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Turf komt uit de Peel, zo leerden we op de lagere school. Maar 
dat ook West-Brabant z'n steentje heeft bijgedragen werd niet 
verteld. Namen als Moerdijk, 's Gravenmoer en de Moeren 
spreken duidelijke tal. Ook het turfschip van Breda en de 
turfvaarten in onze steken zijn duidelijk. Maandag 18 april een 
lezing over de turf en zaterdag 14 mei een excursie derwaards. 
Wim Joosen vertelt u in deze Brieven meer over Heusdenhout; 
Toon van Miert ontdekte een bijzonder schilderij en Galder 
werkte weer aan zijn eeuwenoude monument, de kapel. 
Ook dit keer weer een genealogisch artikel in de aanloop naar 
onze tentoonstelling over 200 jaar Burgerlijke Stand. 
Bij de verbouwing van ons museum moet er veel naar het depot. 
Je komt ook weer eens spullen tegen die te goed opgeborgen 
waren. Knutselaars kunnen Paulus helpen. 
Anneke presenteert weer haar Kroniek, de kroniek van 2010 . 

Brieven 184, een editie vol interessante zaken over ons heem. 
Lees de artikelen en ga zeker naar de lezing over en op 14 mei 
mee op excursie naar de velden van de West-Brabantse 

Turf 
paulus@ulvenhout.com paulus. ulvenhout.com 
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heemkundekring 

PAULUS VAN OAESDONCK 

Ni~uw -Ginneken 

Beste vrienden van ons heem, 

Ja, erg vrolijk was mijn convocatie in Brieven 182 niet. Toch 
moet daaruit niet de conclusie getrokken worden dat ik de 
toekomst van onze heemkundekring somber inzie. We hebben 
veerkracht genoeg, het bestuur kijkt vooruit en werkt ook vooruit 
en we blijven vertrouwen hebben in de inzet van onze leden. 
Bij monde van Wim Joosen heeft onze 'Werkgroep 
'Heusdenhouts Historie' gereageerd op mijn uitlatingen en een 
aantal suggesties gedaan. Als het om onze directe doelgroep 
gaat, moeten we ons vooral richten op mensen van vijftig jaar en 
ouder. "Zij gaan beseffen, dat er meer is dan toekomst en nemen 
doorgaans wat meer tijd voor reflectie. In dat kader past ook het 
terugkijken naar vroeger." Wim voegt daar nog aan toe dat een 
heemkundekring ook PR moet bedrijven naar andere 
leeftijdscategorieën. 
Hij wijst verder op het belang van het objectiveren van de 
geschiedenis van het heem. Aan feitelijke gebeurtenissen in het 
verleden is niets te wijzigen; de beleving van gebeurtenissen 
wordt vaak subjectief weergegeven. Paulus van Daesdonck 
heeft dat wel eens ervaren op gespreksbijeenkomsten. Een 
heemkundekring moet aan die objectivering van historische 
feiten werken door studies te verrichten en de resultaten van die 
onderzoekingen op een boeiende manier communiceren. De 
'Brieven' zijn daar een prachtig podium voor. 
De 'Werkgroep Heusdenhouts Historie' komt met een aantal 
suggesties om Paulus van heemkundekring moet zo veel 
mogelijk aansluiten bij activiteiten van derden zoals wijkraden, 
dorpsraden, verenigingen en bedrijven. 
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Geef informatie als een organisatie of een familie een fietstocht 
organiseert of bied hun een bezoek aan het museum aan. 
Interessant is ook de suggestie om jongeren met ICT
belangstelling te zoeken om historische zaken op te slaan. En 
dan, ja we weten het, we zullen moderne hulpmiddelen in 
moeten zetten om ruimere doelgroepen te kunnen bereiken. Dat 
vraagt tijd en geld, maar het bestuur ziet de noodzaak hiervan in. 
Dolf Piederiet, ook lid van de werkgroep, vindt het heel belangrijk 
om leerkrachten van basisscholen te enthousiasmeren maar stelt 
tegelijkertijd: "Op basisscholen wordt zo hier en daar wel 
aandacht aan het heem besteed, maar het huidige overvolle 
rooster laat nauwelijks ruimte toe dat er zijpaden zoals 
heemkunde worden ingeslagen." 

Paulus van Daesdonck is blij met de suggesties die het gekregen 
heeft om de toekomst veilig te stellen. Zoals afgesproken 
evalueren we op de jaarvergadering het actieplan 2010-2011. In 
september stelt het bestuur het actieplan 2011-2012 voor; daarin 
staan zeker zaken die we als suggesties gekregen hebben. 

