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MUSEUM 
Zoals u in dit tijdschrift en in de PaulusMail hebt kunnen lezen is 
ons museum thans gesloten. Met man en macht wordt gewerkt 
aan een renovatie van de stal, onze ruimte voor Wisseltentoon
stellingen. Een nieuwe vloer, nieuwe wanden en vloerverwar
ming. De kelder wordt opgeknapt. We houden u op de hoogte. 
In dit nummer vertelt Toon van Miert u over Le Heux en zijn 
huis; Frans Roelvink publiceert de allereerst geboorteakte van de 
gemeente Ginneken en Bavel. Voor de laatste keer een verslag 
van de Commissaris van de Koningin. 
Rond de kerstdagen hadden we de handen vol aan 150 verdwe
nen Brieven van Paulus 182. U leest er over. 
Ivo de Wijs, de bekende publicist, vertelt u meer over Sint Lucia, 
die heilige waaraan een kapel in Meersel is toegewijd, maar ook 
de heilige rondom wier feestdag de Thoornsche Marktprijs der 
Rogge werd bepaald , de prijs waarmee eens de huur van huizen 
en landerijen werd berekend. Burgemeester en Wethouders 
stelde hem onlangs weer vast. 
In dit tijdschrift een uitgebreide stamboom van de familie Been
ackers uit Bavel. Een stamboom zoals het moet, met veel 
informatie; een aangeklede stamboom. Hans van der Zanden 
vertelt en toont u merkwaardige ha'ndmerken 
Vanaf september hopen we meer van deze studies te tonen in 
ons dan gedeeltelijk gerenoveerde 

MUSEUM 
paulus@ulvenhout.com paulus. ulvenhout.com 
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_ heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Ginneken 15 sprokkelmaand 

Beste vrienden van ons heem, 

Het is een buitengewoon vreemde gewaarwording om even geen 
museum te hebben. Voor het eerst sinds vijfentwintig jaar is ons 
museum midden in het seizoen dicht. De boerderij is een kleine 
110 jaar oud en is nodig toe aan verbouwing, aanpassing en 
restauratie. Het is een hele operatie die uitstekend voorbereid is 
door een commissie die bestaat uit Kees Leijten (voorzitter), Jos 
Verschuren (personeelschef), Niek Kools (secretaris) en Thorn 
Neger (bouwleiding). Zij hebben heel wat werk verzet. Zo'n 
verbouwing vraagt deskundigheid op velerlei gebied; de vier 
commissieleden zijn ervaren in de disciplines die nodig zijn om 
dit gigantische werk op te knappen. Thorn is de coördinator van 
het geheel. Hij heeft de planning gemaakt en houdt de voortgang 
in de gaten. Bovendien hebben we vrijwilligers die op verschil
lende vakgebieden buitengewoon vaardig zijn. Zonder de inzet 
van Wim Langen, Ed Ott, Janus Goossens en Ad van Riel is het 
onmogelijk om het werk zelf uit te voeren. Zij zorgen voor de 
aanleg van leidingen voor een degelijke brand- en inbraakbevei
liging; zij graven de tentoonstellingsruimte uit om er vloerver
warming in aan te leggen; zij timmeren een houten wand zodat 
we meer mogelijkheden hebben om materiaal op te hangen. 
Veel werk moet er verricht worden om de kelder vochtvrij en 
toonbaar te maken. Bedankt alle vrijwilligers die heel veel vrije 
tijd steken in deze enorme klus. 
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Gelukkig hebben we van verschillende instanties subsidie 
gekregen. We zijn heel erg blij met de onmisbare financiële 
steun van Cultuurfonds 't Hofflandt Ulvenhout, Erfgoed Brabant 
en Reconstructie De Baronie. 
De planning is om op 1 maart klaar te zijn, maar dan moet alles 
mee zitten. Laten we maar rekenen op 1 april. In de volgende 
Brieven lezen jullie hoe het verder gegaan is met de verbouwing. 

Veel leesplezier met Brieven 183 

Toon van Miert (voorzitter) 

UIT HET FOTOARCHIEF VAN PAULUS 

In het fotoarchief van Paulus zitten vele foto's. Deze foto zat in 
het dossier "DEK" , een Ulvenhoutse toneelclub in de zestiger 
jaren. Vlnr 1 Janus Govers; 4 Janus Mertens. Kent u de rest ? 
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AGENDA 2011 (161) 
februari 
1-28 museum tijdelijk gesloten - nadere berichten volgen. 
15 Brieven van Paulus 183 

maart 
1-31 
21 

april 
15 
18 

mei 
01 
14 

juni 
05 

juli 
aug. 

sept. 
04 

06 

museum tijdelijk gesloten - nadere berichten volgen 
lezing "Het landschap in het heem van Paulus" 
door Erik van der Hoeven en Wiet Kerkhoven in de 
Tussenpauz te Bavel. Aanvang 20.15 uur 

Brieven van Paulus 184 
"Het bruine goud" lezing over de turfwinning in West 
Brabant door Cor Raps- Pekhoeve Ulvenhout 20.15 uur 

heropening van het museum (waarschijnlijk) 
excursie naar de turfvelden en - vaarten van weleer. 
( zie 18 april) 

museum open 

museum gesloten 
museum gesloten 

Tweehonderd jaar Burgerlijke Stand. 
Opening tentoonstelling "200 jaar burgerlijke Stand" 
25 jaar Museum Paulus van Daesdonck 

wijzigingen voorbehouden 
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

1e zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur 
voor groepen op verzoek 076-561 27 42 

Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaarsdag, camavalszondag , 
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 

In verband met verbouwing is het museum vanaf januari 
2011 enkele maanden gesloten. Via de Brieven van Paulus, 
de PaulusMail en de pers wordt u nader geïnformeerd 
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HET LANDSCHAP 
IN HET HEEM VAN PAULUS 

Landschap als basis voor een meer dan boeiende 
leefomgeving - een lezing uit het boek 'Breda Buiten'. 
door Wiet Kerkhoven 

Menselijk gedrag wordt grotendeels bepaald door onze drang om 
voort te bestaan en te overleven. Dat was zo bij onze voorouders 
in de steentijd. Dat is nog steeds zo in ons digitale tijdperk. 

Onze leefomgeving is grotendeels bepaald door die drang. 

Het begon al vele tientallen eeuwen geleden direct na de ijstijd 
met de groei van uitgestrekte wouden en hoogveenmoerassen. 
Om aan voedsel te komen kapten mensen bomen om akkertjes 
aan te kunnen leggen. Runderen graasden ook hele stukken bos 
weg. Zodoende ontstonden op de hogere zandgronden de heide 
en langs de beekjes de hooilanden. Heide en schapenmest zorg
den voor vruchtbaarder akkertjes en ook met het hooi kon je je 
vee voeden. 

Met het stijgen van de landbouwopbrengsten groeide de bevol
king. Kleine nederzettingen langs de riviertjes, zoals Strijbeek en 
Ulvenhout groeiden en waren op de hogere delen via eeuwenou
de landwegen met elkaar verbonden. plukjes heidevelden groei
den aan elkaar tot onafzienbare heide. En daardoorheen stroom
den de Strijbeek en Mark met grazige hooilanden. De uitgebreide 
hoogveenmoerassen werden al vroeg in de middeleeuwen ont
gonnen. De vele turfvaarten getuigen daar nog van. 

In de loop der eeuwen bepaalden de structuur van heide en bos
sen, natuurgebieden en landgoederen, riviertjes, beken en turf
vaarten, dorpjes, landwegen en spoorlijnen voor een groot deel 
onze leefomgeving. 

Heemkunde onderzoekt die leefomgeving. En niet alleen de 
geschiedenis daarvan, maar ook geografie en dialect. 
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Het boek "Breda Buiten" beschrijft die leefomgeving met een 
scherp oog voor al die boeiende zaken. Daarbij krijgt ook de 
grote rijkdom aan planten en dieren , als onmisbàar onderdeel 
van onze leefomgeving, alle aandacht. -

Het is voor ons, Erik van der Hoeven en Wiet Kerkhoven, een 
groqt genoegen om u iets uit het boek "Breda Buiten" te vertel
len. Over_ onze rijke cultuur.;. en natuurhistorische geschiedenis. 

· Maandag 21 .maart in de Tussenpauz te Bavel - 20. 15 uur 

. * * * 

PLAKBOEK W.BAVEL 
Van Wim Leemans ontvingen we een plakboek van W Bavel in 
de zestiger jaren. 
Een leuk stukje historie van deze club die volgend jaar 75 wordt. 
Een foto in dit boek uit 1968 nodigt uit de namen op te sporen. 
Weet u wie 't zijn? 
Staande vlnr 1-1 O ; zittend vlnr 11-16 Kent u de namen? 
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TURF, 
HET BRUINE GOUD VAN WEST-BRABANT 
door Cor Rops 

Tot begin 13de eeuw woonden in West Brabant wem1g 
mensen. Het gebied was grotendeels bedekt met een 
metersdikke laag veen die zich vanaf de laatste ijstijd, 
10.000 jaren geleden, had ontwikkeld. Gent, Brugge en 
Antwerpen waren toen al grote steden en hadden een 
nijpend tekort aan brandstof. Vlaamse kooplieden en 
moerneerders kregen toestemming van de Westbrabantse 
grootgrondbezitters, zoals de Heer van Breda, de Heer van 
Bergen op Zoom, de Abdijen van Tongerlo en Hemiksem, 
om het veenpakket af te graven. Daarmee werd de eerste 
stap gezet in de ontwikkeling van dit gebied. 

Vlaamse veenkolonie 
De turfwinning had toen voor Brabant en Holland dezelfde 
betekenis als Slochteren nu voor Nederland. Turfnering was in 
die tijd een grote bedrijvigheid in West Brabant en in de 
Belgische Noorderkempen, want hoewel het turfsteken slecht 
betaalde en aan seizoenen was gebonden, ontstonden erdoor 
nederzettingen, die uitgroeiden tot dorpen zoals Schijf en Zegge. 
De turfnering lokte veel ambachtslieden en kooplieden naar ons 
gewest. Plaatsen als Roosendaal, Breda, Bergen op Zoom, 
Steenbergen en Zevenbergen waren welvarend door de 
turfhandel. In een tijdsbestek van vijfhonderd jaren is in deze 
regio voor vele miljoenen aan turf gewonnen. 
Al die turfjes werden ter plaatse gedroogd. Zij werden verstookt 
voor de zoutwinning in plaatsen als Steenbergen Oudenbosch of 
werden door turfvaarten vervoerd, naar turfhavens in Bergen op 
Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Oudenbosch, Zevenbergen, 
Leur en Breda. 

Netwerken van turfvaarten 
Om de turf uit de wingebieden af te voeren, werden maar liefst 
19 netwerken van turfvaarten aangelegd. 
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In totaal is 320 kilometer turfvaarten met de hand gegraven. 
Boten, volgeladen met 10.000 turven, voeren in konvooi naar de 
verlaadplaatsen en havens vän West Brabant. 

Einde aan de turfwinning 
Vanaf 1700 kwam aan de grootschalige turfwinning geleidelijk 
een einde. Turfvaarten verdwenen of kregen een andere functie . 
Ontveende gronden werden landbouwgronden, woeste gronden, 
of werden beplant en werden daarmee bossen of landgoederen. 
Nog steeds, na zoveel jaren, zijn vele sporen en restanten van 
de turfwinning zichtbaar in het landschap, zoals turfvaarten, een 
restant van een aquaduct, namen van dorpen, namen van 
wegen en paden. Zij verwijzen naar dit historisch belangrijke 
turfverleden van West Brabant. 

Herbeleving Turfgeschiedenis . 
Zeven Westbrabantse heemkundekringen zijn inmiddels bezig 
om deze geschiedenis op meerdere manieren in beeld te 
brengen Zo is er tentoonstellingsmateriaal beschikbaar vo~r. d~ 
heemkundekringen en organisaties die een passende act1v1te1t 
organiseren. . _ 
Ook worden fietsroutes uitgewerkt langs diverse turfrellcten m 
West Brabant. 
Verder wordt lesmateriaal ontwikkeld om de jeugd attent te 
maken op dit verleden. Er zal een boek over deze belangrijke 
periode van de Westbrabantse geschiedenis worden gemaakt. 
De Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale laat deze glo
rieuze geschiedenis herleven in een aansprekende Power-Point
presentatie. 

