280 gulden per jaar. De huurder 
moest ook de verpondingen en andere dorpslasten drukkend op 
de hoeve betalen, terwijl ook de herenchyns en renten voor zijn 
rekening kwamen. 
Als de boerderij schade opliep door onachtzaamheid van de 
huurder (b.v.brand door roken) moest de huurder de schade ver
goeden. 
In het laatste jaar moest de pachter 2/3 deel van de bouwlanden 
opzaaien met goede winterrogge ( dat gebeurde meestal in sept.) 
en 1/3 deel braak laten liggen. Die winterrogge moest zoveel 
mogelijk gezaaid worden op percelen waar boekweit had gestaan. 
Van de door de huurder gezaaide winterrogge kwam hem, nadat 
die door hem was gemaaid en in hokken gezet, de helft toe. De 
huurder moest tot half maart 1802 met zijn volle 'haaf op de 
boerderij blijven zitten, dat wil zeggen met al zijn vee. Deze 
bepaling had vooral tot doel dat de huurder zoveel mogelijk mest 
achter liet, hetgeen de vruchtbaarheid van de gronden op peil 
hield. In dit verband wordt ook altijd een bepaling in de pacht
contracten opgenomen dat de huurder geen 'mest, vet, asse of 
rouagie' van de hoeve mag afvoeren, vooral niet in het laatste 
huurjaar.(5) · 
De huurder had natuurlijk ook vlaggen nodig om onder de koeien 
te leggen: deze moest hij halen op de plekken, waar dit altijd ge
daan werd;dat zal dus op een heiveld geweest zijn. 
Ook turf moest gehaald worden op een vanouds daartoe 
geëigende plaats ( een ven, een vochtige heide). Alle bomen en 
struiken op het erf van de hoeve en in de heggen rondom de 
akkers, bleven eigendom van de verhuurder. De huurder moest er 
voor oppassen dat hij bij het vlaggen de stronken van het hakhout 
niet beschadigde en ook moest hij er voor waken dat zijn vee 
geen schade aan het hakhout toebracht ( door de spruiten op te 
vreten). Bij het vlaggen in de hegkanten moest de huurder een 
voet (ruim 28 cm.) van de struiken afblijven. 

Bij reparaties van de boerderij, zoals herstel van daken, muren, 
deuren moest de huurder de materialen daartoe benodigd aanha
len ( stenen, balken, kalk, riet) en de werklieden kost en drank 
verstrekken. Als compensatie mocht de huurder dan 'den rouwen 
afval' behouden. Een archaïsch aandoende bepaling schrijft voor 
dat de huurder drie dagen per jaar met kar en paard diensten 
moet verrichten voor het klooster (b.v. hooi gaan halen). 
De pachter mocht geen weiden of driessen 'scheuren' zonder 
toestemming van het klooster. Dit scheuren was voordelig voor de 
huurder, want een gescheurd weiland , bezat veel organische stof 
en was dus vruchtbaarder dan een normale akker: de huurder 
hoefde dan minder te mesten. 
De boerderij werd in 1807 verhuurd aan Cornelis Diepstraten. 

1 Juten, G.C.A.: Het klooster Vredenberg te Boeijmeer, Bergen op Zoom (1910) 
2 Lens, Arthur en Jos Mortelmans : Gids voor Oud-Lier, Antwerpen-Amsterdam 

(1979) , p. 70, 71 
3 Juten, G.C.A. : Het klooster Vredenberg onder Boeijmeer, Taxandria 16 (1909) 
4 Historisch Centrum Noord-Brabant, Den Bosch, Commissie van Breda, nr 544: 

bevat ook nog pachtcontracten van de hoeve uit andere jaren. 
5 Rouagie is niet schoon groen, zoals maaisel uit slootkanten en onkruid. 

UITSPRAAK 150 
Sta elke dag lachend op 
Je hebt weer een dag veroverd 
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BEWAAR TELEFOONBOEK GOED 
Hebt u al ontdekt dat Galder, Chaam en Baarle niet meer in het
zelfde telefoonboek staan als Bavel, Ulvenhout en Breda? 
Erg onhandig ! Bewaar dus het oude telefoonboek goed ! 

INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS DEEL 159 15 04 2006 

Afscheid van Nieuw-Ginneken 
Agenda 2006 ( 138) 
Beelden in de buurt 25 
Bewaar Telefoonboek goed 
Brabant 900 
Bruggetje van Stolk 
Convocatie 4 
13 mei excursie 
Dood Bidden 
Gebed van Maria's leger 
Ginnekensen Huize 111 
Heemkundige Musea 
Heemkundig Weerbericht 147 
Lezing over Hoogstraten 
Maaikes Dorst 
Maria waakt bij Boerke Verschuren 
Merkwaardigheden Duivelsbrug 
Nieuwe Straatnamen 
Nieuws uit Museum 64 
Ons Blad 50 jaar 
Plaatjesprimeur 
Rijterisnaartoe 3 
Rondom ons Heem 
Schat in Mastbos 
Tentoonstellingen 
Toren aan de Mark 
Uitspraak 150 
Verhuur Woestenbergse Hoeve 
Volkskundedag 
Ware vrienden bij Engelenbrug 
Wegkruis met gedenksteen 

