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JAARKRONIEK 
Weer is een jaar voorbij. Dat betekent voor Anneke Oomes 
opnieuw een jaarkroniek samenstellen. Alle oude weekbladen 
napluizen en aantekeningen voor de dag halen. Reeds voor de 
18e keer is de Kroniek van haar hand. 
Anneke vertelt u meer over De Grez-Mahie. Ook Ad Jansen 
voert Jacqueline De Grez-Mahie ten tonele. 
Ad maakt zich ook zorgen over de grafmonumenten in Ginneken, 
en terecht. Hij maakte ook nog snel een reportage van de 
woningbouwvereniginghuizen (wat 'n woord) in 't Kwattastraatje. 
Voorzitter Toon springt weer op de fiets en rijdt met u naar 
Alphen , naar een pestkerkhof in 't land van Binck . 
Voor de 373e keer stelde B&W van Breda de Thoornsche 
Marktprijs der Rogge vast. Dank zij de vasthoudendheid van 
Paulus bestaat die nog ! 
Pointware uit Bavel is onze nieuwe sponsor. Welkom! 
Peter van der Velden reikte weer twee lintjes uit aan twee ver
dienstelijke leden van onze kring en Galder legde een lint naar 
een nieuw monument in Chaam. 
In ons museum werd de 47e tentoonstelling geopend sinds de 
oprichting in 1986. Een tentoonstelling die u vast moet zien. 
Vergeet ook onze activiteiten niet die u in de agenda aantreft en 
over een jaar kunt lezen in de 

JAARKRONIEK 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

vh Nieuw-Ginneken 15 februari 2008 

Beste vrienden van ons heem 

Wat hebben we zondag 20 januari genoten tijdens onze muziek
middag in Mariëndal in Ginneken. Smidje Verholen was een 
sct:10t in de roos en dan niet alleen wat die leuke Brabantse 
muziek betreft: de verhalen van de leider van de groep waren 
buitengewoon smakelijk en herkenbaar. De zeventig aanwezigen 
hebben een prachtige middag gehad. 

Goed, 2008 is daarm~e ingeluid. Ik hoop van harte dat het nieu
we jaar ons veel interessante avonden èn Brieven op zal leve
ren. De vooruitzichten zijn goed. Op 17 maart een lezing door 
Fons Drijvers, architect in Oisterwijk, over Brabantse torens. In 
het kader van "Het jaar van het religieus erfgoed" hebben er de 
laatste tijd nogal wat artikelen in het krant gestaan waarin de 
angst werd uitgesproken dat met de sluiting van steeds meer 
kerken, ook de torens verdwijnen. Gelukkig sluiten de rijen van 
gelovigen en niet-gelovigen zich in dezen: kerktorens horen in 
ons landschap thuis! Ze zijn gezichtsbepalend en een symbool 
van een glorierijk verleden. Ik kan me absoluut niet voorstellen 
dat ik 's winters vanaf de Duivelsbrug de toren van Ulvenhout 
niet meer zie! De lezing van Fons Drijvers wordt in dit licht 
bezien nog belangwekkender. De rest van het programma 
vinden jullie in het vervolg van deze Brieven. 
Heel voorzichtig is de werkgroep "Paden/ wegen" van start 
gegaan. De deelnemers hebben ouwe kaarten bekeken en 
erover gesproken. De andere· werkgroepen komen nog niet echt 
van de grond. 
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Samen met Jacqueline Janssens (Bavel) en Ad Jansen (Ginne
ken) proberen we plaatsen in ons heem aan te duiden waar in 
het verleden bijzondere dingen zijn gebeurd of waar "monumen
ten" hebben gestaan. Belangrijk vinden we het bijvoorbeeld dat 
er een herdenkingsmonumentje komt op de plaats waar Bad 
Wörishofen heeft gestaan. Op 13 oktober 1944 zijn bij het 
bombardement op dit kuuroord bij de Duivelsbrug vijfentwintig 
mensen om het leven gekomen. Over dertig jaar moeten 
voorbijgangers aan dit gedenkteken kunnen opmaken wat er in 
die laatste oorlogsdagen voor verschrikkelijks gebeurd is. Maar 
het kan ook gaan om een verdwenen grafkruis in Bavel of 
Strijbeek. We zoeken iemand in Galder/Strijbeek en Ulvenhout 
die ons wil helpen. 

Namens het bestuur van Paulus van Daesdonck wens ik alle 
leden en vrienden van Paulus een gezond en voorspoedig 2008. 
Ik hoop jullie vaak op onze activiteiten te ontmoeten. 

Toon van Miert (voorzitter} 

* * * 
HEEMKUNDIG WEERBERICHT156 
Heiligen in de Weersvoorspelling 93 

februari-sprokkelmaand-dolle maand 
Regen in Sint Walburgisnacht 25/2 
Heeft steeds de kelder volgebracht 

maart-lentemaand-zaaimaand 
Vorst op Sint-Adriaan (5/3) 
Heel de maand met goei weer gedaan 

2008 JAAR VAN HET RELIGIEUS ERFGOED 
2009 JAAR VAN DE VOLKSCULTUUR 
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AGENDA 2008 (146) 
februari 
03 museum gesloten i.v.m. carnaval 
10 Opening tentoonstelling Prentbriefkaarten van Bavel -

Galder - Ginneken - Heusden ho ut -Strijbeek -
Ulvenhout door Ad Jansen om 14.00 uur 

15 Brieven van Paulus 168 

maart 
02 
17 

april 
03 
05-06 
15 
21 

mei 
04 
17 

juni 
01 
30 

juli 

aug. 

museum open 
lezing kerktorens door Fons Drijvers, architect te 
Oisterwijk in de Tussenpauz te Bavel . 20.15 uur 

Paulus viert zijn 33e verjaardag 
Nationale museumdag - museum open 13-16 u. 
Brieven van Paulus 169 
lezing over Vliegveld Gilze-Rijen door Adriaan van Riel 
in 't Klooster te Bavel. Aanvang 20.15 uur 

museum open 
excursie naar vliegveld Gilze Rijen (aanmelden vóór 1 
mei bij secretaris Jan van Dorst verplicht) 

museum open 
tentoonstelling over ansichtkaarten sluit af. 

museum gesloten 

museum gesloten 

Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 
1 e zondag van de maand 14-1 {> uur en elke wt0ensdag van 14-16 uur 

wijzigingen voorbehouden 

voor groepen op verzoek 076-561 27 42 
Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaars.dag, carnavalszondag en de 
week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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PAULUS VOORTAAN EEN ANBI-INSTELLING * 

WAT IS EEN ANBI -INSTELLING 
door Ben van der Velden 

In het kader van de goede doelen en de giftenaftrek voor de 
inkomstenbelasting zie je steeds vaker het fenomeen "Anbi" 
instelling genoemd worden. 

ANBI is dit de afkorting van een "Algemeen Nut Beogende Instel
ling". Dit kan een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charit~tieve, 
culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instel-
ling zijn. . . 
Deze "ANBI" bestaan al jaren. Het fiscale regime met betrekking 
tot deze "ANBI" was in het algemeen als volgt: schenkingen en 
legaten uit nalatenschappen aan dit soort instellingen waren vrij
gesteld van schenkings- en successierecht. Bovendien waren 
giften van particulieren aan deze instellingen aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting. 

Met ingang van 1 januari 2008 is het "fiscale regime" met 
betrekking tot de ANSI gewijzigd. 
Instellingen die als ANSI bij de fiscus bekend ware~, en 
instellingen die als een ANSI will~n worden aangemerkt, dienen 
een beschikking bij de Belastingdienst aan te vragen. 

Vanaf 1 januari 2008 kunnen alleen instellingen met ~en "ANSI" 
beschikking nog gebruik maken van bepaalde belastingvoorde
len. Dit zijn: 

• Een ANSI kan een vrijstelling van schenkings- en of 
successierecht krijgen voor schenkingen en erfenissen 
die zij ontvangt. 

• Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de 
inkomstenbelasting als zij giften doen aan een ANSI. Dat 
geldt ook voor bedrijven voor de vennootschapsbelasting. 

* * * 
Stichting Paulus' Museum ANBI bij beschikking 41.530 dd 04 01 2008 
Vereniging Heemkundekring Paulus van Daesdonck ANBI 

bij beschikking 41.529 dd 04 01 2008 
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De zaal in opperste concentratie 

Louis en Kees vertegenwoordigden Paulus van Daesdonck 
foto's Nadine Gooijers 
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Het monument verbeeldt het wapen van de gemeente;twee, alpen en een kam 

LINT JE NAAR DE TOEKOMST 
door Kees Leijten 

Tien jaar na de gemeentelijke herindeling legt de gemeente 
Alphen-Chaam linten. Linten tussen verenigingen en bewoners. 
Linten , opdat zij elkaar ontmoeten en inspireren, kennis delen 
en enthousiasmeren. 

Op initiatief van Nadine Gooijers en Guido Vermetten werden in 
de gemeente Alphen-Chaam eind januari/ begin februari honder
den tegeltjes geschilderd. Zij komen in een monument dat in 
Chaam, het centrum van de gemeente, komt te staan met hon
derden tegeltjes van bewoners en verenigingen. 
Galder en Strijbeek behoren ook tot ons heem al liggen ze 
helaas in een andere gemeente dan de overige dorpen. 
Dus toog Paulus van Daesdonck ook naar Galder om op zondag 
27 januari enkele tegeltjes te schilderen. Het was gezellig druk in 
De Leeuwerik. Toen Paulus zat te schilderen was er ook een 
wielerploeg actief alsmede KVO-Galder en vele ouders met kin
deren. 
Ruim 100 schilderprodukten telde Nadine die avond. Een leuk 
resultaat. Meer informatie op : www.lintienaardetoekomst.nl 
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. ADVOCAAT ALS WEDUWNAAR 
gelezen door Henk Beijers 

De advocaat Arnoult van Sonst uit Breda is weduwnaar. Hij ver
wekt in die hoedanigheid bij Aechten, de dochter van 
Stoffel Lenaertssoen van Oisterhoudt een kind en noemt 
het Ycken. Hij laat haar 'liberalycken opvoeden ende doen 
instrueren inde catholiycke religie". Inmiddels is Ycken 19. 
De wettige zoon van Arnoult is intussen overleden en ook 
Aechten is gestorven. Arnoult zelf verzoekt ten behoeve 
van Y eken om een legitimatie-brief, zodat ze later recht 
heeft op wat hij nalaat. 
Die wordt hem niet geweigerd. (656.4.110v - januari1627) 

Uit Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (2006) 

"HET HOETSJE" 
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HET HOETSJE 
door Ad van Eijl-van de Klashorst. 