TURF HET BRUINE GOUD VAN WEST- BRABANT 
Maandag 18 april Cor Raps in de Pekhoeve te Ulvenhout 
aanvang 20. 15 uur 

Zaterdag 14 mei houden wij een excursie naar de turfvelden in 
West-Brabant. 
Meer informatie in Brieven van Paulus 184 van 15 april. 
Reserveer de datum. 
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PRACHTIGE MUZIEKMIDDAG IN GINNEKEN 
door Toon van Miert 

Ja, het was een heerlijke middag in Mariëndal in Ginne~en. 
Cabaretgroep 'Gestrikt' uit Prinsenbeek was een schot m de roos. 
De volle zaal . - er moesten stoelen bijgezet worden - heeft 
genoten van de sketches, de verhalen en de liedjes. _ . 
'Gestrikt' bestaat uit drie vrouwen en vier mannen die geweldig 
op elkaar ingespeeld zijn. Het sterkste punt is hun zang: heel 
zuiver harmonieus en met een sterke timing. Vrolijke liedjes 
afgewisseld door serieuze teksten die heel gevoelig gebracht 
werden. 

Iedere repetitie begint, vertelde een van de leden mij, met 
verdere stemvorming en dat is heel goed te merken. De pianist 
en gitarist zijn de muzikale leiders, die - zo heb ik begrepen -
niet gauw tevreden zijn en het uiterste van de groep vergen. 
Weer anderen zorgen voor sterke teksten over verrassende en 
soms wat vaak gebruikte Onderwerpen in een nieuw en origineel 
jasje gestoken. Kostelijk was het verhaal van de man die ~~rtel
de over zijn ervaringen in een Italiaans appartement dat h1J had 
gehuurd. . . . 
Wat kan er allemaal misgaan als je afgaat op de fraaie informatie 
die in de advertentie in de krant staat. 

Sketches zijn voor een cabaretgroep het moeilijkste onderdeel. 
'Gestrikt' weet dat en beperkt zich daarom daarin. De sketches 
die ze brachten, waren humoristisch en nooit platvloers of flauw. 
Af en toe een ander hoedje of een andere shawl en verder geen 
verkleedpartijen. M.a.w het ging om de teksten, de muziek en de 
zang. Knap gedaan van 'Gestrikt'. 

De aanwezigen hadden er een langdurig applaus voor over en 
terecht! 
Kortom, een vermakelijke, gezellige en boeiende middag. 
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Thoornse JYlarktpr~s der Rog;g;e 

Burgemeester en wethouders van Breda_; 

gefet op de gemtddefde prijs van de hectoftter rogge op de twee 

dtnsdagen voor en de eerste dtnsdag na Si.nt tuda ( 13 decemberL 

naar wefke maatstaaf de Thoomse JYlarktprijs wordt geregefd: 

' besfutten: 

de Thoomse ]Ylarktprijs der Rogge over het jaar 20 10 vast te steffen 

op € 13) 15 per oude Bredase Deertef. 

Breda) januart 2011) 

burgemeester en wethouders van Breda_; 
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476e THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE 
door Kees Leijten 

Voor de 476e keer heeft het gemeentebestuur van Breda per 
1 januari 2011 de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld 
over het jaar 2010 
De nieuwe prijs is: € 13, 15 per oude Bredase Veertel. 
Een veer-tel is 87,714 liter. De prijs per hectoliter of mud is dus 
dit jaar€ 14,99. Vorig jaar was de prijs€ 10,07. 
Dat betekent een prijsverhoging van de rogge op dat tijdstip dus 
van niet minder dan 30,59%. 

Omstreeks 1535 werd deze prijs voor het eerst vastgesteld. 
Met deze prijs in rogge werd de huur van boerderijen en lande
rijen bepaald. Nog slechts enkele objecten vallen onder dit eeu
wenoude stelsel, dat vanwege de rijke geschiedenis nog steeds 
gehandhaafd is. Het herinnert ons aan de eeuwenoude band met 
de abdij van Thorn, evenals de straatnamen in de Bavelse wijk 
Nieuw-Wolfslaar. 
De prijs wordt jaarlijks berekend door onze leden Willie Cop
pens-Buijs uit Etten-Leur en Jan Bastiaansen uit Rijsbergen. 
De prijs is gebaseerd op de gemiddelde prijs van de rogge op de 
twee dinsdagen vóór en de eerste dinsdag na de feestdag van 
Sint Lucia (13 dec.). B. & W. van Breda stellen de prijs vast. 

Voor meer informatie zie BvP 51, 57, 58 en 168 

LUCIA PATROON MEERSEL-DREEF 
De THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE wordt elk jaar 
weer vastgesteld omstreeks het feest van Sint Lucia. Sint Lucia 
is ook de patrones van Meersel-Dreef. Een kapel aan de 
Heistraat is haar toegewijd. 
De kapel werd gebouwd in 1420 en ingewijd op 28 april 1421. De 
kapel ligt in het gehucht Meerle van het huidige Meersel-Dreef. 
In het maandblad Devotionalia schreef de bekende publicist Ivo 
de Wijs onlangs de geschiedenis van deze heilige, de heilige van 
het licht. 
Met toestemming van Ivo de Wijs en van Auke van der Meer, uit
gever van Devotionalia publiceren wij in deze Brieven het won
derlijke verhaal van Lucia, patrones van het licht. 
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SINT-LUCIA 
door Ivo de Wijs 

Wie in mijn werkkamer naar boven kijkt, ziet op mijn kast een 
beeldje staan van een knappe jonge vrouw met lichtblauwe ogen. 
1 n haar ene hand heeft zij een palmtak, in de andere een on
diepe kelk of schaal. Wie het beeldje naar beneden haalt, ziet 
méér: in de ondiepe schaal liggen nàg twee ogen die de be
schouwer met starre pupillen aankijken vanuit een klein plasje 
bloed. Het zijn ogen zonder licht, het zijn de ogen van Santa
Lucia. 

Lucia (of Luciana) werd in of rond 286 geboren op Sicilië, in de 
havenstad Syracuse. Toen Lucia's moeder Eutycia ernstig ziek 
was, ging Lucia bidden bij het graf van de heilige Agatha van 
Catania (een heilige die eveneens wordt afgebeeld met een 
schaal, in Agatha's geval een schaal met twee borsten). Moeder 
Eutychia genas en Lucia bekeerde zich tot een leven van 
armoede, vroomheid en kuisheid. Trouwen wilde zij niet meer, 
maar het viel haar niet mee om dat duidelijk te maken aan de 
jongeman die zo uitzinnig verliefd op haar was, vooral vanwege 
haar wondermooie ogen. Vele malen bezwoer de jongen haar 
dat hij die ogen graag levenslang in zijn nabijheid wilde hebben. 
Lucia nam een rigoureuze maatregel: ze stak haar ogen uit en 
gaf ze cadeau aan haar aanbidder (of verloofde): "Hier heb je 
wat je hebben wilt!" Een andere lezing van het verhaal wil dat zij 
zulks deed om zichzelf onaantrekkelijk maken. Vervolgens 
verkocht zij haar bezittingen en schonk de opbrengsten aan de 
armen. De afgewezen jongen had geen begrip voor Lucia's 
bekering noch voor de teloorgang van haar bezittingen, en 
schakelde de autoriteiten in. Tijdens het bewind ( 284-305) van 
keizer Diocletianus, die zichzelf een godheid waande, was het 
vervolgen van christenen aan de orde van de dag. 
De Romeinse consul Paschatius besloot Lucia mores te leren, 
maar de H. Geest kwam de jonge vrouw te hulp. 

145 

Toen Paschatius beval Lucia in een bordeel onder te brengen 
(zoals dat ook met Sint-Agnes werd geprobeerd) konden zelfs 
ossen (4 stuks, zegt het ene handboek, terwijl het andere 
gewaagt van liefst 20 trekdieren) de jonge maagd niet van haar 
plaats krijgen. 
Men overgoot Lucia met olie en wierp een brandstapel rond haar 
op, maar het vuur deerde haar niet. Ten slotte werd zij om het 
leven gebracht met een dolkstoot door haar keel. Op wonder
baarlijke wijze werd Lucia tijdens de martelingen begiftigd met 
twee nieuwe ogen. Lucia stierf jong - waarschijnlijk in het jaar 
303 of 304 - in haar geboortestad Syracuse. 

De cultus van Lucia verbreidde zich snel, want de verhalen over 
rechtzinnigheid en wreedheid maakten grote indruk. 
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1 n de 5e of 6e eeuw werd het leven van Lucia te boek gesteld en 
al eerder was in Syracuse e~n kathedraal verrezen die haar 
naam had gekregen. In de Middeleeuwen groeide de verering, 
omdat het feest van de heilige ( 13 december) vóór de 
kalenderhervorming van 1582 samenviel met het feest van de 

· winterzonnewende (de kortste dag en de langste nacht). Het 
· feest van de jonge vrouw die het licht in haar ogen wilde missen, 
maar wier naam (Lux = licht) boekdelen sprak, werd, vooral in 
Zweden, het Lichtfeest bij uitstek. Waar de stoffelijke resten van 
Lucia zich bevinden, is niet geheel duidelijk: zowel Venetië als 
Metz (in Frankrijk) beweren haar relieken te herbergen. 

Lucia wordf afgebeeld als een jonge maagd met twee ingetogen 
ogen in haar hoofd en met een palmtak en een schaaltje in haar 
handen. Op het schaaltje liggen haar twee eerste ogen. Soms 
ook zitten de ogen aan een pen geregen of als twee bloemen 
aan een tak (zie het boek Heiligen door Rosa Giorgi), soms ook 
draagt een engel de schaal ( of kelk) met de uitgerukte kijkers en 
een enkele maal hebben de ogen een plaats gekregen in een 
schrijn of een lamp. Andere voorstellingen tonen Lucia met een 
dolk of zwaard door haar hals of geven de verschijning weer van 
de heilige Agatha. Drie kronen verwijzen respectievelijk naar 
haar hoge geboorte, haar maagdelijkheid en haar martelaar
schap. 
Vanzelfsprekend bestaan er ook afbeeldingen van Lucia met 
haar moeder, met ossen, met een brandstapel en met behoeftige 
inwoners van Syracuse. 

Lucia is de schutspatroon van o.a. blinden, oogartsen en 
opticiens, maar ook van elektriciens (licht!) en berouwvolle 
prostituees. 
Zij beschermt tegen oogziekten, maar eveneens (denk aan de 
dolk!) tegen keelpijn. Het feest van de heilige, ik zei het al, wordt 
gevierd op 13 december. 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 4 
In samenwerking met wijkblad "Heusdenhout Nieuws" 
door Wim Joosen ' 

Heusdenhout is niet van gisteren. Trouwens ook niet van 
eergisteren, maar veel en veel ouder. 
Maar hoe oud is Heusdenhout dan wel? 
Nou, dat ligt er aan wie we deze vraag laten beantwoorden. 

• Vraag je het aan de gemeente Breda, dan zal het 
antwoord zijn: 'Die wijk is veertig jaar oud'. 

• Vraag je het een historicus, een geschiedkundige, dan 
zal het jaartal overeenkomen met dat van het oudste 
document waarop hij ( of zij) de naam Heusden hout heeft 
aangetroffen. Dat hoeft niet altijd de naam te zijn, zoals 
deze nu wordt gespeld. In de loop der jaren kan de naam 
immers gewijzigd zijn. Voor Heusdenhout is dat 
inderdaad het geval. 

• In oude geschriften komen we voor de naam 
Heusdenhout diverse schrijfwijzen tegen, zoals 
Hosenhout, Hoesenhout, Hoesennout, Huezenhout, 
Husenhout en Heusenhout. Er zijn ook versies met 'dt' 
aan het eind. 

• Stel je de vraag aan een archeoloog, dan zal deze ter 
plekke op zoek gaan naar de eerste sporen van 
menselijke bewoning. Via wetenschappelijke bepaling 
van de leeftijd van gevonden voorwerpen of andere 
restanten wordt dan de periode van 'het ontstaan' 
bekend. 

• De vraag kan ook worden voorgelegd aan een geoloog. 
Deze gaat na via welke geologische processen het 
gebied is ontstaan en hoe lang dat geleden is. 

Voor de diverse plaatsen op de zandgronden in de omgeving 
van Heusdenhout zal het antwoord van de archeoloog weinig 
verschil geven. Dat geldt ook voor het antwoord van de geoloog. 