Er is in ons museum door vrijwilligers hard gewerkt. Er moest 
veel gebeuren en ook de komende weken is het nog stevig 
aanpakken geblazen. Hopelijk kunnen we op 1 mei het resultaat 
van de verbouwing tijdens de opening van een kleine 
tentoonstelling aan jullie laten zien. Is er een mooiere datum dan 
1 mei denkbaar om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten? 

Veel leesplezier met Brieven 184 

Toon van Miert, voorzitter 

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 ! 



196 197 

AGENDA 2011 (162) 
april 
03 
15 
18 

Mei 

Paulus 36 jaar oud 
Brieven van Paulus 184 
Lezing over de turfwinning in West Brabant door Cor 
Raps in de Pekhoeve te Ulvenhout aanvang 20.15 uur 

01 Museum nog gesloten 
14 excursie naar de turfvaarten en - velden. 

zie aankondiging enz. in dit nummer 

juni 
05 

juli 

aug. 

sept. 
04 

19 

okt. 
02 
17 

MELD U AAN VIA PAULUS@ULVENHOUT.COM 

Museum misschien weer open. 
Oorkondes, diploma's enz uit eigen bezit 
We houden u op de hoogte via de PaulusMail 

Museum gesloten 

Museum op woensdagmiddagen open 14-16 u. 

25 jaar Museum Paulus van Daesdonck 
Opening tentoonstelling "200 jaar Burgerlijke Stand" 
Jaarvergadering 

Museum open 
Lezing over 200 jaar Burgerlijke Stand 

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, carnavalszondag , 
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 

In verband met verbouwing is het museum enkele maanden 
gesloten. Via de Brieven van Paulus, de PaulusMail en de 
pers wordt u nader geïnformeerd 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 

door Kees Leijten 
(EN ANDER NIEUWS) 88 

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 de provincie Noord-Brabant via Reconstructie
commissie 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 ) 

BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS 
"Breng eens wat mee voor Paulus" was vele jaren de slagzin 
van onze heemkundekring. 
Door de giften van vele leden hebben wij een eigen museum 
opgebouwd dat veel waardering oogst. Ook nu nog komt er 
regelmatig iets leuks binnen. 
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(boven) Gerard Oomen maakt het zandbed gelijk. Wim Langen 
komt juist binnen om zich bezig te houden met de houten wand. 

(onder) vlnr Jos Verschuren, Thorn Neger en Ed Ott egaliseren 
het zandbed 

199 

VELE (VRIJWILLIGERS-)HANDEN 
MAKEN LICHT WERK 
Het museum wordt thans verbouwd en verbeterd door aannemer 
Corné Bogaerts, Installatiebedrijf Van Dijnsen; Schildersbedrijf 
Uijtdehaag en Electrabedrijf Karel van Loenhout. 
Niet alles wordt door subsidie gedekt. Dankzij vrijwilligers kan 
veel op de kosten worden bespaard. 
In de stal moest de vloer verwijderd worden. 
Honderden tegels en vele kuub zand werden door de vrijwilli
gers er uit gehaald. 
Tevoren moest de stal leeggemaakt worden van vitrines en 
kasten. Voor het aan te leggen alarm moest vele meters draad 
getrokken worden. Een geweldige ploeg vrijwilligers ondersteunt 
het museum. Alles onder leiding van ons lid Thorn Neger. 

De lange arm van de cementwagen brengt cement naar binnen 



Kees Donkers 
verwijdert het 
gehavende beeld 
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Het zwaar 
Gehavende 
Hubertusbeeld 
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HUBERTUS UIT LOGEREN 
door Kees Leijten 

Een twintigtal jaren geleden kreeg de Hubertuskapel in Strijbeek, 
na jaren afwezigheid, weer een Hubertusbeeld.op de gevel. 
Enkele jagers schonken het beeld en brachten het ook aan, 
voorzien van een plexiglas plaat ter bescherming. 
Na jaren was het polychrome beeld door regen en vocht erg 
gehavend. 
De Hubertusclub van de Chaamse familie Donkers, een aantal 
mannen met naam Huub Donkers, boden aan het beeld te 
restaureren. 
Rond het feest van Hubertus ( 3 november 2010 ) heeft Kees 
Donkers het beeld opgehaald om het te weer in glorie te her
stellen. 
Kees Donkers heeft zijn sporen verdiend in het Brabants 
Restauratie Atelier in Tilburg. 