Prinses Beatrix en Prins Claus trouwden en reisden het hele land 
door, omdat zij overal huwelijkscadeaux kregen aangeboden. 
In Breda kregen ze antiek zilveren kandelaars. Die zouden op een 
zaterdagmorgen officieel worden overhandigd op het gemeente
huis door het voltallige gemeentebestuur en dat was een heel ge
zelschap: 
De bisschop, B en W, raadsleden, hoofden van dienst, de com
missaris van de koningin, Kortman sr. Mijn man , Wim van Eijl, 
was directeur van de Gemeentelijke Credietbank, en moest dus 
ook opdraven, met zijn eega. , · 
Wij kregen een officiële uitnodiging met voorgeschreven kleding, 
de heren in wandelkostuum, met stropdas en de dames in japon 
met hoed en handschoenen en hofdecolleté, d.w.z. drie vingers 
onder het halskuiltje. 
Dat is nu afgeschaft. Mijn moeder kon heel goed naaien en was 
bovendien eerste modiste (hoedenmaakster). 
Wij kozen voor een leverkleurige japon zonder mouwen en daarop 
een bolero met lange mouwen. De hoed moest dus van een af
stekende kleur zijn en het werd een kleine hoed zonder rand van 
tweekleurige doorschijnende georgette (paars) en de bol van Par
ma-viooltjes. 
Het gemeentehuis was te klein en de heren gingen naar de 
trouwzaal, waar het geschenk zou worden aangeboden, terwijl de 
dames zich in twee rijen opstelden in de hal. 
Applaus toen het gezelschap arriveerde. Claus ging de rij uit en 
kwam naar mij toe. "wat hebt u een prachtig hoetsje", zei hij; "ik 
ben chek op hoetsjes"en Beatrix stak haar duim op. 
Ik antwoordde: "Dank u, Hoogheid, ik ben zeer vereerd", maar ik 
vertelde niet dat mijn moeder dat hoedje gemaakt had. Ik heb 
tientallen van de mooiste hoeden gehad, maar die zijn allemaal 
opgeruimd, je kunt niet alles bewaren. Maar van het viooltjes
hoedje kon ik geen afstand doen en het krijgt nu een tweede leven 
bij Amalia. (heemkundekring Baarle) 
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Tf-toornse JYlarktprijs der Rosge 

'.Burgemeester en weth.ouders van '.Breda; 

gefet op de gemiddefde prijs van de h.ectofiter rogge op de twee 

dinsdagen voor en de eerste dinsdag na Sint Lucia ( 13 decemberL 

naar weffze maatstaaf de Th.oomse ]Vlarfztprijs wordt g;eregefd: 

besfuiten: 

de Th.oomse ]Vlarktprijs der '.Rogge over h.et jaar 2007 vast te steffen 

op € 14) 07 per oude '.Bredase Ueertef. 

'.Breda) januari 2008) 

burgemeest.......-~weth.ouders van '.Breda; 

de b rgemeester) C de secr~aris,~ 

]'J'. van J\/lourik 
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473eTHOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE 
door Kees Leijten 

Voor de 4 73e keer heeft het Bredase gemeentebestuur 
onlangs de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld. 
Over 2008 is de prijs €14,07 per oude Bredase Veertel. 
Dat is 27,56% meer dan vorig jaar. 
Een veertel is 87,714 liter. 
De prijs per hectoliter of mud is nu dus€ 16,04. 

Voor meer informatie zie BvP 51 , 57, 58, 98, 99, 113 en 158 

BRABANTSE KERKEN EN TORENS 
DOOR DE EEUWEN HEEN 
door Fons Drijvers 

Op maandag 17 maart hqop ik een lezing te geven in Bavel. 
De lezing laat om te beginnen aan de hand van een PowerPoint 
presentatie een overzicht zien van de kerkenbouw in Noord
Brabant vanaf± 1100 tot de huidige tijd. De diversiteit tussen de 
verschillende bestaande stijlen, waaronder Romaans - Gotisch -
Renaissance - Barok - Neogotiek worden getoond. 

Daarnaast wordt een rondreis door Noord-Brabant gemaakt om 
van iedere stijl een aantal markante voorbeelden te laten zien. 
Hierbij worden ook details aangehaald, waaruit het vakman
schap van de bouwers te bewonderen valt. 

Na de pauze zal de nadruk worden gelegd op allerlei interes
sante facetten van diverse restauratiewerkzaamheden in Noord
Brabarit.-Hierbij worden wederom met afbeeldingen vele mooie 
ambactilelijke oplossingen voor bouwkundige problemen ge
toond. 
Duidelijk zal worden dat het bekijken van de vele in Noord
Brabant overgebleven kerken en torens de moeite van het (be
ter) bekijken waard zijn. 



164 

BIJZONDERE GEVELSTENEN 
ONZE LIEVE VROUW VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND 

In de gevels van vele huizen in ons heem bevinden zich de oker 
/ lichtbruine gevelstenen van O.L.V.Altijddurende Bijstand. 

Weet u daar meer van ? 
Wanneer zijn die geplaatst? Op wiens initiatief? Waarom? 
Wie kan er meer over vertellen? 
Stuur ons uw lange of korte verhaal. Zelfs het kleinste verhaal 
kan belangrijk zijn. 
Geef ons ook de adressen waar in Bavel, Galder, Ginneken, 
Heusdenhout, Strijbeek of Ulvenhout zo'n steen in de gevel zit. 
Een voorbeeld is in de gevel van ons museum. 
Help ons met dit onderzoek. Resultaten leest u in dit blad. 
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MILITAIRE MONUMENTEN 
VAN GINNEKEN IN VERVAL 
door Ad Jansen 

Inleiding 
Op het kerkplein van de Nederlands Hervormde kerk van 
Ginneken staan twee bijzondere militaire monumenten. Direct 
achter de hoofdingang staat het Citadelmonument ter herinne
ring aan de verdediging in 1832 van de Antwerpse citadel door 
Nederlandse soldaten tegen de door onze zuiderburen te hulp 
geroepen Franse troepen. Hier liggen de gesneuvelde militairen 
begraven, terwijl aan de voorzijde hun aanvoerder Chassé zijn 
graftombe heeft. Aan de voet van de toren van de kerk vindt men 
het grafmonument van generaal Seelig, oud-gouverneur van de 
Koninklijke Militaire Academie te Breda. In Antwerpen was hij 
onder Chassé commandant van de artillerie. 
Het Citadelmonument is in de laatste decennia van de vorige 
eeuw verscheidene maleh schoongemaakt en gerestaureerd. 
Het grafmonument van generaal Seelig is zo ver bekend nog 
nooit grondig Ópgeknapt. Helaas zijn beide gedenktekens door 
weersinvloeden aangetast waardoor ze zwaar in verval zijn 
geraakt. 

Citadelmonument 
Het monument is genoemd naar het laatste bolwerk van het 
Nederlandse leger in België, de Citadel van Antwerpen. Het werd 
op 30 november 187 4 plechtig onthuld door Koning Willem-III, 
precies 42 jaar nadat in 1832 het eerste schot werd afgevuurd 
door de belegerende Franse en Belgische troepen. Er was een 
periode van twee jaar aan vooraf gegaan waarin de afscheiding 
van de Zuidelijke Nederlanden met steun van de grote Europese 
mogendheden zich geleidelijk had voltrokken. Koning Willem 1 
wilde zich niet neerleggen bij de scheidingsvoorwaarden die door 
de Londense conferentie waren vastgesteld, maar eiste de 
grenzen die ook vóór 1790 golden. Door de Tiendaagse 
Veldtocht was er voor Nederland een iets betere regeling tot 
stand gekomen, die echter door de koning werd verworpen. 
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Daarop grepen de grote landen in. Een Frans leger moest de 
Citadel van Antwerpen op de Nederlandse troepen veroveren. 
Na 23 dagen viel dit laatste bolwerk. De Nederlandse militairen 
onder bevel van generaal David Hendrik Chassé (1765-1849) 
moesten capituleren en werden krijgsgevangen gemaakt. 
In 1870 werd de oude Citadel van Antwerpen afgebroken. Bij 
Koning Wlllem-11I rees het plan om de stoffelijke overschotten 
van de gesneuvelden met militaire eer naar Nederland over te 
brengen. 
In Ginneken lag de in 1849 in Breda overleden commandant op 
het kerkhof aan de zuidzijde van de kerk begraven. 

Foto 1: Het Citadelmonument inet het graf van generaal Chassé. 
Aan de achterzijde bevindt zich de grafkelder, waarin de 
gesneuvelde militairen begraven zijn (foto A. WJansen, 1981). 
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Ook enkele officieren, waar onder de commandant van de 
artillerie generaal H. G Seelig, hadden in Ginneken al eerder in 
eigen graven hun laatste rustplaats gevonden. 
Op 30 november 187 4 werd het monument plechtig onthuld door 
Koning Willem-III. 
Het gedenkteken van architect Vogel heeft evenals de Citadel 
van Antwerpen de vorm van een vijfhoek, met bastions en bol
werken. De namen van de bastions staan op de zijkanten ver
meld. Na afbraak van de Citadel kwamen ook de oorspronkelijke 
naam-stenen van de bastions naar Ginneken om aan de voet 
van het monument te worden gelegd. 
Op de zijvlakken staat de geschiedenis vermeld en de namen 
van de gesneuvelden, die in de grafkelder aan de achterzijde 
van het monument zijn begraven. 
Het stoffelijk overschot van generaal Chassé, dat in 1849 een 
eigen graf had gekregen op het kerkhof aan de zuidzijde van de 
kerk, werd pas op 18 juni 1907 overgebracht naar een tombe 
aan de voorzijde van het monument. Vóór de Tweede Wereld
oorlog vond er verscheidene malen bij het monument met militair 
vertoon een herdenking plaats, de laatste op 20 december 1939 
(zie foto 3). Daarna werd het stil in Ginneken. Op 16 december 
1982 waren de gevechten 150 jaar geleden. Er vond toen nog 
een kranslegging plaats. 
In de loop van de tijd is het citadelmonument geregeld schoon
gemaakt. Bij de laatste restauratie zijn de teksten op de zijkanten 
geheel opnieuw aangebracht. Intussen is het monument alweer 
zover aangetast dat een nieuwe onderhoudsbeurt noodzakelijk 
is. Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor het 
onderhoud. 
In december van het jaar 2007 was het 175 jaar geleden dat de 
gebeurtenissen op de Citadel van Antwerpen hebben plaats 
gevonden. Wat triest, dat de namen en andere teksten op het 
Citadelmonument in Ginneken bijna niet meer leesbaar zijn. 

Het monument van generaal Seelig 
Hendrik Gerard Seelig ( 1785-1864) diende in 1832 tijdens de 
verdediging van de Antwerpse Citadel in de rang van majoor on
der Chassé als commandant van de artillerie. In 1836 kreeg hij 
opdracht het militair hoger onderwijs aan de Koninklijke Militaire 
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Academie te Breda in moderniseren. In 1841 werd hij benoemd 
tot gouverneur van deze instelling. Bij zijn pensionering in 1852 
kreeg hij nog de rang van luitenant-generaal. Hij vestigde zich in 
Ginneken, waar hij de woning Ulvenhoutselaan 15 kocht en deze 
herbouwde tot het fraaie herenhuis dat er nu nog steeds staat 
(foto 4). 
Tot zijn overlijden wijdde hij zich aan de militaire wetenschap. 
Na zijn dood werd in 1867 door officieren en oud-officieren een 
monument naast zijn graftombe geplaatst. De tombe is verdwe
nen maar het monument staat er nog steeds op nagenoeg de 
oorspronkelijke plaats (foto 2). 