Richten we ons wat de leeftijd van Heusdenhout betreft op het 
antwoord van de historicus, dan is het jaar 1280 van belang. 
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Uit dat jaar schijnt de -tot nu toe bekende- eerste vermelding te 
zijn. In het Begijnhof Cijnsregister uit 1427 lezen we: 

{Jacob Ysaac ende Wouter van Hosenhout, scepen in Breda, 
kennen dat jonfrou Heylwy van der Voert gaf in rechter 
aelmoesen sinte Kathelinen des Beghijnhoofs tot Breda, XXI 
schellingen ende VII penningen groten erfchijns payments, te 
betalen alle iare op sinte Mertensdach in den winter, dien si 
bewijsde op een stuc ackerlants ende op een stuc beemds, dat 
beide gheleghen is bi Lijndonc, gheheiten Blintscote. Welc goede 
joncfrou Heilwy voirscreven uutghegheven heeft vair dien 
erfchijns Heinric van den Venne, na inhouden der scepenbrievel 
van Breda/, die daeraf siin. Dit ghesciede in den jare M Il ,C ende 
VII 1, des anderdaeghs na sinte Leonaertsdach (7 november 
1308). Dit pant besit nu.} 

De naam Hosenhout zal dus zeker ouder zijn dan 1280 omdat er 
al een -volwassen- persoon met die naam schepen (wethouder) 
is in 1308. Hij zal vast niet de eerste bewoner van Hosenhout 
geweest zijn. 
Geschreven documenten uit die jaren zijn zeldzaam. Hoewel de 
drukkunst al heel oud is komt de ontwikkeling daarvan in onze 
streken pas goed op gang na het jaar 1500. Daarnaast waren 
lang niet alle mensen de schrijfkunst machtig. Alleen bij 
transacties en belangrijke gebeurtenissen werden er oorkonden 
opgemaakt. Door branden, onzorgvuldig beheer en oorlogshan
delingen is lang niet alles bewaard gebleven. 

Zoals vele andere gemeenten kende de gemeente Ginneken en 
Bavel: kerkdorpen, kapeldorpen en buurtschappen. 
Tot de eerste categorie, de kerkdorpen, behoren Bavel, 
Ginneken en Ulvenhout. 
Tot de kapeldorpen kunnen we rekenen Galder, Heusdenhout en 
Strijbeek. Buurtschappen zijn er in die vroegere gemeente meer, 
zoals Bolberg, Couwelaar, Lijndonk, Notsel, Tervoort, enz. 
De kapel van Heusdenhout, toegewijd aan de H. Anna, is ook al 
op jaren. Wanneer deze is gebouwd is niet precies bekend. Wel 
weten we dat de aartsdeken van Kempenland in 1518 
toestemming geeft om in de kapel de H. Mis op te dragen. 
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Een dekenaat, waaronder alle parochies in een afgebakende 
regio vallen, besloeg in die tijd een groter gebied dan nu. Het 
dekenaat Kempenland, waartoe de parochie van Ginneken met 
de kapel van Heusdenhout behoorde, viel onder het Bisdom 
Luik. Vóór dat jaar, 1518, moet dus de kapel gebouwd zijn. De 
kapel kent een bewogen geschiedenis, die zeker nog een keer 
aan de orde komt. Nu is de kapel weer voor het oorspronkelijke 
doel in gebruik. 

Heusdenhout was een voornamelijk agrarische gemeenschap. In 
oude kranten is dat terug te vinden. Met regelmaat zien we 
daarin advertenties voor de verkoop van percelen akkerland en 
gebouwen. 
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In de Bredasche Courant van 2 juni 1821 worden bovenstaande 
percelen aangeboden: 

Het is in die advertenties gebruikelijk om naast de weg of straat 
waaraan de koop is gelegen ook de namen te noemen van de 
eigenaars (of huurders?) van de naastgelegen percelen. In 
diverse advertenties over percelen te staan overigens 
straatnamen die nu niet meer voorkomen. Een interessant 
onderwerp voor nader onderzoek door de werkgroep. 

In de Oprechte Haarlemse Courant vinden we op 18 mei 1805 
een advertentie waarin een vacature voor schoolmeester te 
Heusdenhout-Capel kenbaar wordt gemaakt. Het jaarsalaris is 
150 gulden. 
De Annakapel is jarenlang als schooltje in gebruik geweest. 

Natuurlijk gebeurde er wel eens wat in dat oude Heusdenhout. In 
het Algemeen Handelsblad van 23 november 1884 treffen we 
een bericht aan over een brand. Er bestaan vermoedens over de 
mogelijke dader M. 
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In de Noord Brabander van 14 januari 1832 worden gegevens 
verstrekt over de ligging van militairen. In 1830 had immers de 
Belgische Opstand plaats, de aanleiding tot de afscheiding van 
de Zuidelijke Nederlanden en het ontstaan van België. België 
werd de vijand. Noord Brabant werd grensgebied en ook hier in 
Heusdenhout werden soldaten gelegerd. 
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Zo ziet u, wie er oog voor heeft kan nog best iets van vroeger 
~ntdekken. Ook al zijn de planologen in de zestiger jaren wel erg 
rigoureus te werk gegaan in het omvormen van het eens zo 
rustieke dorp Heusdenhout en zijn omgeving naar een stadswijk. 
Voor aanvullingen en reacties op dit artikel -of informatie en 
foto's over andere onderwerpen uit de historie van Heusdenhout
houdt zich aanbevolen: Werkgroep Heusdenhouts Historie 

V~oeger behoorde Heusdenhout tot de gemeente Ginneken en Bavel, later Nieuw
Gmneken. In 1961 werd Heusdenhout bij Breda gevoegd. 
Vele historische boerderijen, huizen en wegen verdwenen in een moderne stadswijk. 
D~ Werkgroep Heusdenhouts Historie probeert de geschiedenis van dit kleinste dorp in 
onze oude gemeente door gesprekken met oudere inwoners weer tot leven te brengen 
en door te geven aan de huidige bewoners via het wijkblad Heusdenhout en onze 
Brieven van Paulus 
Wilt u telefonisch reageren op dit artikel of over andere historische onderwerpen over 
Heusdenhout, schroom niet: 076-5810024 te bellen. We blijven belangstellend uitzien 
naar oude verhalen en foto's. Reageren per e-mail kan ook: paulus@ulvenhout.com 

Werkgroep Heusdenhouts Historie 

GENEALOGIE ESSEN 
De Koninklijke Heemkundige Kring Essen organiseert vier keer 
per jaar een genealogische avond, steeds weer gewijd aan één 
familie. Het programma voor 2011 is: De Rijck (17/3); Heester
mans (19/5); Augustijns (15/9) en Van Thillo (17 /11 ). 
De bijeenkomsten worden gehouden in Essen . Aanvang 20.00 
uur. De deelname is gratis. Alle informatie krijgt u indien u een 
mail stuurt naar r.costermans@skynet.be 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 171 
Februari-Sprokkelmaand-Dolle Maand 
Lichtmis donker met regen en slijk (2/2) 
Maakt de boeren rijk 

Maart-Lentemaand-Zaaimaand 
Is het weer op Josephina dol (19/3) 
Dan kruipt de vos niet uit zijn hol 
Is het schoon en zonder vlagen 
Dan wacht de vos geen veertien dagen 
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STAMREEKS VAN JAN BEENACKERS 
door Ad Beenackers 

In de jaren zeventig heb ik onze stamboom uitgezocht. Het is er 
nog steeds niet van gekomen er een mooi boekje van te maken. 
Ik presenteer nu in deze Brieven van Paulus· een samenvatting, 
waarbij ik me tot de hoofdlijn beperk: de directe voorouders van 
vader op zoon. Een stamreeks dus. 
De vele zijtakken worden slechts globaal aangeduid. 
Voorts wordt de familie als geheel in grote lijnen geschetst. 
Tenslotte sta ik even stil bij een paar hardnekkige misverstanden 
over de wijze waarop de geslachtsnamen zijn ontstaan. 

1 e generatie 
Jan Beenackers, geboren omstreeks 1500. 

2e generatie 
Adriaen Janse Beenackers, geboren omstreeks 1530. Ik weet 
alleen maar van zijn bestaan omdat hij een zoon had die Adriaen 
Adriaen Janse Beenackers werd genoemd. 

3e generatie 
Adriaen Adriaen Janse Beenackers van Teteringhe, geboren 
omstreeks 1560. Hij was getrouwd met Anneken Henrich Pee
ters Goeyaerts van Teteringhe. De mensen die in Teteringen 
woonden, waren zogenaamde buitenburgers van Breda, dat wil 
zeggen dat ze burgers van Breda waren, die buiten de poorten 
van de stad woonden. In Breda schreef men daarom bijna altijd 
van Teteringhe achter hun naam. 

4e generatie 
Cornelis Adriaen Beenackers, geboren omstreeks 1594. Ik 
heb een brief van hem gevonden, waarin hij de plaatselijke 
autoriteiten eraan herinnert dat ze nog twee varkens moeten 
afrekenen die Prins Maurits indertijd bij hem heeft gekocht maar 
nooit heeft betaald. De troepen van Prins Maurits waren van 
1590 tot 1625 in Breda gelegerd. 
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Se generatie 
Cornelis Cornelis Beenackers, geboren omstreeks 1620 en 
overleden in 1688 in Teteringen. Dit is de eerste Beenackers van 
wie veel bekend is omdat zijn naam in talrijke akten wordt ge
noemd. Hij was getrouwd met Petronella Johannisse en was 
landbouwer in Teteringen. Waarschijnlijk waren ook zijn voorou
ders boer, maar wie het zekere voor het onzekere wil nemen, 
kan 1642 aanhouden als het begin van het boerenbedrijf dat 
zonder onderbreking tot op de dag van vandaag bestaat. 

6e generatie 
Johannes Cornelis Beenackers, geboren in 1650 en overleden 
in 1732. In 1680 trouwde hij met Catharina Jan Schoenmakers. 
Hij had drie broers: Cornelis en Marinus, die weinig nageslacht 
gekregen hebben, en Paulus Cornelis (1665-1723), eerst ge
trouwd met Johanna Raymaeckers en later met Antonetta van 
lmmerseel, broodmaker van beroep en stamvader van een 
omvangrijke familie van bakkers, grutters en winkeliers in Breda. 
Na vijf generaties lijkt de familie alsnog uitgestorven te zijn. De 
takken van zijn broers Cornelis en Marinus waren al eerder van 
het toneel verdwenen. Daarmee is onze directe voorvader, de in 
deze aanhef genoemde Johannes Cornelis ( 1650-1732), even
eens landbouwer in Teteringen, tot en met de zesde generatie 
de enige Beenackers van wie ook nu nog nakomelingen leven. 

7 e generatie 
Adrianus Jan Beenackers, geboren op 9 april 1691 in Teterin
gen en aldaar overleden op 3 maart 177 4. Hij trouwde op 6 mei 
1714 met Catharina Marinus Sips. Op 8 september 1726 trouw
de hij voor de tweede keer met Antonetta Evers. Hij had drie 
broers, Marinus Jan, Johannes Jan en Cornelis Jan. Van Corne
lis Jan, geboren op 3 maart 1683 en op 20 februari 1707 ge
huwd met Anneken Jan Matheiszen, stamt de familie Beenakker 
in Leiden en omgeving af. Dit is de eerste zijtak waarvan nu nog 
nakomelingen bestaan. Van de huidige generaties zijn er dus 
twee stamvaders: Adrianus Jan, 1691-1774 (onze voorouder) en 
Cornelis Jan, 1683-1724 (de voorouder van de Leidse tak). 
Beiden waren landbouwer in Teteringen. 
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De nakomelingen van Cornelis Jan laat ik verder buiten 
beschouwing in dit overzicht. 