Inmiddels nadert de terugkomst van Hubertus. 
Kees Donkers heeft het gipsen beeld stevig onder handen 
genomen. 
Eigenlijk is zo'n gipsen beeld niet geschikt om buiten te plaatsen. 
Temeer daar er ijzer in zit ter versteviging. Dat ijzer roest en laat 
het beeld barsten. Het was dan ook tot op de draad versleten. 

Kees Donkers hoopt het beeld eind april of in de maand mei 
weer terug te plaatsen. 
Inmiddels moeten we er misschien eens over denken de be
schermkap die er voor zit, uit te breiden met een "dakje" zodat de 
regen minder invloed heeft op het gerestaureerde beeld. 

We wachten geduldig op Hubertus. 
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K wartierblad van Antonius Verlegh 
16 18 20 22 24 26 28 30 
Bartholomeu Joannes van Henricus Henricus Franciscus Jacobus Marijnus de Hubertus van 

s Verlegh Heusden Wesenbeek Bennebroek vanWijck Hagenaars Hoon Giesbergen 

27 nov 1763 -
circa 1765 - 16 okt 1756 -

circa 1760 - 24 sep 1766 -
4jun 1766-15jun1768- 20 mrt 1756-

18 aug 1818 9 mei 1840 9 feb 1829 

x circa 1795 x 10 mei 1789 X 27 okt 1788 xcirca 1790 x 24 apr 1785 x21Jun 1789 x 30 apr 1793 xcirca 1800 

17 19 21 23 25 27 29 31 
Maria van Catharina Maria van Anna Maria Eva Maria Jacoba de 

Dun van der Made den Sanden Laureijssen Schellekens Philipsen Wouters Jong 

28 sep 1771 - 19 apr 1762 - 19okt1758- circa 1770 - 22mrt 1759- circa 1760 - 1 dec 1760- 6jun 1780-
28 mrt 1821 22jul 1831 16 sep 1832 13 jan 1810 

8 9 10 Il 12 13 14 15 
Johannes Catharina Adrianus Anna Joannes van Catharina Adrianus de Joanna van 
Verlegh van Heusen Wesenbeek Bennebroek Wijck Hagenaars Hoon Giesbergen 

18 nov 1797 - 7 jun 1796 - 26 aug 1797 - 11 apr 1800- 31 okt 1793 - 23 apr 1794 - circa 1800 - 3 nov 1800 -
5 mrt 1858 7 jul 1870 21 jun 1875 27 feb 1858 21 mei 1884 12 nov 1873 

X 27 feb 1820 x 15 jun 1821 x 14 aug 1824 x 6 mei 1826 
4 5 6 7 

Bartholomeus Anna Wesenbeek Johannes van Cornelia de Hoon 
Verlegh Wijck 

17 feb 1822 - 16 okt 1824 - 21 jul 1834 - 18jun1836-
1 aug 1905 13 aug 1888 11 aug 1927 18 nov 1911 

X 17 feb 1857 x 16 mei 1866 
2 3 

Johannes Verlegh Adriana van Wijck 

23 apr 1863 - 20 feb 1940 22 dec 1867 - 2 mrt 1944 

X 5 feb 1890 
1 

Antonius Verlegh 

29 mrt 1896 - 12 mrt 1960 
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KWARTIERSTAAT VAN 

RATH VERLEGH 
door Frans Roelvink 

Wanneer we door Ulvenhout en Bavel fietsen komen we 
door straten waarmee in deze plaatsen geboren bekende 
personen worden geëerd, zoals Jac van Gils of Zuster 
Boomaars. 
Het bekende boekje van Ad Jansen over de achtergronden 
van de straatnamen in de voormalige gemeente Nieuw Gin
neken is daarbij onze gids. 
In Ginneken missen we echter één persoon, Rath Verlegh, 
geboren in Ginneken, maar bekend geworden als voetballer 
in Breda en naar wie het NAC stadion is genoemd. 
In het kader van tweehonderd jaar Burgerlijke Stand hebben 
we gemeend hem te eren met een kwartierstaat, een over
zicht van zijn directe voorouders. 