Foto 2: Gedenkteken bij het graf van generaal H. G. Seelig, 
opgericht in 1867. De foto van 1981 laat de · voorstelling en de 
tekst nog duidelijk zien (foto A. WJansen, 1981). 
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Het geld dat na de oprichting over was werd in 1875 
overgedragen aan de kerkvoogdij van de N.H.Gemeente voor 
verzorging van het onderhoud. 
Het monument dat ontworpen werd door de Arnhemse beeld
houwer Sracké verkeert in redelijk goede staat, met uitzondering 
van de allegorische voorstelling aan de voorzijde. Deze is in wit 
Carrara marmer uitgevoerd in bas-reliëf, dat echter door weersin
vloeden veel geleden heeft en zelfs begint af te brokkelen. 
Uitgebeeld is de muze van de historie die met een graveerstift 
wijst naar een door haar getekende vijfhoek. Naast haar staat 
een antieke krijger die haar werk gade slaat. In het midden op 
een zuil een goedgelijkend borstbeeld van de generaal. 
De vijfhoek verwijst naar het militaire onderwijs, waarvoor Seelig 
een aantal boeken schreef. Op het voetstuk staat: Den Luite
nant-Generaal Hendrik Gerard Seelig toegewijd door zijne ver
eerders. Aan de achterzijde: Hulde aan krijgsmans deugd en 
wetenschap. 

Foto 3: Op 30 december 1939 vond de laatste herdenking bij het 
Citadelmonument plaats vóór WO.-2. In het midden president
kerkvoogd P.M. Tutein-Nolthenius, daarachter de predikant Os 
B.ter Haar-Romeny, links met hoge hoed, generaal b.d. 
C.A.Prins, secretaris van de kerkvoogdij (co/1.G.A.B., 1987-1073). 
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. Aan de zijkant: de datum van geboorte en van overlijden van de 
generaal. Het uitgebeelde tafereel is al voor een deel vervaagd. 
Het kerkhof is in zijn geheel een rijksmonument. 

Besluit 
Met de twee beschreven monumenten bezit Ginneken een stuk 
militaire geschiedenis van nationale en regionale betekenis. 
Vooral het monument van generaal Seelig, die in Breda een 
hoge functie bekleed heeft maar ook in Ginneken gewoond en 
gewerkt heeft, verdient dat het spoedig wordt gerestaureerd. Wie 
neemt het initiatief om tot dit herstel te komen en de nodige 
bronnen voor de financiering hiervan aan te boren? 

Litteratuur: 
A. WJansen: 't Ginneken, Fragmenten uit de geschiedenis; Breda 1989. Idem, 
in: Ginnekens Nieuwsblad, jrg.9, juni 1989; jrg.9 oktober 1989; idem jrg.10, 
augustus 1990. 
"De Militaire Spectator', ~ serie 1 zi deel, 1867. Verslag in De Bredasche 
Courant, 1871, 1874, Dagblad van Noord Brabant 1907, 1931 

Foto 4: Het herenhuis Ulvenhoutselaan 15, zoals dat in 1852 
door generaal Seelig is herbouwd.Hij woonde· en werkte hier van 
1852 tot 1864 (foto A. WJansen, 1992). 

171 

EEN UITZONDERLIJKE 

29 FEBRUARI 
Om meerdere redenen is het schrikkeljaar 2000 uitzonderlijk 
geweest. Niet alleen omdat sommige computerspecialisten grijs 
haar hebben gekregen om de omschakelingsproblemen naar 
2000 te omzeilen. We moeten echter tot 1600 terugkeren om 
nog een gelijkaardige situatie te bekomen. 

Normaal is er om de vier jaar een schrikkeljaar, maar deze regel 
heeft een uitzondering. Jaren deelbaar door 100, zoals 1800 en 
1900 zijn het niet, ze moeten ook deelbaar zijn door 400 opdat er 
een 29st

e februari zou zijn. De uitleg is volledig astrono-misch. De 
aarde doet er namelijk niet juist 365 dagen over om rond de zon 
te draaien. In feite duurt dit 365 dagen en iets minder dan 6 uur. 
Op de lange duur verstoort dit de kalender die niet meer gaat 
overeenstemmen met het verloop van de seizoenen. 
Om dit verschil in te halen met ongeveer een kwartdag, moet 
men alle 4 jaar een dag toevoegen bij het burgerlijk jaar. Maar 
eigenlijk is deze verbetering nog niet volledig juist, . omdat de 
aarde in werkelijkheid 365 dagen 5 uur 48 minuten en 46 
seconden nodig heeft om rond de zon te vliegen. 
Opdat de kalender zou overeenkomen met de realiteit moet men 
ook dit verschil nog compenseren. Dat is de reden waarom enkel 
de eeuwwisselingsjaren die deelbaar zijn door 400 schrikkeljaren 
zijn, zoals 1600 en 2000. 

Dit gegeven was reeds gekend bij de Egyptenaren. Reeds in 
238 voor Christus werd er een decreet afgevaardigd dat een 
systeem van schrikkeljaren invoerde. Onder het Romeinse Rijk 
heeft Julius Caesar in 45 voor Christus ook een dergelijk sys
teem ingevoerd dat zijn naam gekregen heeft: De Julius 
Kalender. 
De tweede kleine fout werd pas in 1582 verbeterd door Paus 
Gregorius XI 11. Sindsdien konden enkel eeuwen deelbaar door 
400 schrikkeljaar zijn. 
Over zeer lange tijd zijn ook al deze verberingen niet voldoende. 
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· Er is nog een klein verschil tussen de huidige kalender en de 
beweging van de planeten. Die zal een dag bedragen in 4902. 
Om het evenwicht te herstellen, zal men waarschijnlijk het 
schrikkeljaar voorzien voor 4904 moeten laten vallen. 

Uit: "Le Nouvel/iste "dd 28.2.2000- Luc Swerts' 

DEK40 JAAR 
In 1961 vierde de Ulvenhoutse gemengde Toneelvereniging DEK 
zijn 40 jarig bestaan. 
In het receptieboek dat we onlangs verwierven, stond boven
staande foto van de leden. 
Wie kent de ontbrekende namen? 
1 e rij vlnr: 1 Janus Mertens; 2 Dorus Aarssen; 3 kapelaan Van 
Ginneken; 4 Piet van Rijckevorsel; 5 Willem de Hoogh; 6 Kees 
van Rooij; 7 ?? 
2e rij: 8 mw Mertens van Rijckevorsel; 9 ??; 10 Betsie Aarssen
Sprangers; 11 mw Van Rijckevorsel; 12 mw De Hoogh; 13 mw 
Van Rooij; 14 ??; 15 Hendrik Vissers; 16 mw Vissers 
3e rij 17, 18, 19 en 20 ??; 21 Jo Voeten; 22 mw Voeten; 23 en 24 
?? 
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RIJTERISNAARTOE 10 
door Toon van Miert 

Ik fiets altijd heel graag naar Alphen toe. Het is een mooi fietspad 
door de Ulvenhoutse en Chaamse bossen. Ik ken mensen die 
het stuk vanaf de weg Chaam-Gilze lang vinden. Het kan mij niet 
lang genoeg zijn. Mooie stukken bos, prachtige vennen en ven
netjes en een fietspad waarop de niet al te hard opgepompte 
bandjes zo lekker zoemen. Toegegeven, als het een paar dagen 
geregend heeft dan valt het niet mee: sommige stukken staan 
gemakkelijk onder water. Maar goed, je hoeft niet alles cadeau te 
krijgen en als je naar Alphen wilt dan moet je dat op de koop 
toenemen. Vlak voor Alphen zie je aan de rechterkant het 
Willibrorduskapelletje. (Je kunt er ook met de auto komen; vanaf 
het plein achter de kerk van Alphen de Zandstraat - die 
overigens gewoon verhard is - inrijden en dat links aanhouden 
de Maastrichtsebaan in.) ~ 

Alphen en Willibrordus, het is me wat. 
Hij heeft zijn sporen hier wel achtergelaten. Waar trouwens niet 
in onze streken! Maar goed, deze plek is wel heel bijzonder. Het 
is nogal droog hier en Willibrordus, zoals altijd op weg om 
heidenen te bekeren, had dorst toen hij Alphen naderde. En toen 
zorgde hij voor een wonder. Hij sloeg met zijn staf op de dorre 
grond en zie wat er gebeurde: er ontstond een bron. Later is 
daar een put geslagen en die is er nu nog, maar mogelijk niet op 
dezelfde plaats. Hoe kan dat? In het begin van de vorige eeuw is 
de put gedempt. De vierjarige Januske Verhoeven was er 
spelenderwijs ingevallen en kon maar op het laatste nippertje 
gered worden. Dat was voor de buurtbewoners aanleiding de put 
dicht te gooien. Waar hij precies gelegen had, kon tientallen 
jaren later zich niemand meer herinneren. Toch aan het werk al 
waren er niet veel aanwijzingen wat de juiste plaats betreft. In 
april van het Willibrordus-herdenkingsjaar 1939 - hij was in 739 
gestorven - werd er o.l.v. pastoor Binck gegraven en gespit aan 
de Maastrichtsebaan. Daarbij werd "zeer bereidvolle medehulp 
geboden door zeven sterke levenslustige jonge boeren die op
geruimd aan de arbeid togen en bergen werk hebben verzet." ( 1) 



Willibrorduskapelletje 

(foto 's Jan Grauwmans) 
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Er werd iets gevonden wat wel op een oude put leek en die 
onmiddellijk met enige fantasie de oorspronkelijke put werd ge
noemd. Nog datzelfde jaar 1939 - een mooi bouwjaar, vind ik -
heeft pastoor Binck er een kapel laten bouwen en een pomp 
laten slaan die aansloot op een opvangbak aan de voorkant van 
de kapel. 
De inwijding was gepland op 3 september; alles was daarop 
voorbereid: de feeststoet met bruidjes en praalwagens stonden 
klaar. Maar helaas, het feest ging niet door: juist op die dag werd 
de algemene mobilisatie afgekondigd en de plechtigheid werd 
afgeblazen. In oktober 1944 is de kapel grotendeels verwoest. 
Doordat er heel wat huizen in het dorp hersteld moesten worden, 
werd de kapel vergeten. 
Baldadigheid en overwoekering door rodondendrons, opschie
tend houtgewas en onkruid zorgden ervoor dat er van het 
gebouwtje en de pomp niet . veel meer overbleef. Eind jaren 
veertig is er wel iets aan gedaan maar pas in 1979 is alles in ere 
hersteld. 
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In 2000 werd de plaquette die eertijds de topgevel sierde, 
teruggeplaatst. Hij bevat het wapen van Mgr. Hopmans en de 
moeilijk te lezen tekst "AURORA CONSURGENS', wat "Rijzende 
dageraad' betekent. Het lijkt me niet gezond om uit de 
hardstenen waterbak te drinken. Je kunt wel het water goed in 
de ogen wrijven: Willibrordus helpt je dan van staar en andere 
oogaandoeningen af. 
Aardig te vermelden is ook dat men vergeten was dat het bosge
bied waarop de kapel is gebouwd, particulier eigendom was. Bij 
alles wat er aan het gebouwtje moet gebeuren, is toestemming 
van de eigenaar nodig. Maar goed, iedereen die daar langs 
komt, heeft even de gelegenheid te rusten en zijn zonden te 
overpeinzen. 