Be generatie 
Cornelis Adriaan Beenackers, geboren op 5 november 1738 in 
Teteringen en overleden op 2 december 1806 in Bavel. Met Cor
nelis raakt de familie op drift, vandaar dat ik bij hem wat langer 
stilsta. Hij huurde de boerderij in Teteringen van zijn vader Adria
nus Jan. Het laatste huurcontract was van 30 december 1771 en 
had een looptijd van vijf jaar, tot 1 januari 1776. Op 3 maart 
177 4 overleed zijn vader. Hij moest de boerderij toen delen met 
zijn zeven zusters. De boerderij was gelegen op de Moolegragt 
onder Teteringhe en bestond uit huijsingen, stallingen, schuur, 
timmeragie, hof, werft en ongeveer zes buijnderen zaaij en weij
landen. (Een bunder is bij invoering van het metrieke stelsel in 
1820 gelijkgesteld met een hectare, maar voor die tijd was een 
Bredase bunder gelijk aan 1,29 hectare. Zes bunder was dus 
bijna acht hectare.) Onderling kwamen de weduwe en de kinde
ren op 23 maart 177 4 overeen dat de zoon de gebouwen, het erf 
en de hof kreeg (samen 300 roeden land, ongeveer een halve 
hectare), terwijl de dochters de grond onderling verdeelden. Die 
kregen dus ieder ongeveer één hectare. Dat was het einde van 
de boerderij in Teteringen. De Molengracht bestaat nog steeds 
maar ligt nu in Breda. Het is een straat met een knik van bijna 
negentig graden, waarbinnen een groot sportcomplex ligt dat 
eveneens de naam Molengracht draagt. Aan dezelfde straat, 
tegenover het sportcomplex, ligt het Amphia-ziekenhuis. 
De familie Beenackers woonde er twee of drie generaties naast 
de familie Schoenmakers. Er werd verschillende keren over en 
weer getrouwd en over en weer was men ook steeds peter en 
meter bij de doop van de kinderen. De Molengracht lag indertijd 
aan de rand van Teteringen, vlakbij de grens met enerzijds 
Breda en anderzijds Ginneken. Uit alles blijkt dat de familie 
behalve op Teteringen ook sterk gericht was op deze twee 
plaatsen. 
Cornelis is na het aflopen van het huurcontract naar Bavel ge
trokken. Zijn jongste zoon Antonie werd daar in 1778 geboren. 
Al zijn andere kinderen zijn in Teteringen geboren. 
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In Bavel heeft hij kennelijk niet direct zijn draai kunnen vinden, 
want in 1794 huurde hij in Ulvenhout de Hoeve van Steelandt, 
een voor die tijd zeer grote boerderij, die niet alleen in het 
huurcontract uitvoerig wordt beschreven, maar ook in de Brieven 
van Paulus 130, 133, 136 en 138. Er worden twintig percelen 
genoemd die soms ver uit elkaar liggen: niet alleen in Ulvenhout 
en het Ginneken, maar ook in Chaam en Terheijden; samen 
ruim twintig hectare Zaaij- en Weidegrond. Daarnaast worden 
nog een viertal Heijdevelden genoemd om beesten op te laten 
grazen en binnendijkse Hooijlanden. Hij huurde het voor zes 
jaar: het land van 1794 tot 1800 en de gebouwen van 1795 tot 
1801. De huurprijs bedroeg 445 gulden, jaarlijks aan de 
rentmeester te betalen omtrent Sint-Maarten, plus vijf zakken 
goede aardappelen die jaarlijks bij de eigenaar bezorgd moesten 
worden. Zo'n huurcontract ziet eruit als een wurgcontract, met 
bladzijden vol voorschriften waaraan de huurder zich te houden 
had. Al die voorschriften hadden tot doel de kwaliteit van de 
boerderij in stand te houden of zelfs te verbeteren. 
Cornelis trouwde op 2 november 1760 met Maria Laurentius 
Donckers uit Teteringen. Uit dit huwelijk werden twee kinderen 
geboren, een jongetje, dat na vier dagen stierf, en een meisje, 
Antonia. Dat meisje was ruim twee maanden oud toen haar 
moeder op 4 november 1762 overleed. Cornelis hertrouwde ver
volgens met Antonetta de Jongh uit het Ginneken. Bij haar kreeg 
hij elf kinderen, van wie vijf zoons die alle vijf in leven bleven en 
tot op heden nageslacht hebben. Zij vormen de stamvaders van 
de vijf families Beenackers, Beenakkers en Beenhakkers. 
(Waarschijnlijk hebben al die opgroeiende zoons hem (tijdelijk) 
in staat gesteld zo'n grote boerderij als de Steelandthoeve te 
huren). In 1788 laat hij, samen met zijn tweede vrouw, een 
testament opmaken om de financiële positie van het dochtertje 
uit zijn eerst huwelijk veilig te stellen. Ik vermeld dat hier niet 
omdat dit zo uitzonderlijk was, integendeel, zover ik in de 
geschiedenis terug kan kijken, werden de financiële zaken altijd 
zorgvuldig geregeld. 

Alles wijst erop dat Cornelis, terwijl hij de Steelandthoeve in 
Ulvenhout huurde, onroerend goed in Bavel aanhield. 
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Kloosterstraat 1 en 3, het huidige parochiecentrum 

In 1802 verkoopt hij daar bijvoorbeeld twee percelen aan zijn 
dochter Maria: de Kerckacker en de Cattenstaert (zou dat mis
schien de latere Apenstaart geweest zijn?). 
Tenslotte gaat hij rentenieren. Hij laat dan in Bavel twee huisjes 
bouwen aan het toenmalige Kerckeind, die er nu nog staan, en 
waarin nu het parochiecentrum van Bavel is gevestigd: Kloos
terstraat 1 en 3. In één van die twee huisjes (nr 3) ging hij zelf 
wonen; in het andere woonde zijn dochter Maria, die getrouwd 
was met Jan de Kort ( die zijn huisje verder uitbouwde en er 
naast een winkel ook een tapperij in begon, die tot 1920 heeft 
bestaan). De huisjes staan nu op de monumentenlijst. Bij de 
restauratie ervan, enkele jaren geleden, is in de muur een koker 
ingemetseld, waarin de geschiedenis wordt vermeld. De ge
schiedenis van deze huisjes is ook uitvoerig beschreven in Brie
ven van Paulus 134 . De huisjes stonden vooraan op een diepe 
akker: achteraan op dezelfde akker werd later, nadat deze door 
de kinderen van Cornelis aan de pastoor was verkocht, de 
nieuwe pastorie gebouwd; thans Kerkstraat 8. 
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9e generatie 
Johannes Cornelis Beenacke.rs, geboren op 1 februari 1764 in 
Teteringen en overleden op 26 februari 1830 te Ginneken en 
Bavel. Het is de oudste zoon van Cornelis Adriaan. Hij was 
gehuwd met Angela van Loon, geboren te Teteringen en 
overleden op 8 maart 1832 te Ginneken en Bavel. Hij had vier 
broers: Adrianus, Petrus, Cornelis en Antonie. Die broers zijn 
naar elders vertrokken, met name naar Chaam, Princenhage en 
Teteringen. Vervolgens zijn hun kinderen ook terechtgekomen in 
Baarle-Nassau, Oosterhout en Breda. Elke ambtenaar hanteer
de indertijd zijn eigen schrijfwijze. De afstammelingen van deze 
vier broers zijn de geschiedenis ingegaan als Beenakkers en 
Beenhakkers. Alle mensen die momenteel Beenakkers of 
Beenhakkers heten, stammen af van één van deze vier broers. 

Het zijn achtereenvolgens Cornelis (1766-1842), eerst gehuwd 
met Petronelle van Etten en vervolgens met Petronella Paulus
sen; Adrianus (1771-1836), gehuwd met Cornelia van Diessen 
(ook wel Verdiessen); Petrus (1772-1857), eerst gehuwd met 
Adriana Pouwelse en later met Anna van Wijmeren) en tenslotte 
Antonie (1778-1844), eerst gehuwd met Maria Leijten en later 
met Johanna Timmermans. Tot ver in de negentiende eeuw 
heeft men bij de afstammelingen van deze vier broers de ver
schillende schrijfwijzen door elkaar gebruikt, waaronder ook 
Beenackers (met name als ze in het Ginneken trouwden, een 
kind kregen of stierven), maar uiteindelijk zijn al hun nakome
lingen als Beenakkers of Beenhakkers geregistreerd. Ik laat de 
nakomelingen van deze vier takken verder buiten beschouwing 
en keer weer terug naar de oudste zoon Johannes Cornelis 
Beenackers. Toen hij in 1830 overleed, werd de boerderij die hij 
naliet als volgt beschreven: een Stede, bestaande uit Huisinge, 
Stallinge, Schuur, Karnhuis, Karnmolen, Bakhuis, Hof, Erve, 
Zaai en Weilanden, gestaan en gelegen te Bavel op Leindonk en 
den leegen Aart. Voorts een perceel Zaailand genaamd Kanters 
weide, twee percelen Zaai en Weiland genaamd de Bieman, een 
perceel Zaailand genaamd de dikke Boom, een perceel Zaailand 
genaamd Rijders-akkers. 
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Voorts een perceel Weide genaamd Wauwer-weide, een perceel 
heide genaamd de Blik, een perceel Weiland genaamd het 
Aarsgat, gelegen op den Eikberg, een perceel Weiland genaamd 
het Raakent en tenslotte een perceel Weiland genaamd 
Vinkenbeemd. Twee van deze namen komen me be-kend voor: 
de Blik (in onze tijd een drassig weiland ergens ach-ter Tervoort) 
en het Aarsgat (waarschijnlijk corresponderend met wat in onze 
tijd het Hol heette). De ligging van de boerderij, op Lijndonk, 
verklaart misschien waarom er bij de latere boerderij op de 
Bolberg zoveel grond hoorde die op Lijndonk lag. 

1 0e generatie 
Antonie Beenackers, geboren op 2 februari 1800 te Oosterhout 
en overleden op 22 maart 1878 te Ginneken en Bavel. (Na 
invoering van de burgerlijke stand door Napoleon houdt men 
geleidelijk op met het vermelden van de voornaam van de vader 
als tweede voornaam van de zoon of dochter. Antonie Jan Been
ackers wordt dus gewoon Antonie Beenackers. Hij trouwde op 7 
februari 1833 in Oosterhout met Maria Floeren. 
Maria is op 8 november 1798 geboren te Oosterhout en 
overleden op 30 augustus 1844 te Ginneken en Bavel. 
Antonie is na haar overlijden hertrouwd met Cornelia Jespers, 
geboren op 6 december 1799 in Bavel en aldaar overleden op 2 
september 1864. Bij zijn huwelijk met Maria Floeren in 1833 
heeft hij onder verwijzing naar het Advies van de Staatsraad van 
30 maart 1808 onder ede verklaard en door een viertal getuigen 
laten bevestigen dat de spelling van de geslachtsnaam Beenac
kers is, en dat alle andere spellingen fout zijn. Ik conformeer me 
in dit overzicht aan zijn getuigenis en schrijf de naam van de 
voorvaderen consequent zoals het volgens hem correct is. Het is 
aan die verklaring toe te schrijven dat bij onze voorouders de 
naam sindsdien consequent als Beenackers is gespeld. Alle 
mensen die Beenackers heten, stammen af van deze Antonie 
Beenackers en Maria Floren. 
Antonie had twee broers: Cornelis, op 18 maart 1816 op 10-jari
ge leeftijd overleden en Adrianus, op 20 augustus 1816 op 18-
jarige leeftijd overleden. Hij had ook drie zusters: Antonia, die op 
28~arigeleeftijd(ongehuwd)overleed. 
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Voorts Johanna (getrouwd met Casper van Dongen) en Brigitta 
(getrouwd met Cornelis Thielen). Antonie nam tenslotte de 
boerderij over van zijn vader. · 

11 e generatie 
Johannes Beenackers, geboren op 10 februari 1835 te Bavel 
en aldaar overleden op 14 augustus 1909. Hij was getrouwd met 
Jacoba Voermans, geboren 17 december 1833. Hij had een zus
je, Engelina, geboren op 22 november 1833 en (ongehuwd) 
overleden op 20 maart 1854. Hij bleef tenslotte als enig kind 
over en ook hij nam de boerderij over van zijn vader. Hij schijnt 
al op de Bolberg gewoond te hebben. 

Adriana Janssens (1869-1941) en Antonie Beenackers (1861-1944) 

12e generatie 
Antonie Beenackers, geboren op 16 mei 1861 in Bavel en 
aldaar overleden op 19 juli 1944. 
Hij trouwde met Adriana Cornelia Janssens, geboren op 13 april 
1869 te Bavel en overleden op 15 juni 1941 te Ginneken. 
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Antonie had twee zusters: Petronella (geboren 3 oktober 1862 
en gehuwd met Johannes Boom aars) en Maria (geboren op 5 
december 1864 en overleden op 29 oktober 1934). Maria bleef 
ongehuwd. 
Er waren nu drie generaties voorbij gegaan van relatief zeer 
kleine gezinnetjes, waarbij er telkens maar één zoon geboren 
werd of tenslotte overbleef. De boerderij kon daardoor gestaag 
groeien. Vooral de laatste Antonie zou veel grond bijgekocht 
hebben. Hij schijnt zijn hele (werkzame) leven lid geweest te zijn 
van de gemeenteraad van Ginneken en Bavel. Hem kwam ook 
de eer toe elke zondag de Deken in Gilze met het rijtuig op te 
halen en nadat deze in Bavel de hoogmis had opgedragen weer 
terug te brengen. Mijn vader moest als kind daarom elke zater
dag het paardentuig in de was zetten en uitpoetsen: halster, 
gareel, zadel en broek - ga er maar aan staan! Daar heeft hij 
zich nog lang over beklaagd. 