Adriaan van Beek 
Bestuur 
Adriaan van Beek 
Redactie 
Redactie 
Ad Jansen 
Toon van Miert, vz 
Toon van Miert 
Ad van Eyl 
Redactie 
Kees Leijten 
Kees Leijten 
Redactie 
Louis Vriens 
Piet van Beek 
Ad Jansen 
Ad Jansen 
Kees Leijten 
Kees Leijten 
Herman Polman 
Kees Leijten 
Toon van Miert 
Hoofdredacteur 
Ad Jansen 
Redactie 
Ad Jansen 
Redactie 
Christ Buiks 
Redactie 
Ad Jansen 
Ad Jansen 

215 
200 
215 
264 
218 
245 
198 
201 
242 
202 
219 
218 
241 
203 
233 
255 
243 
201 
260 
223 
213 
229 
197 
251 
199 
243 
263 
261 
199 
249 
257 

RIEVEN VAN PAULUS 
1 hl!! informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck Het staat internat1onail l geregistreerd 
, 11dPr ISSN-0166-0438 , verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook velP kleine ll1J.l'01HlPr
hc•den en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente G11rnPkP11 en 

Il 1vel en de gemeente Nieuw-Ginneken . 
1 >.i t 1IJn de dorpen en gehuchten Bavel ; Galder; Ginneken; Grazen; Heusdenhout, IJpelaer; Notsel; Strijbeek en Ulvenhout 

PAULUSVANDAESDONCK 
1 , .. llcemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninkli jk erkPnd als vcni111q1ng op 

' , nnvember 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 282
1
1G68 

,1<11'!.1riaat 
1 111kr1ikernng 
! olflll!'kenmg 
1 d,•nadministratie 

1 C d,l<.tie 
1 , d.1c.t1eadres 
1 ,y out en vormgeving 

MUSEUM 

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01 61-433488 
: 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. 

11 hP.emkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennend1jk 1 Ulvenhout 
lt , t museum is geopend de 1" zondag van de maand van 14.00 - 17.00 uur en elke woensdag van 14 .00 16 00 uur. 
Vrn u nroepen op verzoek . Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8 30 - 16.00 uur 
11111111 en augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum'(S 10.49.79) 

STUUR 
l 111 van der Westerlaken 
1 non van Miert 

: erevoorzitter 
: voorzitter 

, "" 1 eijten : vice-voorzitter 
: secretaris l III v.-in Dorst 

A1uu·ke Oomes-v d Berg 
1 t,ms van der Zanden 
10011 Goos 

: 2" secretaris 
: penningmeester 
: 2" penningmeester 
: medewerker Bavel l,111 C ,rauwmans 

1, , •• Vurschuren : medewerker Ulvenhout 

PUBLICATIES 
t 'l / '1 Monumentenboekje 
t•)// Molen 'De Korenbloem' 
t 'I 7 / 130 jaar Mariaschoo1 
1'1711 Korenmolen De Hoop 
1 ,m Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1•1110 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1 lf \1 Driekwart eeuw Constantia 
1'1111. David Tomkins 
1• ,11 1 100 jaar school Galder 
1' 1111 Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
11 1114 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
1'111'> Bibliografie 1 
1' 111' , Tussen Witte Wolk en Anneville 
1'11\h Wandelen in Strijbeek 
1 '1 11 7 Kerken in Bavel 
1 'lll / Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
1' 1'10 Het Mastbos en Van Schermbeek 
11 1110 Gem. Nw-Ginneken in verleden en heden 
1'1'14 De Ginnekensche Tramweg Mij. 
1'1'14 Bibliografie Il 
1'1' 1f, Wandelen op Luchtenburg 
1' 1'111 Veldnamen 26 (Index) 
1'1'1b Gemaallijst 1795 
1' J'J/ Straatnamen 
l ' l<J'J Carnaval in Ulvenhout 
1' 1'1') Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
,'()()j Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
'004 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. Westertaken 
J. en R. v.d . Westertaken 
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 Le1jten e.a. 

2005 
2005 
2003 
2002 
2004 
2005 
2003 
2004 
2003 

( 2,00 
( 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 5,00 
€ 5,00 
( 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
E 2.00 
( 5,00 
€ 2,00 
( 4,00 
( 2,00 
€ 4,50 
E 2,50 
f 9,00 
C 2,00 
€ 2,00 
u1tverkoct1t 
E 1,00 
C 5,00 
C 3,00 
C 3,00 
€ 5,00 
( 3,00 

LIDMM TSCHAP 
111'1 verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus . Naast diverse heemact1v1te1ten, lez1n 

1• · 11 , tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' u,t. Het lidmaatschap van de Kring 
,•ldl voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2005-2006. 15,- Euro per Jaar 