De Willibrorduskerk in Alphen dateert uit de 16e eeuw en is 
gebouwd op de grondvesten van een Romaans kerkje uit de 11 e 
of 12e eeuw. Op 7 oktober 1944 viel de toren, kapotgeschoten 
door kanonvuur, midden in de kerk. In 1968 was alles weer in 
volle glorie hersteld. In Brieven 153 heeft Ad Jansen uitgebreider 
over deze kerk geschreven. 
Pas in 1821 hebben de katholieken de kerk van de hervormden 
teruggekregen. 
Als "tegenprestatie" moesten de Roomsen een nieuwe kerk voor 
de protestanten bouwen. Dat werd het leuke kerkje dat op het 
kruispunt van de wegen Baarle-Gilze en Chaam-Poppel ligt. 
Veel protestanten waren er in die tijd en in de jaren daarna niet 
in Alphen. Dominee Schotel zegt in 1844 van zijn gemeente: 
"Thans bestaat zij uit drie zielen, die eenmaal in de maand de 
Godsdienst bijwonen, in eene kleine, doch zeer nette kapel, aan 
het einde van het dorp." (2) In de loop der jaren zullen het er wel 
meer zijn geworden maar een bloeiende gemeente was het 
nooit. Bovendien klaagde Schotel ook nog over ordeverstoringen 
en baldadigheden door groepen jongeren die het allemaal maar 
vreemd vonden wat er in "het kapelleke" gebeurde. 
In 1954 heeft de gemeente Alphen en Riel het gebouwtje opge
kocht. En nadat plannen om er en badhuis van te maken of om 
het af te breken en op die plaats een nieuw gemeentehuis te zet
ten, gestrand waren, werd 'tin 1959 als Streekmuseum geopend 
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Streekmuseum te Alphen 

Standbeeld van pastoor Willem Binck. 
Het beeld werd geschonken ·door de heemkundekringen van 
Brabants Heem. Ook Paulus droeg eraan bij. 
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Pastoor Binck kon de rijke verzameling van de Vereniging voor 
Heemkunde "Carel de Roy" met trots tentoonstellen. Na wat 
verbouwingen is het museum na 1980 echt gaan leven. Het is 
zeker de moeite waard om daar eens een kijkje te gaan nemen. 

Pastoor Binck (1882-1971), zijn naam is al een paar keer geval
len, is van 1932 tot 1971 pastoor in Alphen geweest. Hij heeft 
zich ongetwijfeld heel goed van zijn pastorale taak gekweten. 
Zijn grote interesse voor archeologie en geschiedenis in het 
algemeen heeft hem ertoe gebracht veel en belangwekkend 
historisch onderzoek te doen. Zijn uitgave "Omzwervingen in de 
Alphense Praehistorie" uit 1945 is daar de weerslag van. In 
Alphen en omgeving heeft hij - letterlijk - zijn sporen nagelaten. 
De bouw van de Willibrorduskapel - en verschillende andere 
kapellen - en het Streekmuseum zijn daar voorbeelden van. Hij 
heeft zich met grote inzet beziggehouden met de pestepidemie
ën die Alphen - eigenlijk heel Brabant - in 1604 (volgens Binck 
was het in 1609) en 1625 teisterden. Zo'n vijfhonderd bewoners 
zijn in 1625 om het leven gekomen, waaronder twee parochie
herders die de taak op zich hadden genomen om de pestlijders 
geestelijk bij te staan. Het waren Witheren van de abdij van 
Tongerlo: de pastoors Adriaensen en Van den Heuvel. 
Hij was nog maar twee dagen pastoor toen Binck in de kluis van 
de pastorie de aantekeningen vond die zijn voorgangers in de 
loop der eeuwen gemaakt hadden. Van brevieren kwam die dag 
en de dagen daarna niet veel meer. Verscheidene pastoors 
spraken daarin van het "pest-kerkhof' of "hei-kerkhof' èn van hun 
ongerustheid dat die gewijde plaats vergeten zou worden. Maar 
geen van hen had aangegeven waar dat kerkhof lag. Het archief 
in Tongerlo gaf aanwijzingen en ook een oude kaart uit 1715. 
Met hulp van ervaren onderzoekers kon de pastoor tenslotte de 
plaats precies vaststellen: op Boslust. De mannen van de Jonge 
Boerenstand werden ingeschakeld. 
Die gingen enthousiast aan het spitten. " ... ik zie mijn blozende 
boerenjongens staan bij de geopende groeve. Een begravene 
hadden we blootgelegd. 
Alle beenderen waren intact en hard. Eerst baden we voor de 
zielerust van alle gestorvenen onzer parochie. 
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Het pestkerkhof met monument en de kruisen van de twee 
witheren 
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Dan vroeg ik hun om de overblijfselen in een meegebracht kistje 
te doen. Een panische schnk stond op hun gelaat. De pest, 
mijnheer pastoor, de pest ... ! Met de verklaring van den dokter 
trachtte ik hen gerust te stellen. En toch niemand verroerde zich 
nog. Toen sprong ik zelf in de kuil. 
Tegelijkertijd kwamen ze me na. 'K nam zelf de schedel in mijn 
handen. Toen vermanden zij zich en borgen met eerbied en 
misschien een beetje zelfverwijt, het overige in het eenvoudige 
kistwerk ... " (3) In 1936 is het pestkerkhof plechtig ingezegend. 
Er staat een stenen monument met als opschrift "Barmhartigste 
Jezus, heb met ons allen medelijden" en aan weerszijden twee 
grafkruisen voor de twee gestorven priesters. In 1987 is het 
kerkhof verplaatst om het beter te kunnen berei-ken. U kunt er 
komen door bij het Streekmuseum de weg naar Poppel te 
nemen; net over de nieuwe weg rond Alphen linksaf de 
Molenbaan in die overgaat in de Boslust. Aan de linkerkant staat 
het pestkerkhof aangegeven. 

Als ik in Alphen ben geweest, fiets ik altijd over Kwaalburg terug. 
Een paar honderd metef op de weg naar Chaam linksaf de 
Hooispoor in; aan het eind rechtsaf en dan de verharde weg 
maar volgen tot je weer op de Chaamseweg uitkomt. Fietsers 
kunnen voor de Chaamseweg linksaf het fietspad, de Flaasdijk, 
volgen en langs de camping rijden. 
Het is een van mijn lievelingsroutes: prachtige weg, bossen, 
akkers, mooie utzichten en ... je ziet er nogal eens een ree de 
akkers oversteken. 

Bronnen 
WJ.C. Binck, Omzwervingen in de Alphense Praehistorie, 's-Hertogenbosch 1945. 
1 De Runstoof Tijdschrift van de Heemkundekring "Care/ de Roy" Alphen en Riel, 

26e jaargang, nr. 1, voorjaar 2003, p. 6. 
2 De Runstoof, 21e jaargang, nr.1-2, april 1998. 
3 De Runstoof, 22e jaargang, nr. 2, p. 9 
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Kort na de Belgische Opstand in 1830 moesten de autoriteiten 
trouw zweren aan België en zijn koning. Onlangs ontvingen wij 
een kopie van de officiële "Eedprestatie" te Meerle (grootte A3) 
Hieronder de letterlijke tekst van het formulier hiernaast 

23 
ackte van Eedprestatie gemeente Meerl 

Heden den 20 Augustus 1831 zijn voor ons Christiaen Schrieckx 
Burgemeester der gemeente Meerle verschenen Jacobus 
Huijbechts en Antonius van den Broek Assessoren, Joannes 
Smits, Cornelis van Dun, Joannes Damen, Norbertus Schrieckx, 
leden van den Gemeentenraad en Cornelis Mertens Secretaris 
en Gemeenten Ontvanger, Joannes Smits, Adriaen van der 
Avoirt, Jacobus Boeren en Jacobus Vandenbroek, leden van het 
armbestuur en Joannes Luijten, ontvanger van het zelve, 
Josephus Ceusters schoolonderwijzer, Christiaen Schrieckx 
Kapiteijn, Jan van den Broek eersten Luijtenant en Jacobus 
Schrijvers tweeden Luijt~nant van den eersten Ban der 
Burgerwacht, Joannes Dam Kapiteijn, Petrus van Dun eersten 
Luijtenant en Isaac van Mechelen enCornelis Mertenstweede 
Luijtenant van den tweeden Ban en derden der Burgerwacht en 
Cornelis Vermeulen Veldwachter dezer gemeente welke in onze 
handen hebben afgelegd den eed bepaald door het Decreet van 
20 July 1.1. in volgenden termen: 
" Ik zweer getrouwheijd aan den koning, gehoorzaamheijd aen 
de Staetswet en aan de wetten van het Belgisch Volk" 
Den oorkonde van welk zij met ons het tegenwoordig proces 
verbael hebben geteekend. 
Gedaen te Meerle, dato als boven 

C.Schrieckx 
J.van den Broek 
J.Schrijvers 

C.Mertens 
P.van Dun 
J. van Mechtelen 
C.Vermeulen 

J. Hu ij brechts 
A. van den Broek, 
C.van Dun 
N.Schrieckx 

J vanden Broek 
J.Ceusters 
F.Smits 

C.Schrieckx 
J.B.Luijten 
A.Vanderavoirt 
J.Boeren 

Enregistré 
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1937 

650 JAAR ULVENHOUT 
door Kees Leijten 

In 1937 werd in Ulvenhout op grootse wijze het 
650-jarig bestaan gevierd. 
Onlangs vond Paulus in zijn zeer omvangrijke 
fotocollectie 40 negatieven uit de tijd van de feesten. 
Hiernaast een viertal plaatjes. · 
Kent u er iemand van ? 
Laat het ons weten 
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Laurens Ziekenhuis 