13e generatie 
Pas bij de 13e generatie krijgt de familie Beenackers vleugels 
met vier broers: Adrianus Johannes (1898-1979), Johannes 
Hendricus (1900-1970), Cornelis Alphonsus (1907-1936) en 
tenslotte Franciscus Alphonsus (1908-1991). Cornelis Alphonsus 
was verloofd met Lieske Thielen toen hij in 1936 plotseling stierf 
aan een longontsteking. Zijn verloofde is toen het klooster inge
gaan. 
Doordat de boerderij in het verleden gestaag vergroot kon wor
den, konden er nu drie boerderijen uit ontstaan, die elk voor zich 
qua omvang nog ruimschoots aan de normen van de tijd volde
den: de ouderlijke boerderij aan de Eikbergseweg (in 1944 afge
brand en in 1952 herbouwd aan de Bolbergseweg op nrs 4A en 
48), een tweede boerderij aan de Bolbergseweg (nr 1 }, gesticht 
in 1928, en tenslotte een boerderij op het Raakeind onder 
Molenschot , thans Bavelseweg 166 in Molenschot. 
Adrianus Johannes, de oudste zoon, kwam te wonen op de 
boerderij aan de Bolbergseweg nr 1. 
Hij is weliswaar geen landbouwer gebleven, maar hij heeft de 
boerderij wel aangehouden zodat zijn zoon Antonie er later een 
tuinderij kon beginnen. Het is nu een bloemisterij. 
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Franciscus .Beenackers (1908-1991) en Anna van Vugt (1911-1981) 

De jongste van de vier broers, mijn vader, Franciscus Alphon
sus, nam de oorspronkelijke boerderij over. 
Lang heeft hij er niet van kunnen genieten: bij de bevrijding, op 
28 oktober 1944, ging de boerderij in vlammen op, samen met 
de arbeiderswoning, die erbij hoorde. Later is op hetzelfde 
perceel, maar aan de andere kant ervan, zowel de boerderij als 
de arbeiderswoning herbouwd: Bolbergseweg 4A en 48, later 
Bolbergseweg 6 en 8. 
Johannes Hendricus, de tweede zoon, kwam tenslotte terecht op 
het Raakeind, thans Bavelseweg 166 in Molenschot. Uit die der
de boerderij is later nog een vierde voortgekomen: Burgtsebaan
tje 5 in Molenschot, in 1959 gesticht door zijn zoon Petrus. Ook 
de Golfclub Princenbosch, Bavelseweg 153 in Molenschot, in 
1991 opgericht door Cornelis Beenackers, ook een zoon van 
Johannes Hendricus, is er indirect uit ontstaan. 
Het was voorheen de Jacobahoeve, genoemd naar Jacoba 
Beenackers, een zuster van de vier broers van de 13e generatie. 
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De ouderlijke boerderij Eikperf}seweg 5, die in 1944 afbrandde 

De boerderij Bolbergseweg 6 

Het zwaartepunt van de agrarische activiteiten van de familie is 
langzaam verschoven van Teteringen via Bavel naar Molen
schot. Niet alleen de oorspronkelijke grond in Teteringen maar 
ook die in Bavel valt inmiddels onder de gemeente Breda. De 
stad Breda lijkt de familie als het ware voor zich uit te drijven. 
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Inmiddels zit er ook een (agrarische) tak in Canada, gesticht 
door Henricus Johannes Beenackers, eveneens een zoon van 
Johannes Hendricus uit Molenschot. Er zijn nu nog drie boer
derijen in bedrijf: twee in Molenschot en één in Canada - alle 
drie in handen van een kleinzoon van Johannes Hendrikus: de 
15e generatie dus. Voorts is er nog de bloemisterij in Bavel, in 
handen van een kleinzoon van Adrianus Johannes - eveneens 
de 15e generatie. 

14e, 15e en 16e generatie 
De drie laatste generaties bestaan uit nakomelingen van Adria
nus Johannes (gehuwd met Adriana van Haperen), Johannes 
Hendricus (gehuwd met Maria van Kaam) en Franciscus Alphon
sus (gehuwd met Anna van Vugt). 
Die generaties onttrekken zich aan mijn waarneming, mede 
omdat de archieven pas na 50 tot 100 jaar toegankelijk worden. 

Wel heb ik bijvoorbeeld een mooie stamboom op Internet gezien 
van Frank John Henri Beenackers in Canada (15e generatie), 
zoon van Henricus Johannes Beenackers (14e generatie), klein
zoon van Johannes Hendricus Beenackers (13e generatie). Hij 
is gehuwd met Nancy Maria de Koning en ze hebben vier kinde
ren: Mark Henri, David Francis, Anna Maria en Steven John 
(16e generatie). Ze schrijven hun achternaam nog steeds zoals 
Antonie dat in 1833 officieel heeft laten vastleggen. 

Wij stammen telkens af van die ene zoon, die de ouderlijke 
boerderij overnam. Als er meerdere zoons waren, kozen de 
broers een beroep dat verbonden was aan een product van de 
boerderij: ze volgden als het ware dat product, pasten er de 
nodige bewerkingen op toe en verkochten het. Ze werden bij
voorbeeld bakker, grutter en vervolgens winkelier; leerlooier en 
vervolgens schoenmaker; bierbrouwer en vervolgens slijter of 
herbergier. Of ze kozen voor een beroep waarbij ze met minder 
grond konden volstaan, zoals hovenier, tuinder, bloemist of bol
lenkweker. Of men ging de boer professioneel bijstaan, b.v. als 
loonwerker of pastoor. Het was door de eeuwen heen over de 
hele linie 'n familie die we nu kleine zelfstandigen noemen. 
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Vroeger waren alle zelfstandigen overigens klein, dus je zou 
eigenlijk moeten spreken van zelf-standige ondernemers. Je 
moet er altijd voor waken dat je de voorouders niet groter en 
belangrijker maakt dan ze waren, enkel en alleen om goede sier 
te maken met een mooie stamboom, maar je hoeft ze ook geen 
kopje kleiner te maken. Je moet het proberen te zien in het 
perspectief van de tijd waarin ze leefden. Dat gevoel voor 
zelfstandig ondernemerschap lijkt zich in alle takken van de 
familie tot op de dag van vandaag in sterke mate door te zetten. 
Over de hele linie oefenen ze ook nu beroepen uit, die een grote 
mate van zelfstandigheid met zich meebrengen. Maar soms, 
vooral als de gezinnen groot waren, moesten de kinderen tijdelijk 
terugvallen op een bestaan in loondienst, zoals we dat tegen
woordig noemen. 
Vrijwel altijd wisten ze zich daar weer uit te worstelen naar een 
eigen bedrijfUe). En als het ze niet lukte, dan waren het de 
kinderen die daar in slaagden. 
Dat heeft zich met name voorgedaan bij de afstammelingen van 
de vier broers van Johannes Cornelis (1764-1830), de stamva
ders van de families Beenakkers en Beenhakkers. Die families 
kregen ook een aantal tegenslagen te verwerken die de Bavelse 
tak bespaard zijn gebleven. In de praktijk was het vaak zo dat 
men een heel leven moest ploeteren om van een bedrijfje een 
bedrijf te maken. Na de boedelscheiding begonnen de kinderen 
weer helemaal opnieuw met een klein bedrijfje, en soms zelfs 
met minder. Over de hele linie is het ze uiteindelijk altijd gelukt 
weer uit het dal omhoog te klimmen en iets voor zichzelf te 
beginnen. Dat hebben alle takken met elkaar gemeen. 

De naam Beenackers is afkomstig van Beenhackers. Ik ben in 
onze familie vrijwel alle beroepen tegengekomen, behalve dat 
van slager. Van de eerste generaties is het beroep overigens 
niet bekend. 
De naam kan ook ontstaan zijn vóór 1500. Beenhacker 
betekende indertijd: slager van runderen. De varkensslager werd 
speksnijder genoemd. Als een voorouder van ons in Teteringen 
slager geweest is, was hij dat waarschijn-lijk náást een ander 
beroep, bijvoorbeeld dat van landbouwer. 
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Dit was met veel beroepen het geval. Teteringen was in elk 
geval veel te klein om er als slager al zijn brood te verdienen. 
Het is ook goed mogelijk dat de voorouders de naam ergens 
anders aan te danken hebben. Er hoeft helemaal geen slager in 

· het spel te zijn. Er zijn in Nederland bijvoorbeeld veel mensen 
· die de Koning of de Keizer heten. Al die mensen hebben één 

ding met elkaar gemeen: hun voorouders zijn nooit koning of 
keizer geweest. 

Over het ontstaan van de familienamen bestaan veel hardnek
kige misverstanden. Om te beginnen heeft vrijwel niemand zijn 
eigen achternaam kunnen kiezen. Men heette zoals men door 
de omgeving werd genoemd. Als men vroeger naar iemands 
naam informeerde, vroeg men 'hoe word jij genoemd?' en dus 
niet 'hoe noem jij jezelf?' of 'hoe heet jij?'. Als je iemand zoekt, 
vind je die persoon tenslotte alleen maar als je weet hoe hij 
genoemd wordt. In veel dorpen kunnen we tot op de dag van 
vandaag nog zien hoe dat in zijn werk gaat. 
Zo hebben alle mensen in Bavel Toon de Smit gekend, zijn broer 
Koos de Smit en diens zoon Frans de Smit. Frans heeft zijn hele 
leven in Ons Blad geadverteerd als Frans Jansen-Baeten, maar 
het bleef Frans de Smit. Eénmaal per jaar, met Carnaval, gaf hij 
zich gewonnen; dan adverteerde hij als Frans de Smit. Je had er 
zelf dus niets over te vertellen hoe je genoemd werd. Formeel 
veranderde dat op 18 augustus 1811. Keizer Napoleon gelastte 
toen per decreet dat iedereen die nog geen familienaam had, 
binnen een jaar een geslachtsnaam moest kiezen, die voortaan 
van vader op zoon werd overgedragen. Men moest daartoe een 
zogenaamde Akte van Naamsaanneming laten opstellen. Men 
heeft zich daar kennelijk nauwelijks iets van aangetrokken. 
Vrijwel alle mensen hadden al een familienaam en de ambtena
ren van de burgerlijke stand bleven nog lange tijd hun eigen 
spelling hanteren. 
Het decreet van 1811 werd in 1813 opnieuw uitgevaardigd en in 
1825 bij Koninklijk Besluit (door Koning Willem 1) als een bevel 
onder strafbeding herhaald. Het schijnt weinig indruk gemaakt te 
hebben want de praktijk van vóór 1811 lijkt zich, althans wat de 
spelling betreft, nog geruime tijd te hebben voortgezet. 
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Vóór 1811 waren er geen spellingsvoorschriften: men schreef de 
naam zoals deze werd uitgesproken. Je kunt dus niet zeggen 
dat de ene spelling goed is en de andere fout. Alleen als de 
naam anders werd opgeschreven dan hij werd uitgesproken, 
was hij verkeerd gespeld. Alle varianten van onze familienaam 
zijn dus goed. Men schonk er in feite weinig aandacht aan. Onze 
Antonie, die in 1833 de spelling van de familienaam in zijn 
trouwakte liet vastleggen, was een buitenbeentje. Het is de 
enige verklaring in zijn soort die ik ken. Het kon vroeger 
gebeuren dat iemands naam in een bepaalde akte met kk was 
geschreven, en dat de desbetreffende persoon de akte 
vervolgens ondertekende met ck. Dat vond men kennelijk geen 
probleem. Dat wordt vaak toegeschreven aan analfabetisme, 
maar dat is niet (helemaal) correct. Het had vooral ook te maken 
met het ontbreken van spellingsvoorschriften: paard, paart of 
paardt was indertijd alledrie goed geschreven. Beenackers, 
Beenakkers of Beenhakkers maakt dan ook geen enkel verschil. 
Wel is het zo dat men voor 1800 de naam altijd met ck schreef: 
het was Beenackers of Beenhackers. Ook de voor- en 
tussennamen werden niet altijd hetzelfde geschreven: Adrianus 
Cornelisz, Adriaen Cornelisse, Adrianus Cornelis, et cetera. 
Angela of Engelina, Catherina of Catelijn; het wordt allemaal 
door elkaar gebruikt. Dat geldt zelfs voor plaatsaanduidingen: de 
leegen Aart naast de Lage Aerd, Leindonk naast Lijndonck, 
Raakent naast Raakeind, et cetera. Het was allemaal goed. 