Valkrust, het landgoed waar de familie woonde, gelegen tegen
over het Laurens Ziekenhuis 
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PAULUS IN GESPREK MET ....... . 
ERFGENAMEN DE GREZ-MAHIE 

door Anneke Oomes 

1 n de Baronie van Breda zijn veel stichtingen die financieel 
bijdragen aan culturele of maatschappelijke initiatieven. Het 
Charitatief Fonds De Grez-Mahie is er één van. Het is twaalf en 
een half jaar geleden opgericht door de erven van Jacqueline de 
Grez-Mahie en beheert haar nalatenschap. André Weebers is 
een van de oprichters en vertelt over De Grez-Mahie."Ze woonde 
van 1902 tot haar dood in 1917 op landgoed Valkrust in het 
Ginneken. Haar echtgenoot Jonkheer Mr. Johan de Grez erfde 
het landgoed van zijn oom Josephus Ludovicus die kinderloos 
stierf. Ook het echtpaar De Grez-Mahie blijft kinderloos. In de 
jaren na de dood van haar man {1910) schenkt Jacqueline het 
landgoed als legaat aan Stichting St. Laurensgesticht". Er wordt 
een tehuis gebouwd waar ~ieken en ouden van dagen verzorgd 
zullen worden door de liefdezusters van de H. Carolus
Borromeus. Jacqueline de Grez laat er ook een kapel bouwen. 
Een halve eeuw na haar dood worden plannen ontwikkeld om de 
kapel te slopen en op de fundamenten hoogbouw te plegen. Dit 
gaat ziekenhuispastor Gerard Klijn erg aan het hart en samen 
met André Weebers, nazaat van Jacqueline's zus, gaat hij op 
zoek naar de erven van Jacqueline de Grez-Mahie. Weebers; 
"Het kostte ons vele maanden maar we hebben 103 erven weten 
te lokaliseren. Met het doel het erfgoed van Jacqueline te 
beschermen hebben we in maart 1995 Stichting Erfgoed De 
Grez-Mahie opgericht. De erven hebben afstand gedaan van hun 
erfrecht ten behoeve van de stichting". Dank zij de inspanningen 
van de stichting blijft niet alleen de kapel bewaard, maar ook het 
landhuis en de voorpui van het oorspronkelijke gesticht. Dit 
ondanks de bouw van een nieuwe woonwijk op het voormalig 
ziekenhuisterrein. Weebers; "De kapel verkeert in de jaren 
negentig in slechte staat en wordt na rijp beraad verkocht. Met 
de opbrengst kan het goede werk dat Jacqueline De Grez-Mahie 
begonnen is, voortgezet worden." 
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TER GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS 

AAN VROUWE 

Jatoha f-Ihttiana ma11ia ©~1tf1tubis 
illafJfo, 

Ridder in de Leopoldsorde van België, 
begiftigd met het gouden Kruis "Pro Ecclesia 
et Pontifice" en het Kruis van "Verdienste" 

van het Nederlandsche Roode Kruis, 

echtgenoote van wijlen 

Jhr. Mr. JAN MARIE HENDRIK 
JOZEF DE GREZ, 

geboren te 's Hertogenbosch 23 Mei 1843, 
overleden te Ginneken 2 Mei 1917. 

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God 
en beminde Zijne woonplaats. God heeft haar 
geheiligd in haar groot geloof en hare zacht
moedigheid ...• 

.... De armen en lijdenden hebben over haar 
geweend, en hare aalmoezen zijn opgestegen 
ter gedachtenis voor Gods aangezicht .... 

Hare nagedachtenis is onvergankelijk, omdat 
zij bemind werd door God en de menschen. 

e var loc. S. Script. 
Op U, Heer, en na U op Maria was al 

.mijne hoop gevestigd. H. Bern. 

ZIJ RUSTE IN ·VREDE. 

De Schenksters 

186 187 

De erven besluiten het bedrag in een apart fonds onder te 
brengen. Het Charitatief Fonds De Grez-Mahie gaat het vermo
gen { ongeveer een miljoen euro) beheren en de opbrengsten 
verdelen. Projecten die voor een bijdrage in aanmerking komen, 
moeten gericht zijn op Breda of de directe omgeving en binnen 
de doelstelling van de stichting vallen. Op de website van het 
fonds wordt deze als volgt omschreven; " ... projecten die ten 
goede komen aan de lichamelijke en geestelijke ondersteuning 
van ouderen, gehandicapten en mensen met een maatschap
pelijke achterstand .... " Weebers voegt toe; "Komende jaren gaat 
de helft van ons jaarbudget van€ 40.000,- naar aanvragers met 
sociaal-culturele doelen en stichting Hibo. De andere helft is voor 
vrijwilligers-initiatieven die de sociale samenhang bevorderen; 
die mensen laat deelnemen aan de samenleving'. Dit jaar zijn 
dat vooral aanvragen die vallen in het thema armoedebestrijding. 
We noemen dat; 'Met elkaar weg van armoede' of 'Participatie 
als weg van de armoede." Een bestuur van acht personen 
beoordeelt de aanvragen. Hierin zijn altijd twee erven van De 
Grez-Mahie vertegenwoorctigd. "Ik heb een bestuursfunctie ge
had, maar mijn dochter is me inmiddels opgevolgd. We hebben 
er destijds voor gekozen ook mensen van buiten de familie aan 
te trekken; Mensen uit het Bredase met kennis van zorg en 
financiën", aldus Weebers. "In de afgelopen twaalf en een half 
jaar heeft het fonds 400 aanvragen ontvangen. Ongeveer de 
helft voldeed aan de doelstelling en hebben we gehonoreerd. 
Het fonds heeft al ruim 600.000 euro uitgekeerd." Weebers hoopt 
dat het fonds grotere bekendheid krijgt; "In Breda en omgeving 
zijn veel organisaties die kwetsbare mensen helpen. Het fonds 
wil die initiatieven graag steunen met de middelen die Jacqueline 
de Grez-Mahie heeft nagelaten .. " 
In het Bredase stadhuis bestaat een De-Grez-Mahie-kamer. Als 
een blijvende herinnering is die ingericht met voorwerpen die aan 
de familie hebben toebehoord. 
Ook de beeldengroep De Schenkers in de voortuin van het 
voormalige Laurensziekenhuis en de overeindgebleven voorge
vel zijn herinneringen aan Jacqueline de Grez -Mahie. 

Meer info; www.grez-mahie.nl 
Zie ook: Ad Jansen: "Het laantje van Tante Mies" in dit nummer 

Ad Jansen: "Gevelstenen in Ginneken" in BvP 165 p.253 
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In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes 
Amen 
Allen lieden, die deze onze letteren zullen zien of hoeren lezen, 
Saluut. 
Wij, 
Hubertus Wilhelmus Johannes Mol, 
Jacobus Franciscus Maassen, 
Dr Emile Marie Gommers, 
Antonius van Nooten 
Leden van het bestuur van het « St. Laurensgesticht » te 
Ginneken maken kond en kennelijk elk en een iegelijk : 
Op de feestdag van den H. Laurentius van het jaar onzes Heeren 
1912, het tiende jaar der roemrijke regeering van Z.H.Paus Pius 
den tienden,toen Z.D.Hoogwaardigheid Petrus Leijten den Bis
schopszetel van Breda bekleedde en Hare Majesteit Wilhelmina 
koningin der Nederlanden was, is van dit gebouw, dat op initiatief 
van den Edelachtbaren Heer Jacobus Franciscus Maassen is 
gesticht, den eerste steen gelegd door de beschermvrouw Vrou
we Douarière Jonkheer Meester Jan de Grez, in tegenwoordig
heid van ons allen bovengenoemd en van: 

den Z.E. Heer Corneius Rombouts,pastoor dezer paroc~ie, 
den E.A. Heer Willem Caspar Joseph Passtoors, burgemeester 

dezer gemeente, 
den H.E.Heer Louis Adriaan Fick, deken en pastoor te Ulvenhout 
den Z.E. Heer Dr Petrus Gerardus Henricus Dirckx, pastoor te 

Bavel 
den Z.E.Heer Johannes Marinus van Oers, Regent van het 

Seminarie IJpelaar 
den E.A. Heer Mr Jacob Willem van den Biesen 
den W.E.Heer Johannes Adrianus van Dongen, bouwmeester 
den W.E.Heer Mattheus Sakkeren, aannemer en 
den W.E.Heer Dirk Taris, opzichter 

Des ten oorkonde hebben wij deze letteren onderteekend met 
onzen naam 
Gedaan te Ginneken den tienden dag van Augustus in den jare 
negentien honderd en twaalf. 

Letterlijke kopie van de akte hiernaast 
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Een sfeervolle middag in 't Ginneken 
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SUCCESVOLLE MUZIEKMIDDAG 
SMIDJE VERHOLEN STAL DE SHOW BIJ PAULUS 
door Kees Leijten 

Reeds vele jaren is de derde zondagmiddag van januari, de 
middag dat Paulus gastheer is van een groep of bard die volks
muziek ten gehore brengt. 
Vaak waren het Oost-Brabantse gezelschappen. Met weemoed 
denken we dan aan UT MUZIEK onder de bezielende leiding van 
de te vroeg overleden onderzoeker Harrie Franken. 
Dit jaar was de West-Brabantse groep SMIDJE VERHOLEN uit 
Roosendaal onze gast. 
Het werd een succesvolle middag. 
Kort na twee uur verwelkomde voorzitter Toon van Miert het 
grote gezelschap Paulusleden dat Mariëndal vulde. 
Smidje Verholen was de weg kwijtgeraakt in Ginneken en arri
veerde precies om twee uur. Met duizend excuses. 

Anne, de kleindochter van Toon van Miert, geniet van de muziek 
op schoot bij oma Ria van Miert-Pau/ussen. foto's Jan Grauwmans 
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De liedjes waren bestaande liedjes uit de Kempen en Vlaan
deren, alsmede eigengemaakte. Ze werden gebracht met allerlei 
instrumenten, deels modern zoals alt- en sopraansaxofoon, fluit, 
accordeon en gitaar, deels met historische instrumenten zoals 
mondharmonica, hommel en trekzak. Ook de theekist was van 
de partij. Alles werd op een smaakvolle wijze aaneen gepraat. 
Zoals vroeger bij de rondtrekkende zangers gewoonte was werd 
ook deze middag menig liedje gezongen aan de hand van een 
door de muzikanten getekende plaat. Deze keer niet de moord in 
Raamsdonk maar een andere bloederige moord uit lang vervlo
gen tijden. De geschiedenis van Smidje Verholen, een legende 
uit de Buijse Hei en een toverdrank van Alfons Tirelieren waren 
verhalen die velen aanspraken 

Leden die de regenbuien niet trotseerden, mogen best spijt heb
ben deze middag gemist te hebben. 
Het was een succesvolle middag. 

* * * 
HET BRABANTS IS DE KORTSTE TAAL IN 
ONS LAND. - DUS DE MEEST EFFIClëNTE 

NEDERLANDS 

Dit behoort tot de mogelijkheden 
Dat zou best eens kunnen: 
Zou u dat willen herhalen 
Dat ben ik geenszins van plan 
Ligt dat in de lijn der verwachtingen? 
Hiermee zal ik geen problemen hebben 
Dat is heel erg jammer 
Wat u daar zegt verbaast mij zeer 
Dat is geheel nieuw voor mij 
Behoort dat tot uw bevoegdheden? 
Het leven gaat niet over rozen 

BRABANTS 

Dá kan 
Ge wit noit 
Wá? 
Dá denk toch nie 
Zou dá 
Hendig zat 
Dá"s sund 
Wa zedde nou 
Daar wee'k niks van 
Meude da wel? 
't Is wá 

MET BRABANTS KUNT U ZICH VEEL TIJD BESPAREN 
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HET LAANTJE VAN TANTE MIES 
door Ad Jansen 

De Ulvenhoutselaan is een van de mooiste lanen van Ginneken. 
In de Brieven van Paulus heb ik al eerder geschreven over het 
charmante Fabrieksstraatje, een zijstraatje met leuke woningen 
op het terrein van een negentiende-eeuwse fabriek. Direct ten 
zuiden hiervan werden een aantal jaren geleden aan een nieuw 
zijlaantje een aantal moderne villa's gebouwd op de grond van 
de van 1843 daterende hovenierswoning Ulvenhoutselaan 57. 
Voorbij de villa's De Vijverberg en De Buste/berg vindt men op 
de hoek van de Jacqueline De Grezlaan een blok van twee witte 
woningen (nrs. 69-71) uit het begin van de negentiende eeuw 
waarop de naam Ouwe Buste/berg te lezen staat (foto 1). 

Foto 1: "De Ouwe Buste/berg" op de hoek van de Ulvenhoutse
/aan en de Jacqueline de Grezlaan. Gebouwd in 1800 onder de 
naam "Rivierzigt". De huidige naam kregen deze huizen in het 
begin van de twintigste eeuw (foto A. WJansen, 1987). 
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Foto 2: De windkorenmolen Het Fortuyn op de hoek van de 
Bavelselaan en de Kerkhofweg, werd gebouwd in 1800 en na 
1926 afgebroken. Molenaar Victor van de Reijt (rechts op de 
omgang) verhuisde toen naar Raadhuisstraat 25, waar hij bij de 
brouwerij De Zwaan een nieuwe maalderij bouwde (Coli. G.A.B., 
Breda). 
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We bevinden ons hier op een van de plaatsen waar al zeer vroeg 
een boerderij heeft gestaan. Deze lag aan de rand van het 
middeleeuwse akkergebied op de hoge gronden tussen de 
Ulvenhoutselaan en de Bavelselaan. De hoeve op de Buystel
berg bestond zeker al in de zestiende eeuw. De naam van deze 
plaats, die nog steeds hoog boven de Mark uitsteekt is ontleend 
aan de losplaats van buistel, een afvalproduct van de brouwe
rijen in Breda. Dit werd met platte schuitjes over de Mark 
aangevoerd naar een hier aan de Mark gelegen losplaats. De 
boeren uit de omgeving gebruikten dit bijproduct als veevoer. 

De Jacqueline De Grezlaan werd bij besluit van B.en W, van 
Breda van 29 october 1975 gegeven aan een gedeelte van de 
Kerkhofweg, gelegen tussen de Ulvenhoutselaan en de 
Bavelselaan. 

Foto 3: De kapel van het vroegere Laurens ziekenhuis werd 
vooral dankzij de Stichting Erfgoed De Grez-Mahie in 1994 van 
de sloop gered. Nu zijn er vier woningen in ondergebracht (foto 
A. WJansen, 2007). 
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Vóór de annexatie van Ginneken door Breda in 1942 heette dit 
deel van de Kerkhofweg echter Zandstraat, in dialect 't 
Zandstratje. 
Het deel tussen de Bavelselaan en het huidige Valkenierplein 
had de naam Molenstraat, naar de windmolen Het Fortuyn op de 
hoek van de Bavelselaan en de Kerkhofweg, die daar van 1800 
tot 1927 heeft gestaan (foto 2). Het gedeelte van deze straat 
nabij de Bavelselaan was bebouwd met kleine woningen. Deze 
volksbuurt werd De Klampetter genoemd. 
De Zandstraat en de Molenstraat vormden samen met de 
huidige Prins Hendrikstraat al sinds de Middeleeuwen een weg 
rond de kern van Ginneken in de route vanuit België naar Breda. 

Foto 4: Ook de voorgevel van het ziekenhuis werd gesloopt, 
maar het tegeltableau werd zorgvuldig uit de topgevel verwijderd 
en later herplaats in de historiserende nieuwbouwgevel van het 
appartementen complex Laurenshof (foto A. W.Jansen, 1994 ). 

197 

De naam Prins Hendrikstraat verving in 1909 de zeer oude naam 
Botermelckstraat of Karnemelckstraat. De verbinding tussen de 
Ulvenhoutselaan en het Ginnekense Oranjeplein vormde zo een 
eerste rondweg. 

Jacqueline Gertrude Marie De Grez-Mahie (1843-1917) was 
getrouwd met Jhr.Mr.Johan Marie Hendrik Joseph De Grez 
(1837-1910), eigenaar van het buiten Valkrust aan de Ulven
houtselaan. Hij was in 1902 de opvolger van zijn oom Jhr. Mr. 
Joseph Ludovicus De Grez (1817-1902). De familie De Grez 
heeft in de loop der jaren het grootste deel van de 
grondverworven tussen de Ulvenhoutselaan, de Bavelselaan en 
de huidige Jacqueline de Grezlaan. 

Foto 5: De Jacqueline De Grezlaan is een fraai laantje op de 
grens van het bezit van de eigenaresse van Valkrust (foto 
A. WJansen, 2007). 
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Mevrouw De Grez-Mahie heeft het landgoed waarvoor geen 
opvolger was, bestemd voor de vestiging van het St. Laurens 
Ziekenhuis, dat in 1913 plechtig in gebruik werd genomen. Zij 
schonk ook de kapel van het ziekenhuis, het enige bouwwerk dat 
de sloop en herbouw in de jaren negentig van de vorige eeuw 
heeft overleefd (foto 3). 
Op het grote terrein vindt men nu de appartementen van het 
Laurenshof en de huizen van het Laurenspark. 
De erven van De Grez, verenigd in de Stichting Erfgoed De 
Grez-Mahie en in de Stichting Charitatief Fonds De Grez-Mahie 
noemden de vrijgevige dame Tante Mies. Het fraaie laantje 
tussen de Ulvenhoutselaan en de Bavelselaan, waaraan mooie 
huizen staan in een zee van groen, loopt voor het grootste deel 
langs de terreinen die zij aan de Stichting Het Sint Laurens 
Gesticht heeft geschonken en kan dan ook terecht Het Laantje 
van Tante Mies worden genoemd (foto 5). 

Litteratuur: Brieven van Paulus nr. 162, 2006; Engelbrecht van Nassau, jrg. 6 
nr. 4, 1987; idem jrg. 7 nr. 1, 1988; idem, jrg. 7, nr. 3-4, 1988. 
A. WJansen: 't Ginneken, fragmenten uit de geschiedenis, 1989; Een Halve 
Eeuw Ginneken, Schetsen uit de periode 1890-1942, dl. 1, 1990; idem dl. 
2, 1991. 
Gerard Otten: De Straten van Breda, 1988. Ook met dank aan de heer drs 
WBrandt van beide stichtingen. 

* * * 
JOHN BRASPENNINCX OVERLEDEN 
In Brieven van Paulus 167 wijdde Jan Bastiaansen een interes
sant artikel aan wielerkoning en supersmokkelaar John Braspen
nincx. 
Op maandag 7 januari 2008, kort na het verschijnen van ge
noemd artikel is John op 93-jarige leeftijd overleden. 

GENEALOGISCHE DAG HALSTEREN 
De heemkundekring Halchterth in Halsteren organiseert op 
zaterdag 29 maart een genealogische dag in het Heemhuis "Hof 
van Ram" De Beeklaan 29a Halsteren van 10-16 uur. 
Voor meer informatie: andre@heeffer.nl 
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HET KWATTASTRAATJE GESLOOPT 
door Ad Jansen 

In december 2007 is weer een stukje van het oude Ulvenhout 
verdwenen. In de Poststraat werd het huizenblok langs de noord
zijde afgebroken. Het werd in de jaren twintig van de twintigste 
eeuw gebouwd door de toen nog jonge Woningbouwvereniging 
Sint Laurentius uit Ginneken. Het was toen het eerste grote 
bouwproject van deze organisatie in Ulvenhout. Na ongeveer 80 
jaar tal van Ulvenhoutse gezinnen hier te hebben gehuisvest, 
heeft deze intussen grote woningbouworganisatie besloten om 
op deze plaats nieuwe woningen te bouwen. En dus moest de 
beuk in het oude woningblok. 
De woningen die nu zijn afgebroken werden gebouwd aan een 
pad dat vanaf de Dorpstraat naar enkele huizen op de akker aan 
de huidige Akkerstraat liep. Het pad begon naast de nog steeds 
bestaande woning Dorpstraat 37, waarin na de bouw in 1902 de 
brievengaarder A. Bastiaansen woonde. Hier was ook het eerste 
(hulp)postkantoor van Ulvenhout gevestigd, waarvan de dochter 
Ciska jarenlang kantoorhoudster was. 



200 

De straat werd meteen Poststraat genoemd. Officieel werd deze 
naam echter pas vastgesteld bij besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Nieuw-Ginneken van 23 mei 1947. In de volks
mond werd het straatje ook wel Kwattastraatje genoemd, omdat 
er kennelijk werknemers van deze in Breda gevestigde choco
ladefabriek woonden. Wie dat precies waren is nu niet meer te 
achterhalen. 

POINT WARE 
AUTC>l'VIATISERING, 

Nijverheidsweg 4 - 4854 MT Bavel Tel: 01 61 -438560 

EEN NIEUWE SPONSOR 
POINTWARE AUTOMATISERING B.V. te Bavel is de nieuwe 
sponsor van ons museum. 

Het bedrijf is vooral actief in de industriële automatisering en 
gespecialiseerd in meet- en registratiesystemen rondom voer
tuigweegbruggen (goederenstromen) en meer algemeen allerlei 
toepassingen van toegangsregistratie. 

Ten behoeve van erfgoedinstellingen als archieven, musea en 
bibliotheken ontwikkelde Pointware het uitleen- registratie- en 
documentatiesysteem Ruurd. 

In de genealogische en heemkundige wereld is het Pointware 
bekend als producent van het ( al 20 jaar) succesvolle stam
boomprogramma HAZA-DATA, de zoekmachine ISIS en het 
geografisch informatie systeem Haza-21,waarin de integratie van 
genealogie, cartografie en veldnaamonderzoek centraal staat. 