Beenhackers is waarschijnlijk Beenackers geworden omdat men 
in het Zuiden de h niet uitspreekt: in Brabant, althans in de 
omgeving van Breda, hoor je geen verschil tussen de ene en de 
andere schrijfwijze. Dat is nog steeds zo. Beenackers kan daar
om ook Beenhackers geworden zijn, maar dat is minder waar
schijnlijk, ofschoon er ook zeer oude spellingen zijn waarin de h 
ontbreekt. 
Er bestond in Breda indertijd een slagersgilde, géén Gilde van 
Beenhackers maar een Gilde van Vleyschhouwers. Met 
zekerheid valt er dus weinig te zeggen over de oorsprong van 
onze familienaam. Het kan Beenhacker geweest zijn, maar in 
het Zuiden zet men achter al dit soort namen een s. 
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Zodra iemand naar boven de grote rivieren verhuisde, verloor hij 
de s: Schoenmakers werd Sc~oenmaker, Donkers werd Donker 
et cetera. Ging de familie later terug naar Brabant, dan werd de 
s er weer aan toegevoegd. In het Noorden schreef men ook 
geen ck. De familie, die naar Leiden trok, werd daarom Beenak
ker. 

Er zijn in Nederland drie families die Been(h)a(c)kker(s) heten. 
Er zijn twee (van oorsprong) protestantse families Beenhakker: 
een Zeeuwse en een Alblasserdamse familie. Tot deze laatste 
familie behoort bijvoorbeeld de voetballer/trainer Leo Beenhak
ker. Dan is er onze familie, die (van oorsprong) katholiek is en 
als Beenackers, Beenakkers, Beenhakkers en Beenakker door 
het leven gaat. In Zeeland woont tenslotte nog een familie 
Beenakker, die vroeger Beenhakker geheten heeft, en waarvan 
het niet gelukt is deze aan de Zeeuwse familie Beenhakker te 
koppelen. Dit is wellicht dus een zelfstandige familie: de vierde. 
Dan is er tenslotte nog een kleine familie Beenhackker, die bij de 
Alblasserdamse familie Beenhakker hoort. 
Eén lid van deze familie verhuisde in de negentiende eeuw naar 
Middelburg en ging er op het stadhuis een kind aangeven. Toen 
hij zag dat de ambtenaar zijn naam met ck schreef, verbeterde 
hij hem door te roepen: 'met dubbele k'. De ambtenaar schreef 
er toen een k bij. Men heeft dat maar zo gelaten. Dit is dus de 
enige keer dat je echt van een schrijffout kunt spreken. 
In België bestaat geen enkele familie met de achternaam 
Been(h)a(c)kker(s). Wereldwijd is alles dus terug te voeren op 
deze drie (of vier) families. 

Onze familie lijkt klein, als je dit overzicht bekijkt, maar dat is ten 
dele schijn. Ten tijde van de vierde tot de achtste generatie 
waren er constant ongeveer tien gezinnen Been(h)ackers die in 
Breda of de directie omgeving woonden. Na die tijd werden dat 
er ongeveer twintig tot misschien wel dertig. 
Vrijwel alle vroegere takken lijken uitgestorven te zijn: er zijn er 
in feite maar twee overgebleven - de afstammelingen van 
Adrianus Jan Beenackers (geboren 9 april 1691, landbouwer te 
Teteringen. 
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Hij is de stamvader van de families Beenackers, Beenakkers en 
Beenhakkers) en die van zijn broer Cornelis Jan (geboren in 
1683, eveneens landbouwer), waarvan uiteindelijk alleen de 
Leidse tak onder de naam Beenakker is overgebleven. Naast die 
Leidse tak zijn er ook in de omgeving van Breda veel andere 
takken geweest, die eveneens van Cornelis Jan afstamden, 
maar die lijken allemaal uitgestorven te zijn. 

Ik ben met de stamboom tot ongeveer 1500 gekomen. Verder 
teruggaan is niet mogelijk zonder te speculeren. Ook de aller
vroegste verbanden, tussen de allereerste generaties, zijn niet 
honderd procent waterdicht, maar Teteringen was indertijd zo 
klein en er zijn zoveel indirecte aanwijzingen, dat ik ook die 
allereerste verbanden wel als hoogstwaarschijnlijk durf te veron
derstellen. Verder teruggaan heeft geen zin want je moet dan 
verbanden gaan veronderstellen die je op geen enkele wijze 
kunt controleren. Vrijwel elke stamboom wordt dan uiterst onbe
trouwbaar. 

Als je niet van adel bent of je hoort niet tot de oude kapitaal
krachtige families, is 1500 al bijzonder ver terug in de tijd: de 
meeste stambomen (van gewone mensen) lopen al veel eerder 
vast. Er zijn drie redenen waarom ik zover terug kon gaan in de 
tijd. Op de eerste plaats waren wij in Brabant de enige familie die 
Been(h)ackers heette. Voorts was onze familie erg honkvast en 
tenslotte bezat ze onroerend goed, waardoor er veel notariële 
stukken zijn. Veel van die documenten zijn nog niet bekeken. Er 
valt nog veel te onderzoeken. Vooral oude boedelscheidingen 
zijn interessant: dan loopt de notaris door het huis en beschrijft 
vertrek na vertrek precies wat hij tegenkomt - elk kledingstuk, elk 
biervat, elk stuk gereedschap, elke koe, niets ontsnapt aan zijn 
aandacht. En van alles stelt hij meteen de waarde vast. Je krijgt 
soms een haast filmisch verslag van zo'n boerderij onder ogen. 
Zelfs de kleur van de koeien wordt vermeld. Maar om die oude 
documenten te kunnen lezen, moet je wel eerst een cursus 
paleografie volgen. 
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HANDMERKWAARDIGHEDEN 
door Hans van der Zanden 

In de tijd dat de meeste mensen de schrijfkunst nog niet machtig 
waren werden overeenkomsten ondertekend met een hand-, 
merk. Dat was vaak een anoniem kruisje, maar sommige 
mensen hadden een duidelijk herkenbaar merk. 
In de 17e eeuw worden meer van dergelijke eigen merken ge
vonden dan in de 1 Be en 19e eeuw. In die latere tijd kunnen 
steeds meer mensen wel schrijven en analfabeten zetten dan 
een anoniem kruisje. 

De herkenbare handmerken identificeren de eigenaar. Ze zijn 
afgeleid van of identiek aan het huismerk, waarmee de eigenaar 
zijn huis, gereedschap en andere eigendommen merkte. 
Het huismerk bestaat uit rechte lijnen, zodat het eenvoudig in 
hout te kerven is. Het ligt voor de hand, dat door vererving van 
het ouderlijk huis op de (oudste) zoon ook het huismerk op hem 
overging. Andere zonen kunnen het huismerk van hun vader 
overnemen door er een kleine variatie in aan te brengen 
(vergelijkbaar met de heraldische breuk). 
Zo kan een stamboom van handmerken worden opgesteld, 
waarin deze boerenheraldiek is af te lezen. 

De gaffelvorm, waarmee Albert Rutten (*1564) tekent, is doo_~ 
zoon Adriaen (*1600) ongewijzigd overgenomen, alhoewel h1J 
niet de oudste zoon is. 
Het handmerk van zijn oudste broer Ruth (*1597) lijkt niet op dat 
van hun vader. Een mogelijke verklaring voor deze vorm is, dat 
het een gestileerde R is. 
Die hoofdletter R wordt in de handschriften in die tijd geschreven 
zoals wij nu de hoofdletter H schrijven. 

Twee van Ruths zonen waren dorpsschrijver en dus zeker geen 
analfabeet. Hun vader kon mogelijk ook al voldoende lezen om 
zijn overeenkomsten te tekenen met een monogram. 

1 

D 
DJ 
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1~1 
Albert Rutten 

Ruth Aelberts Jan Aelberts 
1 

Adriaen Alberts 

1 

rn l>--\-1 
Claes Janse Jan Jan Aelbers 

1 

1 

1 

ffi ~ 
Marcelis Jansen Jan Jansen 

Van Jan Aelberts is geen handmerk gevonden, maar het merk 
van zijn zoon Jan (*1635) is duidelijk herkenbaar als verwant aan 
dat van Albert Rutten. Mogelijk voerde Jan Aelberts het teken 
van zijn vader, met een dwarsbalk om het te onderscheiden, 
waarna Jan Jans Aelbers (*1635) het spiegelde. De merken van 
zijn zonen Marcelis (*1661) en Jan (*1665) zijn weer afgeleid van 
dat teken door het te draaien. 
Hoewel momenteel 3 generaties stamhouders van deze familie 
in Bavel wonen, zijn deze oude handmerken niet in ons heem 
gevonden. Alleen Claes Janse van de Zande (*1640) kwam in 
1700 naar Breda om er in zijn functie van armmeester van 
Haaren een akte te tekenen van verhuur van 3 bunder wei 
gelegen te Teteringen. Het merk dat hij daarbij gebruikt ziet er 
uit als een hoofdletter T, maar kan toch niet als monogram ge
zien worden. 
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Ongetwijfeld zijn er ook in ons heem veel voorbeelden van 
handmerken te vinden. In het kader van 200 jaar burgerlijke 
stand willen we graag verschillende vormen van stambomen 
tonen. Een stamboom van handmerken is er daar één van. 
Wie kan ze ons tonen? 

UW NIEUWE E-MAILADRES 
Indien u een nieuw e-mailadres krijgt.deel dat dan ook mee aan 
paulus@ulvenhout.com . Anders mist u onze PaulusMail ! 

WIST U? 
Wist u dat we al bijna 11. 000 bidprentjes hebben ingevoerd op 
onze computer ? Bewaar dus oude en nieuwe prentjes voor 
Paulus. Die is er blij mee ! 

IN MEMORIAM 
1 n de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen 
van de volgende leden: 

23/08 Cor van Boxel 't Hofflandt 5 Ulvenhout 73 jr 
12/12 Jeanne Gommers Withof 3 Ulvenhout 88 jr 
17/12 Paul Schneider Jachtlaan 8 Ulvenhout 81 jr 
07 /01 Frans van Oosterwijck Markdal 33 Ulvenhout 82 jr 
12/01 Bert Moelands Zoutmanweg 17 Breda 92 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van 
onze leden 'n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen. 
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. 
Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 

door Kees Leijten 
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(EN ANDER NIEUWS ) 87 

PAULUS VERBOUWT 
Op 6 september a.s. bestaat ons museum 25 jaar. In die 25 jaar 
is er bouwkundig aan ons museum weinig gedaan. We willen 
vóór we ons jubileum vieren de stal, waar we onze wissel
exposities houden, grondig aanpakken. 
Er komt een nieuwe vloer in met vloerverwarming; een nieuwe 
houten wand als expositiewand en tevens als isolatiewand. 
Ook de brand- en inbraakbeveiliging van het museum wordt 
verbeterd. Van Erfgoed Brabant, Cultuurfonds 't Hofflandt te 
Ulvenhout en van Reconstructie De Baronie ontvingen we 
subsidie om het werk te financieren.. Ons museum zal daarom 
het eerste halfjaar van 2011 gesloten zijn. Op 4 september, de 
dag dat we ons zilveren bestaan vieren, openen we een 
tentoonstelling over 200 jaar Burgerlijke Stand. 
Mocht de verbouwing eerder gereed zijn , dan zullen we een 
kleine tentoonstelling organiseren. We houden u op de hoogte 
via onze PaulusMail. (al lid? Nee ? Mail paulus@ulvenhout.com ) 

ERFGOEDBRIEF 16 
Opnieuw verscheen onlangs de Erfgoedbrief van de gemeente 
Breda. Een interessante brief met artikelen over de waarde van 
de wederopbouwwijken, de opgravingen aan de Beijerd, het 
Sportcentrum en de Nassauburcht aan de Dill, 
Interesse? Mail : g.otten@breda.nl voor gratis abonnement. 
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GINNEKEN : TEL. 2277 .. 
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MIDDENSTAND - VROEGER EN NU 

In het archief van Paulus bevindt zich ook een archiefdoos met 
informatie over de winkels en andere bedrijven in ons heem. 
Briefhoofden; reclame, balpennen, asbakken.suikerzakjes, enz. 
Onlangs kwamen er twee stokken kaarten binnen van wijnhandel 
Elsevier. Het bedrijf heeft nog een viercijferig telefoonnummer. 
Tot 1959 hadden de telefoonnummers in Ginneken vier cijfers.* 

* zie telefonie in Bavel BvP 181 p55 

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET 
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U BIEDT 
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TWEEHONDERD JAAR 

BURGERLIJKE STAND 
door Frans Roelvink 

In 2011 zal het 200 jaar geleden zijn dat door de toenmalige 
Franse bezetter de Burgerlijke Stand werd ingevoerd. 
Rondom dit heugelijke feit zullen tal van archieven en heem
kundige kringen, waaronder de Heemkundekring Paulus van 
Daesdonck, in samenwerking met Paulus' Museum, er extra 
aandacht aan schenken. 