Een modern bedrijf als steun voor ons erfgoed. Hulde aan Hans 
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ER KOMT WEER BIER UIT 

BROUWERIJ DE ROSKAM 
door Anneke Oomes 

Op de hoek van de Dorpstraat en de Pennendijk in Ulvenhout 
heeft tot 1937 een brouwerij gestaan. Er werd op dat moment al 
15 jaar niet meer gebrouwen. 
Rond 1900 had bijna elk Brabants dorp wel een brouwerij. Daar 
werd vooral donker bier gebrouwen. Rond de eerste wereld
oorlog verloor het donkere bier terrein aan het op een a_ndere 
manier gebrouwen Pilsener. De brouwerijen verdwenen in ras 
tempo. Het Openluchtmuseum in Arnhem wilde het stukje histo
rie bewaren en kocht in 1937 de Ulvenhoutse brouwerij op en 
brak deze voorzichtig af om steen voor steen weer op te bouwen 
in Arnhem. Hier is de brouwerij al ruim vijftig jaar te bezichtigen. 
Overigens komt de inventaris van brouwerij De Valk uit Sint
Oedenrode. Alleen de brouwketel is Ulvenhouts. 
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In 2007 is aan de brouwerij een nieuw pand gebouwd van glas 
en staal. Daarin staan moderne stalen brouwketels waar sinds 
december weer bier in wordt gebrouwen. Uit commerciële over
wegingen heeft men er in Arnhem voor gekozen geen donker 
bier maar witbier en pilsener te brouwen. Het bier kan in de brou
werij geproefd worden en in het cafeetje aan de overkant én in 
de museumwinkel gekocht worden. Omdat alle artikelen die in 
het Openluchtmuseum gemaakt worden dezelfde naam hebben, 
heet het bier; 'T Goeye Goedt. Voor ons heem was het aardig 
geweest als het bier Roskam had geheten .... 
In de nieuw aangebouwde brouwerij is een expositie ingericht 
over de brouwerij in het algemeen. Voor mensen uit ons heem is 
het wellicht interessanter dat in een doorlopende filmvoorstelling 
ingegaan wordt op de geschiedenis van brouwerijen de Roskam 
uit Ulvenhout en De Koe uit Princenhage. Kees Leijten komt 
uitgebreid aan het woord net als mevrouw Elst-Nooren, dochter 
van de laatste Ulvenhoutse brouwer Henri Nooren. 
De filmmakers hebben enkele maanden geleden opnames 
gemaakt in Ulvenhout, in het Pau1us'museum en in de De Donk. 
In de Donk blikken vier oudere Ulvenhouters terug op de tijd dat 
de brouwerij nog in Ulvenhout stond. Jac Nooren uit Princenhage 
blikt terug op de tijd dat De Koe in Princenhage nog brouwde. 

Zie ook: BvP 53 p.236-243 en BvP 167 p.147 

* * * 
BI OPRENT JES 
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel. 
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de 
vervlogen jaren. Hebt u nog prentjes? Paulus is er blij mee .. 

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF 
Bij jubilea geven onze verenigingen soms een boek, een DVD of 
een andere herinnering uit voor hun leden. Maar ook een sticker, 
suikerzakje of balpen is interessant voor onze collectie 
Vergeet daarbij Paulus niet. Paulus bouwt graag van alle vereni
gingen in zijn werkgebied een· archief op. Veel is er al,veel hopen 
we nog te ontvangen. 

Bert Frijters 

foto René Schotanus 
(www.schotanusvc.nl) 
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Christ Schalk 

foto Edwin Wiekens 
(www.photed.com) 

EEN LINT JE VOOR BERT FRIJTERS 
Zaterdag 5 januari is ons lid Bert Frijters koninklijk onderschei
den voor al zijn activiteiten in het verenigingsleven van Ul
venhout. Vooral voor UW, maar ook de duivensport en de bil
jartvereniging konden op Bert rekenen. 
Reeds 40 jaar is hij bezig met UW-40. Als speler, bestuurslid en 
vrijwilliger.Sport was zijn hobby en zijn beroep. Als leraar Lo.op 
de M.L.T.S. kon hij van zijn hobby zijn werk maken 
Burgemeester Peter van der Velden speldde hem de versier
selen op die behoren bij het lidmaatschap van de Orde van 
Oranje Nassau. 

EEN LINT JE VOOR CHRIST SCHALK 
Ons lid Christ Schalk uit Ulvenhout is benoemd tot lid in de orde 
van Oranje Nassau. Directe aanleiding voor de benoeming is het 
afscheid als vrijwillig brandweerman na 27 dienstjaren. 
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Burgemeester Peter van der Velden speldde hem dinsdag 29 
januari de versierselen op en zei: "Christ heeft de onderscheiding 
zeer verdiend. Als vrijwillig brandweerman dient hij een publieke 
zaak. Dat is niet altijd gemakkelijk. Er wordt met een toenemen
de regelmaat een groter beroep gedaan op de hulpdiensten. " 
Christ ontving de onderscheiding niet alleen voor zijn brandweer
diensten ook voor zijn sociale betrokkenheid bij Ulvenhout. 
Zo is hij een van de drijvende krachten achter de kerststal bij de 
Pekhoeve. Christ is volgens Van der Velden zeer creatief: "Wat 
hij maakt staat." Dat hebben we als heemkundekring kunnen er
varen. Hij heeft als timmerman namelijk meegewerkt in ons mu
seum. Van der Velden: "Christ straalt vrolijkheid en blijdschap uit 
en is bij vele activiteiten en evenementen in Ulvenhout te vinden" 
Christ had het lintje niet verwacht omdat hij al enkele weken eer
der afscheid nam van het korps. Dat is niet ongemerkt voorbij 
gegaan in Ulvenhout. Met brandweersirenes en veel blauw licht 
nam het brandweerteam afscheid van Christ. Hij stond aan de 
wieg van het korps dat 27 jaar geleden als zelfstandig korps 
Nieuw-Ginneken werd opgericht. 

PaulusMail - - IETS VOOR U ??? 
Sinds het voorjaar 2007 sturen wij de leden die dat wensen op 
ongeregelde tijden een mail met een overzicht van ophanden 
zijnde activiteiten. De mails worden onder BCC verzonden waar
door uw privacy verzekerd is. 
Wilt u ook meedoen? Het is een gratis abonnement. 
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort 
ontvangt u uw eerste PaulusMail 

(zie ook BvP 163 dd februari 2007 pag 83) 

FOTO'S GEZOCHT 
2008, Is het Jaar van het Religieus Erfgoed. 
In het tweede halfjaar willen we aandacht besteden aan het reli
gieus erfgoed in ons heem. 
Wie helpt ons aan foto's van de kindsheid of processies in Bavel
Galder- Ginneken- Heusdenhout- Strijbeek of Ulvenhout ? 
We willen ze graag enkele dagen lenen opdat we er een kopie 
van kunnen maken. Wie helpt ons? 
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NIEUWS UIT HET 
MUSEUM 72 
door Kees Leijten 

LEVEN LANGS DE LANDSGRENS 
Op Driekoningen, 6 januari, was de tentoonstelling "Leven langs 
de Landsgrens" voor het laatst geopend. Men kon over de 
hoofden lopen die dag. Erg druk was het. 
De tentoonstelling is zeer geslaagd. Veel bezoekers en veel 
enthousiaste reacties. Ook konden we onze collectie foto's flink 
uitbreiden. 

PAULUS' HEEM IN ANSICHTKAARTEN 
Op zondag 10 februari opende Ad Jansen de nieuwe tentoon
stelling over Ansichtkaarten. 
Ton van Dun en Jan Vissers brachten een prachtige collectie bij 
elkaar , aangevuld door vergrotingen uit de collectie van Paulus. 
De Ginnekense Fotograaf Jan Rovers exposeert in de grote 
vitrinekast samen met Paulus oude fototoestellen . 

TENTOONSTELLINGEN 
Regeren is vooruitzien. Dat betekent dat Paulus tentoonstellin
gen plant voor meerdere jaren vooruit. Op ons lijstje staan de in 
alfabetische volgorde de volgende tentoonstellingen, die we 
willen houden op kortere of langere termijn.: 

CAFéS EN WINKELS 
KERSTSTALLEN 
MARK VANAF DE OORSPRONG (2009) 
MOLENS IN ONZE CONTREIEN (2009) 
RELIGIEUS ERFGOED IN ONS HEEM (2008-11) 
STAMBOMEN 
VERZAMELINGEN 

Het zijn alleen nog maar ideeën. De uitwerking laat nog op zich 
wachten. Maar u kunt ons helpen door materiaal bijeen te bren
gen. 
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DAT WAS PAS GELOVEN 
2008 Is het jaar van het Religieus Erfgoed. Niet alleen kerken en 
kapellen maar ook de beleving van het geloof staan centraal dit 
jaar. Processies, kindsheid, communiefeesten en vieringen van 
en in het kerkelijk leven. 
Paulus wijdt daar in de tweede helft van 2008 een tentoonstelling 
aan onder de titel "Dat was pas Geloven" 
Kunt u ons helpen aan foto's om te kopieëren? Dan horen we dat 
graag. 

COLLECTIE MUSEUM 
Steeds komen er weer leuke dingen binnen voor onze collectie. 
Sommige zaken worden gelijk in de permanente expositie 
opgenomen, andere zaken verhuizen naar het depot voor een 
tentoonstelling te zijner tijd. 
In de afgelopen maanden kwam onder andere twee asbakjes 
binnen gemaakt van blik waarin op het eind van de oorlog voed
sel werd afgeworpen. Op de zijkanten worden de zes oorlogs
jaren door een enkele tekening met een kenmerk verwoord: 

1940 Begin; 1941 Leed; 1942 Angst; 
1943 Wanhoop; 1944 Hoop; 1945 Vrede. 

Ook werden we verrast met een doos van de Varossiau Vernis
fabrieken waarin een honderdtal voordeuren zitten met een stijl 
eromheen. De deuren en stijlen zijn van allerlei kleuren en 
combinaties van kleuren. 
Zo kon de schilder aan zijn opdrachtgever het voorbeeld 
voorhouden. 
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KRONIEK UIT HET 
LAND VAN PAULUS 

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS 31 
door Anneke Oomes 

januari 
1 Het Brigida-dameskoor bestaat 40 jaar. 
7 De Mechel (George Verheijen) ontvangt uit handen van 

Peer van t Gatbroek de Platte Buis, een onderscheiding 
voor een Ulvenhouter die iets meer betekent voor de 
gemeenschap dan de gemiddelde inwoner. 

12 Ulvenhoutse dorpsquiz wordt gewonnen door het 
jeugdleiderteam van UW. Paulus wordt tweede. 

21 Adri Hoppenbrouwers treedt op voor Paulus 
31 Januari gaat de boeken in als warmste januarimaand ooit. 

februari 
4 "Boer en tuinder van individu tot coöperatief' is de nieuwe 

tentoonstelling in Paulus' Museum. 
16-20 Carnaval leeft in alle kernen binnen het heem van Paulus. 

maart 
1 Dorpsraad Bavel reikt de eerste Bavel-tas uit. Deze 

tassen worden uitgereikt aan nieuwe bewoners in het 
dorp. 