De betekenis van de woorden "burgerlijke stand" heeft te maken 
met de burgerlijke staat, dat wil zeggen, de algemene rechts
toestand, die mede wordt bepaald door leeftijd, huwelijk en 
geslacht. Bij leeftijd denken we dan aan de rechtsgevolgen als 
iemand minderjarig is of meerderjarig wordt. Bij huwelijken 
denken we bijvoorbeeld aan de gevolgen van een faillissement 
als iemand wel of niet in gemeenschap van goederen getrouwd 
is, gescheiden is of ongehuwd. En bij geslacht wordt er steeds 
een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen, hoewel 
ze voor de wet gelijk zijn. 
De registratie in de burgerlijke stand heeft gevolgen voor de rest 
van alle andere registraties, waarbij bijvoorbeeld onze geboorte
datum belangrijk is. 
Burgerlijke stand is iets anders dan het bevolkingsregister, dat 
zich veel meer bezig houdt met waar, op welk adres, iemand 
verblijft of woont. Eventueel samen met anderen. 

Bij het begin van de Franse Revolutie was het al de bedoeling 
om de scheiding tussen kerk, die tot dan toe de registratie ver
zorgde, en de staat ook op het terrein van de persoonsregistratie 
tot uitdrukking te brengen. Als gevolg van de inlijving door 
Frankrijk treft men bijvoorbeeld in Zeeuws Vlaanderen en in het 
huidige België al in 1796 een soort burgerlijke stand aan. 
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De inlijving van ons land in 1810 bij Frankrijk had onder meer tot 
gevolg dat de toen geldende Franse wetten ook voor ons land 
gingen gelden en dus werd ingang van 1 januari 1811 de Code 
Napoleon voor een groot deel van ons land, met name voor de 
gebieden beneden de grote rivieren, ingevoerd. In de loop van 
hetzelfde jaar volgde de rest van ons land. De aktes werden in 
het Frans opgesteld, totdat in 1813 de Fransen vertrokken. 
Zoals hiervoor aangegeven werd in het voor genealogen in het 
werkge_~ied van onze heemkundekring heel belangrijk België, de 
burgerllJke stand al in 1796 ingevoerd. Veel registers tussen 
1796 en 1803 zijn echter moeilijk te raadplegen. 

De eerste geboorteakte van de Burgerlijke Stand te Ginneken en Bavel. 

De tekst in het Frans luidt vrij vertaald:» 
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Ze zijn slordig en onoverzichtelijk bijgehouden, terwijl er 
bovendien een grote weerstand bestond tegen deze Franse 
nieuwigheid. Iets wat ook in ons land wel voorkwam. 
In de beginperiode zijn diverse voorbeelden aan te geven, dat 
met name geboortes niet werden aangegeven. Dat had onder 
meer tot gevolg, dat bij huwelijken een kunstgreep moest worden 
toegepast in de vorm van een akte van bekendheid. 

De burgerlijke stand heeft in de afgelopen 200 jaar heel veel 
veranderingen ondergaan. Niet alleen werd de inhoud, wat er 
genoteerd werd, veranderd, maar ook de manier waarop iets 
werd opgeschreven. Uiteindelijk is een aantal jaren geleden het 
systeem geautomatiseerd. 

* * * 
Register van geboorteaktes gedurende het jaar 1811 van de 
gemeente Ginneken en Bavel met dertig door de president van 
het gerechtshof van het département Braband, zetel te Breda, 
geparafeerde pagina's. 
Breda 29 december 1810 

B.Storm 
nr 1 
In het jaar 1811 van het keizerrijk, de tweede januari des mor
gens om tien uur is voor ons maire, ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de gemeente Ginneken en Bavel . kanton Ginneken en 
Bavel, departement van de twee Nethen, verschenen Jan 
Nooren, oud 33 jaar, landbouwer wonende te Ginneken die ons 
getoond heeft een kind van het manlijke geslacht, geboren de 
eerste januari om twaalf uur, van hem aangever en van Petronel
la Oomen zijn echtgenote en aan wie hij heeft verklaard de naam 
Arnoud te geven. 
De verklaring en het tonen van het kind zijn gedaan in aanwezig
heid van Jacques Christianen, oud 44 jaar, landbouwer en wo
nend te Ginneken en van Antonie Vriens, oud 62 jaar, dagloner 
wonende te Ginneken. 
De vader en de eerste getuige hebben met ons de geboorteakte 
ondertekend nadat hij aan hen was voorgelezen en de tweede 
getuige verklaard heeft niet te kunnen schrijven. 
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200 JAAR BURGERLIJKE STAND 
1811-2011 

door Kees Leijten 

In 1811 heeft Napoleon in ons land de Burgerlijke Stand inge
voerd. Voortaan moesten alle geboortes, huwelijken, echtschei
dingen en overlijden op het gemeentehuis genoteerd worden in 
een akte. 
Paulus wil er dit jaar uitgebreid aandacht aan besteden. 
Als 'n voorzet heeft Hans van der Zanden in nummer 182 van 
de Brieven van Paulus de Kwartierstaat van Jan van Dorst uit
gezocht en gepubliceerd. 
Ad Beenackers publiceert in dit nummer uitgebreid over het 
geslacht Beenackers in een Stam reeks .. 
Een ander aspect zijn de handmerken waarover Hans van der 
Zanden u in deze Brieven nader informeert. 
In de komende nummers van ons tijdschrift willen we telkens iets 
publiceren dat direct of indirect verband houdt met het feno
meen Burgerlijke Stand. 

TENTOONSTELLING 2011 
200 JAAR BURGERLIJKE STAND 1811-2011 
Ter gelegenheid van 200 jaar Burgerlijke Stand organiseert Pau
lus dit jaar een tentoonstelling over die burgerlijke stand. 
Stambomen, oude aktes en afschriften uit de B.S. van 1811 uit 
Ginneken en Bavel. Maar ook oude paspoorten, bidprentjes en 
geboortekaartjes van inwoners van ons heem. 
Wie kan ons helpen aan een geboortekaartje uit 1975 (Paulus 
opgericht) of uit 1986 (museum geopend) van Nieuw-Ginneke
naren ? Het zijn de Nieuw-Ginnekenaren van toen , die n_u res
pectievelijk 35 en 24 jaar oud zijn. 
Wie heeft een stamboom om te exposeren die goede banden 
heeft met ons heem ? Wij gaan op onderzoek uit. Helpt u ? 
Wie weet wat nog boven water komt, wat nog op tafel komt. 
Wellicht kunt u ook uw eigen stamboom nog uitbreiden met wat u 
op de tentoonstelling ziet of hoort. 
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WIE WEET WAAR DIT IS ? 
door Toon van Miert 

Wie weet waar dit is? 

In de komende Brieven staat steeds een 'monumentje' uit ons 
heem waar (meestal) een geschiedenis achter zit. Het kan een 
gevelsteen zijn of een naambordje ergens verdekt opgesteld of 
een ............... . 

Wie weet waar dit "monumentje" zich bevindt? Een van de 
inzenders van het juiste antwoord - we loten als er meer goede 
antwoorden zijn - krijgt van Paulus van Daesdonck een fles wijn 
thuisbezorgd . 

Wàar is dit ? Weet je er iets meer over te vertellen ? 

Oplossing vóór 15 maart naar: paulus@ulvenhout.com 
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WIE WIST WAAR DIT IS ? 
door Toon van Miert 

En ... de winnaar is: Wim Spapens uit Ulvenhout. Hij weet dat de 
gevelsteen met daarop 'Quand même' te vinden is aan de 
bijzondere gevel van Ulvenhoutselaan 97. Daar heeft J.W.N. Le 
Heux, professor aan de KMA in Breda van 1921 tot aan zijn dood 
in 1952 gewoond. 

Zeg maar dat ik een eind buiten Breda woon, in het dorp 
Ginneken, in een klein huisje, dat van onder tot boven begroeid 
is met witte bruidssluier, roode rozen en wilde clematis, dat ik 
met een pijp in den mond en op klompen in mijn tuin werk~ dat ik 
een zwarten straathond en een zwarte kat heb, die in goede 
vriendschap leven, dat ik houd van zwemmen en dwalen door 
bosch en hei en dat ik graag in de Ardennen reis. 

Op deze manier leerde de Nederlandse en Vlaamse jeugd David 
Tomkins, pseudoniem voor Johan Le Heux, als schrijver van 
jeugdboeken kennen. 
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RIAHOEVE IN 1925 

Le Heux is in 1880 in Deventer geboren en werd in 1910 
hoogleraar wiskunde aan de KMA. Hij was een wetenschapsman, 
maar kreeg vooral bekendheid als dichter, tekenaar, schilder en 
kinderboekenschrijver. Tijdens zijn studieperiode in Amsterdam 
maakte hij naam als hekeldichter. De Eerste Wereldoorlog 
veroordeelde hij in felle verzen en alleszeggende tekeningen. De 
burgerlijke en militaire machthebbers kregen er flink van langs. 

Zoals gezegd kwam hij in 1921 in Ginneken wonen. Zijn villa 
'Ria hoeve', later kreeg het pand de naam 'Quand même', was 
een van de eerste huizen die in die omgeving gebouwd werden. 
De natuur had zijn warme belangstelling en die heeft hij dan ook 
veelvuldig in prenten weergegeven. Hij heeft heel wat land
schappen uit onze omgeving - Beekhoek, Markdal, Mastbos, 
kapel in Galder enz. - geschilderd en getekend. In de Tweede 
Wereldoorlog heeft hij zijn ervaringen in vier oorlogsdagboeken 
weergegeven. 
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39 

Zijn grootste bekendheid kreeg hij als David Tomkins, de 
jeugdboekenschrijver. In een schoolleesboekje uit 1931 staat zijn 
verhaal 'De putjesschepper van Ulvenhout', waaruit het volgende 
fragment: 

Ulvenhout is een dorpje, dat niet op alle kaarten van Noord
Brabant te vinden is. Het ligt aan een straatweg, die van Breda 
uit zuidwaarts naar de Belgische grens voert. Even voor 
Ulvenhout loopt een rechterzijweg tussen oude beukebomen 
door naar een buurtschap, die 'De Bieberg' heet. Eigenaardige 
mensen wonen daar, heel anders dan de boeren uit de 
omgeving. 

Le Heux zal het best aardige mensen hebben gevonden: hij 
heeft er nog dertig jaar vlakbij gewoond. 
Na zijn dood in 1952 is hij op begraafplaats De Bieberg begraven. 

Harry Verhoeven, groot kinderboekenkenner /-verzamelaar, heeft in 
Brieven 39 (1982) uitvoerig over Le Heux geschreven. In die uitgave 
ook tekeningen en foto's en bovendien fragmenten uit het 
oorlogsdagboek. 
Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens van Harry. 
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DUIVENSPORT 
door Tommes Verheijen 

"Daar komt munne witpen aan" De tophit van troubadour Jo 
Hoogendoorn klonk destijds wijd en zijd door Ulvenhout want de 
duivenmelkers waren dik gezaaid. De Grimhuysenstraat was een 
waar bastion van duivenmelkers. Iemand die daar geen duiven 
had was op de kaart gewoon een witte vlek. Hun renpaarden van 
het luchtruim werkten iedere zondag hun vlucht af op afstanden 
tussen de 50 en 1000 km. Menig snipperdag werd opgenomen 
als de duiven door slechte weersomstandigheden noodgedwon
gen pas op maandag gelost konden worden. Vóór aankomst 
werden de prognoses uitvoerig besproken. Men vormde groepjes 
melkers die een wandeling door het Ulvenhoutse bos maakten 
om bij Drikske Bogers,kastelein van de oude Fazanterie, 
steevast een stop te maken. Ruim op tijd tuurde men het 
luchtruim af om niet verrast te worden, want een vroege 
aankomer leverde de meeste centen op. Men kon bij het 
inkorven zijn poulegeld zetten op één of meerdere favorieten. Op 
vrijdagavond was het in zaal de Jong een drukte van jewelste als 
de ongeveer 80 liefhebbers hun duiven aanvoerden in rieten 
mandjes. Ze werden dan voorzien van een gummiring die bij 
aankomst in een constateur gedeponeerd moest worden. 
De onderlinge afstanden waren nauwkeurig berekend zodat, na 
veel rekenwerk met de hand, een juiste uitslag uitgeschreven 
kon worden. Dat vergde nogal wat uurtjes voordat de winnaar in 
een heuse gele trui gehesen kon worden. Intussen werd er driftig 
ingenomen: de kastelein was ieder weekend de grote winnaar. 
Een en ander vormde wel de keerzijde van deze volkssport. De 
duivensport op zich was sowieso al een dure hobby. Denk 
daarbij eens aan het materiaal voor het hok, de klok die 
aangeschaft of gehuurd moest worden, het voer, het poulegeld 
en men kocht ook nogal eens een koppel duiven van een goed 
spelende collega. Als daar bovenop dan wekelijks de rekening 
van de kastelein betaald moest worden, dan was het in veel 
gezinnen "knijpen" geblazen want ook hier geldt nog altijd dat er 
meer verliezers dan winnaars zijn. 
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In iedere tak van sport heb je beoefenaars die "het in de vingers 
hebben" en een grote groep die het nooit leren. De duivensport 
vormde hierop geen uitzondering. Tot de eerste categorie 
behoorden zeker Koos de Kort ( de kapper) die op de zaterdagse 
vluchten van 500-700 km. uitblonk en menigmaal zijn klant in de 
scheerstoel onder het schuim achterliet om z'n duiven te 
klokken. Zijn prestaties leverden hem terecht landelijke 
bekendheid op en een grote schare bewonderaars. Vergeten we 
ook Willem van Oosterbosch niet, de grote filosoof onder de 
melkers, die samen met Jan v. Eil en Frans Heijblom de 1000 
km. vluchten als specialisatie hadden gekozen. 
Bij het kortere sprintwerk werd nogal eens argwanend gekeken 
als Hein v.d.Velden en Janus Oomen hun klok inleverden. Ook 
Jan Smeekens, Europees kampioen gewichtheffen, was vaste 
klant bij het uitreiken van kampioenschappen. 
Sommige duiven vielen onder te term "topklasse" We herinne_~en 
ons het "oud donker"( ringnummer 339834) van Toon Verhe11en 
dat haast onklopbaar was op afstanden tussen de 300 en 500 
km. En wie kende niet "de stier" van Jan v. Eil die zich na een 
vlucht van 12 tot 15 uur trouw in de avondschemering thuis 
afmeldde, maar altijd moest wedijveren met : De Blauwe" van 
Frans Heijblom. Dat leverde dan weer urenlange gesprekstof op 
al of niet voortgezet in het stille seizoen van oktober tot maart 
wanneer de duifjes mochten uitrusten en voor een nageslacht 
moesten zorgen. Alhoewel, stil was het nooit in het uitgebreide 
melkerslandje. In de winter trok het hele gilde van zaal naar zaal 
in de regio om de tentoongestelde duiven te bewonderen.kansen 
af te wegen en hele duiven bestanden te selecteren. Voor de 
één werd zekerheid bevestigd voor de ander gold de hoop volle 
aansporing "moed houden" en dat jaar na jaar tot volle 
tevredenheid van de kastelein. 
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DE PLAATSNAAM GEERSBROEK 
Bij de gemeentelijke herindeling kwam Ulvenhout grotendeels bij 
de gemeente Breda. Alleen het deel "over de bult" kwam bij de 
gemeente Alphen-Chaam. 
Het Ulvenhouts deel van de Strijbeekseweg ten zuiden van de 
A58 heette voortaan ook Strijbeek. 
Annevillelaan ( over de bult) en aanliggende straten kregen de 
plaatsnaam Geersbroek toebedeeld . . 
Dat viel niet in goede aarde bij de bevolking . Na de nodige 
protesten werd het toch weer Ulvenhout met AC (Alphen
Chaam) eraan toegevoegd. Dus "Ulvenhout AC" . 

Onlangs kregen we het verlopen paspoort van Ton Heestermans 
in onze collectie. 
Op zijn paspoort staat als woonplaats vermeld : "Geersbroek". 
Een historisch paspoort. 
De plaatsnaam Geersbroek heeft slechts enkele maanden be
staan. 
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de handgeschreven tekst 
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GINNEKEN C.A. 1925 
GEZIEN DOOR DE COMMISSARIS DER KONINGIN 
MR ARTHUR E.J. BARON VAN VOORST TOT VOORST 

Mr Arthur E.J.Baron 
van Voorst tot Voorst 

geboren te Elden 31.12.1858 
commissaris 01.09.1894 
overl. 's Hertogenbosch 27.07.1928 

Op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw was mr Arthur E.J. baron van Voorst tot Voorst commis
saris van de koningin in Noord-Brabant. (1894-1928) 
Tot een van de taken van de commissaris behoorde een perio
diek bezoek aan de 180 gemeenten in zijn provincie. Hij schreef 
van elk bezoek een verslag. 
In 1925 bracht de commissaris, hij is inmiddels 66 jaar oud, zijn 
laatste bezoek aan de gemeente Ginneken en Bavel. 
Hij is in 1928 overleden 

Den 24 Juli 1925 bezocht ik de gemeenten Ginneken en Prin
cenhage. 
In den Raad ( van Ginneken en Bavel) zitten 8 burgers, 5 boe
ren. Tien zijn Katholiek, 3 zijn Protestant. Twee arbeiders. 
Burgemeester Serraris heeft veel moeielijkheden. 
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De vaste oppositie in den Raad wordt gevoerd dooi den Inge
nieur Sprenger, en de Heeren_ Laureis en Veltman; zoodra er 
eenig verschil van gevoelen in den Raad is, dan sluiten deze drie 
Heeren zich direct bij de Heeren van de afwijkende meening 
aan. 
Winter 1924/25 geen werkeloosheid, geen armoede, geen 
bedeelden. 
Ginneken betrekt electriciteit van de Pnem; het heeft een eigen 
drinkwaterleiding in exploitatie; verdient op beide bedrijven goed 
geld. 
Men krijgt gas uit Breda; 2 ent duurder dan in Breda zelf. Maar 
gemeente participeert in de winst. 

· Raadhuis veel te klein; bovendien absoluut versleten. 
Strijd over de vraag waar een nieuw Raadhuis moet komen: 
weer in de kom, of op de nieuwe bouwterreinen tegen de grens 
van Breda aan; die terreinen zouden daardoor ontzaggelijk in 
waarde winnen! 
Men ziet bovendien op tegen de kosten, er is gauw 1 ½ ton 
medegemoeid, en dan krijgt men nog bovendien de kosten der 
meubileering. 

De waren- en vleeschkeuring zijn nuttig en noodzakelijk. 
Hoewel de leden der Gezondheidscommissie soms wel wat 
vitterig optreden, werkt de Gezondheidscommissie toch nuttig en 
moet zij blijven bestaan. 

De politie schijnt meer te wenschen over te laten; burgemeester 
heeft ernstig moeten overwegen, om drie van de vijf veldwach
ters op staande voet weg te jagen wegens drankmisbruik enz .. 
Het zou thans weer wat beter gaan. 

Op 1 September aanst. vervalt de tram naar Breda; in de plaats 
daarvan komt een autobusdienst, die om de tien minuten zal 
rijden. Breda gaf concessie, bedong voor zich een jaarlijksche 
bijdrage van fl 3500. Waarvan fl 500 aan Ginneken ten goede 
komt. 
Nog geen industrie. 
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Raadhuis in de Raadhuisstraat. :r 

Tot 1942 gemeentehuis van 
Ginneken en Bavel. 
1942-1964 gemeentehuis van 
Nieuw-Ginneken 
Thans in particuliere handen. 

Op de Baronielaan staan nog al enkele woningen ledig. In de 
kom van de gemeente evenzoo. 
Op 1 Juli 324 socialisten stemmen; met 100 vooruitgegaan. 
Nog bijna geen vreemdelingen in de pensions. 
Kneip anstalt van Dr. Man aan de Duivelsbrug gaat heel goed. 
Tuinbouw gaat buitengewoon: van frambozen, aardbeien, zwar
te bessen, erwten en boonen wordt ontzaggelijk veel geld 
gemaakt op de veiling te Breda. 
De land- en tuinbouwcursussen worden steeds doorgegeven en 
zijn voortdurend goed bezet. 
Ook hier worden door de arbeiders veel minder varkens en 
geiten gehouden dan vroeger; men is zorgeloos voor den winter; 
ziet tegen de drukte op. 
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BRIEVEN VAN PAULUS 182 

150 EXEMPLAREN ZOEK 
door Kees Leijten 

Op donderdag 9 december hebben we bijna 700 exemplaren van 
ons tijdschrift Brieven van Paulus 182 op de post gedaan. 
Op zaterdag 11 december viel het tijdschrift bij velen keurig op 
de mat, binnen 48 uur zoals in het contract met TNT-Post staat. 
Nog dezelfde dag kwamen er enkele telefoontjes van leden dat 
zij alleen een wikkel ontvangen hadden. Snel een exemplaar 
nagezonden. Groot was onze verbazing toen in een week tijd 
ongeveer dertig klachten binnen kwamen. 
De klap op de vuurpijl was de ontvangst van twee enveloppen 
van TNT-Post op woensdag 22 december met 130 onbescha
digde wikkels en een voorgedrukt excuuskaartje: "Er is helaas 
iets misgegaan tijdens de verwerking" 
Wel 130 wikkels, onbeschadigd, maar geen tijdschriften. 
Navraag bij TNT leerde ons dat 150 kanariegele boekjes niet 
gevonden zijn in het sorteercentrum te Rotterdam of bij de afde
ling "ongeadresseerde poststukken". Hoe is dat nou mogelijk. 
Uitgebreide telefoongesprekken met TNT doen ons vermoeden 
dat tijdens de machinale verwerking de "grijpers" op een of 
andere manier de wikkels er af getrokken hebben. 
Bij een telefoontje naar het hoofdkantoor kregen we de mede
deling dat TNT helaas niets voor ons kon doen. Eigen risico 

Alle leden die geabonneerd zijn op onze gratis PaulusMail 
kregen daags voor kerstmis een mailtje van ons met het boven
staande verhaal. 

Op maandag 27 december heeft onze drukker snel 150 
exemplaren bijgedrukt zodat we onze abonnees van wie we een 
omslag hadden terugontvangen op woensdag reeds een nieuw 
exemplaar toe konden zenden. 
BNDeStem-journalist Leo Nierse, altijd attent, ook geabonnerd 
op onze PaulusMail, meldde het voorval in een bericht in 
BNDeStem van dinsdag 28 december. En dat had resultaat. 
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Om half elf die morgen stond Omroep Brabant op de stoep bij 
hoofdredacteur Kees Leijten. De reportage werd die dag en de 
daarop volgende woensdag om het uur herhaald. 
Op de daaropvolgende woensdag nam De Telegraaf het bericht 
met foto over. 
TNT schrok ervan. Zij belden kort daarna op en boden hun 
excuses aan. Ze beloofden de kosten te betalen. De BRIEVEN 
zijn inmiddels herdrukt en verzonden. Hopelijk heeft nu iedereen 
zijn tijdschrift gekregen. 
Niet ontvangen? Loop dan even binnen in het museum of stuur 
een mailtje naar Paulus: paulus@ulvenhout.com 

En ....... TNT heeft de kosten betaald 

Ontvangt u al onze PaulusMail ?? 

* * * 

PaulusMail - GOED IDEE ? 
Reeds drie jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongere
gelde tijden een mail met een overzicht van op handen zijnde 
activiteiten en zo nodig met "heet nieuws". 
De mails worden onder BCC verzonden waardoor uw privacy 
verzekerd is. 
Ruim 25 % van onze leden ontvangt deze brief reeds. 
Het is een gratis abonnement alleen voor onze leden. 
Wilt u deze brief ook ontvangen ? 
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort 
ontvangt u uw eerste PaulusMail 

UITSPRAAK 173 
Tradities zijn gewoontes van nu 
Maar met een wortel in het verleden 
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