9/10 

16 
19 

Toneelvereniging Ulvenhout speelt drie maal voor een 
uitverkochte Pekhoeve het blijspel; "Oud ja, maar nog niet 
versleten". 
Utelo bestaat 55 jaar. 
Hans de Kievith van de gemeente Breda vertelt de leden 
van Paulus over archeologisch onderzoek in ons heem 
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april 
3 Op de dag dat Paulus 32 jaar bestaat, overlijdt mede-

oprichter en erevoorzitter Jan van der Westerlaken. 
15 Frans en Rie Kennis uit Bavel zijn 60 jaar getrouwd. 
16 Paul Spapens vertelt Paulusleden over De Grens 
21 18de Bavels Truckconvooi trekt door Brabantse land 

mei 
4 Dodenherdenking bij het nieuwe oorlogsmonument bij het 

voormalige gemeentehuis. Het origineel is eerder gesto
len . Het monument heeft een nieuwe plaats gekregen 

12 90 Leden worden rondgeleid door kasteel Bouvigne, de 
bijbehorende tuinen en het aangrenzende Markdal 

20 KP J viert Lentefeest 
20 Open-deur dagen bij Galderse en Strijbeekse bedrijven 
23 Een monument ter herinneringen aan Kamp Bisam wordt 

onthuld aan de Kilometerbaan te Strijbeek. Het is tot 
stand gekomen door samenwerking van gemeente 
Alphen-Chaam, Staatsbosbeheer en Paulus. 

juni 
15 Toermalijn bestaat 15 jaar 
17 Gouden priesterjubileum Frans Balemans 
23-25 31 st

e Bavel Anno 

augustus 
24 w Bavel bestaat 70 jaar 
31 Blauwtongvirus wordt geconstateerd in heem van Paulus 

september 
2 De nieuwe tentoonstelling bij Paulus gaat over het leven 

_ langs de landsgrens 
2 Bavel 1 O+ organiseert zeskamp 
22 De Bavelse kermis is vanaf het evenemententerrein 

teruggekeerd op het Kerkplein 
24 De 32st

e jaarvergadering van Paulus wordt druk bezocht 
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24 Aansluitend aan de jaarvergadering geeft Willem 
Lambregts een lezing over de Rallyrit van Amsterdam 
naar Beijing die hij met zijn zwager maakte. 

oktober 
15 Drs Evelyne Roodt geeft een lezing over vluchtelingen in 

de Eerste Wereldoorlog 
23 KBO Ulvenhout bestaat 50 jaar 
26 De Blaosaope winnen Bavelse Dorpsquiz 

november 
11 Vijf uitverkochte Bonte Avonden in Bavel 
19 De Electrtrische Draad in Wereldoorlog I is het onderwerp 

van een lezing van Or Alex Vanneste 

december 
21 Dorpsraad Bavel houdt kerstborrel bij kerstboom op Jac 

van Gilsplein 
31 Ouwejaorke zoete zingen in Bavel en Ulvenhout 
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ONDANKS DRUK VAN REBELLEN 
gelezen door Hank Beijers 

Daniel Peeters Mandemaecker uit Breda is de man van Catelijn 
Jacob Jan Goris Donckers. Zij is een natuurlijke dochter, die 
door vader Jacob buitenechtelijk is verwekt bij Yken Anthonis. 
Volgens zijn verklaring heeft Cathelijn zich altijd correct gedra
gen en ondanks de inname van Breda door ónse rebellen' heeft 
zij zich altijd toegelegd op de rooms katholieke en apostolische 
religie. Haar vader is inmiddels overleden. Men vraagt een legiti
matiebrief voor haar aan, die wordt toegezonden. (656.5. 7v - 13 
maart 1627) 

Uit Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant (2006) 

WIE ZIJN DIT ? 
In het grote fotoarchief van Paulus bevindt zich deze foto 
waarvan we niets weten · 
Waar, Wanneer, Waarom werd deze foto gemaakt en wie staan 
er op. 
Help ons met onze W-vragen Wie Waar Wanneer Waarom 
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LEZINGENREEKS 2008 
Zoals we u al berichtten in BvP 167 (p.142) wordt op de donder
dagavonden in maart een reeks van vier lezingen gehouden in 
De Rijf te Prinsenbeek. 
Het is een samenwerkingsverband tussen de heemkundekringen 
van Nieuw-Ginneken , Teteringen, Prinsenbeek en Princenhage 
met de BRG. 
U kunt zich aanmelden via de BRG Postbus 1325 's Hertogen
bosch 073 - 615 62 62 (mw Ria de Folter) 

HET ULVENHOUTSBOS IN 
ZWARTWIT FOTO'S 

door Anneke Oomes 

Paulus van Daesdonck bezit een grote collectie foto's en materi
aal over allerlei onderwerpen. Veel daarvan ligt opgeslagen in 
depot omdat het museum aan de Pennendijk te Ulvenhout onvol
doende ruimte biedt alles te laten zien. MEC biedt de komende 
weken de mogelijkheid iets van het opgeslagen materiaal te 
tonen. De keuze uit de vele honderden onderwerpen was 
moeilijk maar uiteindelijk is gekozen voor een fotoserie met 
zwartwit foto's over het Ulvenhoutsbos. Dit omdat natuur bij MEC 
hoort en de fotoserie ook zal aanspreken bij liefhebbers van 
fotografie. De foto's zijn gemaakt in het Ulvenhoutsbos in de 1 gde 

en de 2ost
e eeuw. Als u wel eens in het Ulvenhoutsbos komt, zult 

u zeker de markante punten van het bos herkennen op de foto's. 
Onherkenbaar maar zeker niet minder interessant zijn de foto's 
van de ontginningen van heide naar bos. De tentoonstelling is tot 
20 maart te bezoeken tijdens openingsuren van het bezoekers
centrum. (dinsdag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur) 

* * * 
UITSPRAAK 158 
Wie als ezel geboren is wodt nooit een paard 
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INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS 168 15 02 2008 

Ackte van Eedprestatie 
Advocaat als weduwnaar 
Agenda 2008 ( 146) 
A.N.B.I. 
Bijzondere gevelstenen 
Brabants, de kortste taal 
Brabantse kerken en torens 
Brouwerij De Roskam 
Convocatie 12 
DEK 40 jaar 
Erfgenamen De Grez-Mahie 
Foto's gezocht 
Genealogische Dag Halsteren 
Heemkundig Weerbericht 156 
Hoetsje 
Inhoud Brieven van Paulus 168 
Jaarkroniek 
Koniek uit 't land van Paulus 31 
Kwattastraatje gesloopt 
Laantje van Tante Mies 
Lezingenreeks 2008 
Lintje naar de toekomst 
Lintje voor Bert en Christ 
Militaire Monumenten in verval 
Nieuwe Sponsor voor Museum 
Nieuws uit het museum 72 
Ondanks druk van de rebellen 
Oorkonde St.Laurensgesticht 1912 
Paulus in Gesprek met... . . . ( 2 ) 
PaulusMail 
Rijterisnaartoe 10 
Succesvolle Muziekmiddag 
Uitspraak 158 
Uitzonderlijke 29 februari 
Ulvenhoutsbos in Zwart-Wit 
4 73e Thoornsche Marktprijs · 
Wie zijn dit ? 
650 jaar Ulvenhout 

Redactie 181 
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Ben van der Velden 157 
Kees Leijten 164 
Redactie 192 
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Anneke Oomes 201 
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Redactie 204 
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Redactie 211 
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Redactie 210 
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Ontvangt u PaulusMail al ? Zie pagina 204 

PAULUS VAN DAESDONCK 
De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975. De 
v reniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68 

S cretariaat 
( ,uorekening 
l I denadministratie 
1 mailadres 

1 VEN VAN PAULUS 

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-433488 
: 37 13 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
· Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout. 
: paulus@ulvenhout.com. website . paulus.ulvenhout.com 

1 h t informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN
l t b6 0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uit 
1 g chiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken 

d clle 
cl ctieadres 
y out en vormgeving 

MUSEUM 

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

1 > heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennend ijk 1 . Het museum 1s geopend de 1" zondag van de maand 
v n 14.00 - 16.00 uur en elke woensdag van 14.00-16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). Schenkingen voor de collectie 

arne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur. 
In JUii en augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus ' Museum" (S 10.49.79) 

ANBI - ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING 
De kring is een ANBI -instelling bij beschikking 41.529 dd 4 januari 2008 
Het museum is een ANSI-instelling bij beschikking 41 530 dd 4 januari 2008 

ESTUUR 
oon van Miert 

Kees Leijten 
Jan van Dorst 
Anneke Oomes-v d Berg 
Hans van der Zanden 

oon Goos 
Jan Grauwmans 
Jos Verschuren 

ouis Vriens 

RELEDEN 

: voorzitter 
: vice-voorzitter 
: secretaris 
: 2• secretaris 
: penningmeester 
: 2• penningmeester 
: medewerker Bavel 
: medewerker Ulvenhout 
: medewerker Galder-Strijbeek 

2005 
?007 
2006 
2005 
?007 
2007 
2005 
2006 
2006 

Jan van der Westertaken + : Erevoorzitter Gerard Mous + : Erelid Jan van Donoon I rolld 

UBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum) 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen 'De Korenbloem' 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen De Hoop 
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1981 Driekwart eeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 100 jaar school Galder 
1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
1985 Bibliografie 1 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 
1986 Wandelen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 
1990 Gem. Nw Ginneken in verleden en heden 
1 94 De Ginnekensche Tramweg Mij. 
1 94 Bibliografie Il 
1 96 Wandelen op Luchtenburg 
1 96 Veldnamen 26 (Index) 
1 Y6 Gemaallijst 1795 
1 7 Straatnamen 
1 99 Carnaval in Ulvenhout 
1 99 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
003 Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
006 Paters van de Heilige Harten 

2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 
2007 50 Jaar KSO-Ulvenhout 

LIDMAATSCHAP 

J.M.E.M. Jespers 
J.C. van der Westertaken 
C.J.M. Leijten 
H. Dirven, K. Leenders e.a 
Dr. J.L.M de Lepper 
H. Dirven , J. v.d Wustmlaktm 
J en R v d Westerlakun 
Drs. H. Verhoovun (Bvf> 19) 
A. VerkooiJen e a (llvl' 44) 
lr Chr Buiks (per dool) 
Brieven van Paulus 4fi 
M. Beugels, c.; 1 rnJto11 (llvl",',) 
,J M f M Jo pms 
J Jesw.rs un Dr I t Vmhu vun 
Dr C S M H.idur11,1k1 1 SS CG 
lr W Uonekamp, M ',chi eper 
A J Sp1e11ngs 
Jac Jespttrs 
P van de Von R 

C J M l e11to11 (Avl' 101) 
Jacques Jospors 
11 Chr Bu1ks, ,J Spoo11mhe1g 
J.M H. Bruedors , A W Jun on 
A W Jansen 
Ben C Martons 
C P M van Alphu11 
Kees L eiJten e a 
Kees van Hoo1Jdonk, Kees LeiJten e.a. 
Kees Le1jten, Ad Mol e.a. 
Ben C Martens 
Ben C Martens 

E 2,00 
uitverkocht 
uitverkocht 
E 2,00 
uitverkocht 

b,00 
f 4,00 
E 2,00 
e ;., ,oo 
f 2,00 
€ 2,00 
f 2 00 
f 5,00 
f 2,00 
€ 4,00 
uitverkocht 
€ 4,00 
€ 2,00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 1,00 
€ 5,00 
uitverkocht 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 5,00 

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstel
llngen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gei:in en bedraagt voor het verenigingsjaar 2007-2008: 17,- Euro. 