Antonius Wilhelmus (Antoon) Verlegh (Ginneken, 29 maart 
1896 - Prinsenbeek, 12 maart 1960) was voetballer van NAC 
(1912 - 1931) en speler van Oranje. Hij kreeg zijn bijnaam "De 
Rat" vanwege zijn behendigheid en zijn slinkse spel. 

mister NAC 
Vanaf de oprichting van NAC was Verlegh als speler, bestuurs
lid, trainer en vrijwilliger betrokken bij de club. Met NAC won hij 
zes Kampioenschappen van het Zuiden en in 1921 won hij met 
NAC het Nederlands kampioenschap. Hij speelde vanaf 1920 
acht maal voor Oranje, en maakte twee doelpunten. Na zijn 
actieve carrière zette hij zich vanaf 1931 vrijwillig in voor NAC. 
Naast zijn onbezoldigde functies bij NAC, was Verlegh ook gerui
me tijd betrokken bij de KNVB (Commissie Jeugdvoetbal en 
Keuze Commissie). Na een conflict met de KNVB legt hij in 1953 
alle KNVB-functies neer. 
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Verlegh overleed op 63-jarige leeftijd, nadat hij met zijn auto te 
water was geraakt in De Kuil nabij Prinsenbeek; mogelijk ging 
een hartaanval hieraan vooraf. 
Ter herinnering aan Verlegh is een jeugdtoernooi naar hem 
vernoemd, hebben fanatieke supporters in 1996 NAG Fanzine 
De Rat opgericht, en is er een straat in Breda naar hem 
vernoemd. Sinds begin 2006 heet het NAG-stadion officieel Rat 
Verlegh Stadion. 

* * * 

FOTOTENTOONSTELLING HEUSDENHOUT 
Op 1 juli 2011 is het vijftig jaar geleden dat Heusdenhout werd 
geannexeerd door de gemeente Breda. 
De werkgroep Heusdenhout van onze kring wil dit najaar een 
fototentoonstelling organiseren gewijd aan het oude Heusden
hout 
Hebt u nog foto's over Heusdenhout van vroeger? 
Over de boerderijen, de straten, het schooltje of iets anders? 
Graag leent Paulus die foto enkele dagen om er een kopie van te 
maken. Helpt u Paulus ? 
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BREDA BUITEN 
verslag Louis Vriens 

Wiet Kerkhoven en Erik van der. Hoeven hielden op 21 maart in 
de Tussenpauz te Bavel een prachtige lezing over het 
onderwerp: "Breda Buiten" 

Bevlogen sprekers 
Wiet Kerkhoven afgestudeerd landschapsarchitect; in het 
dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Breda als 
communicatiespecialist. Erik van der Hoeven afgestudeerd in de 
Tropische Bosbouw en jarenlang actief als biologieleraar te 
Dongen. Inmiddels buiten dienst maar nog bijzonder actief in de 
flora en fauna. Beide sprekers kunnen worden getypeerd als 
"bevlogen sprekers"; in hart en nieren betrokken bij het wel en 
wee van de streek en met name de natuur en cultuurhistorie. 

Breda Buiten 
Beide sprekers refereren naar het gelijknamige boek dat voor 
een deel van hun hand verscheen in februari 2007. 
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Breda Buiten verhaalt over het prachtige buitengebied rondom 
de stad Breda. Met de klok mee gaat het om het Mastbos, dal 
van de Aa of Weerijs, Ovèra, 't Hout, de Rith, Bremberg, 
Liesbos, Haagse Beemden, Kroeten, de Vucht, Seterse bossen, 
Dorst, Molenschot, Bavel, Ulvenhouse Bos en tenslotte het 
prachtige Markdal met de oude nederzettingen Strijbeek en 
Galder. Het zijn als het ware de groene longen voor de stad 
Breda en van levensbelang voor alle inwoners. 

Naad van Brabant 
Ten zuiden van Breda vinden we de zandgronden met bos en 
heide, ten noorden van Breda is er sprak van een langzame 
overgang naar klei. Hier vinden we de lager gelegen grasrijke 
beemden. Breda ligt precies op een wat hogere rug in het 
landschap. 
Van het westen naar het oosten loopt deze zandrug als een lint 

. door het Brabantse landschap, we noemen dit lint met plaatsen 
zoals: Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Waalwijk, 's
Hertogenbosch, Oss en Boxmeer: de "Naad van Brabant". Het 
is de overgang van zand naar klei. 

Zenne 
Het huidige Markdal samen met dal van de Aa of Weerijs wordt 
ook wel het dal van Breda genoemd. Dit dal is een restant van 
het brede stroomdal van de rivier "De Zenne" die na de laatste 
ijstijd vanuit het hoger gelegen Vlaanderen naar het lagere 
noorden stroomde. In de loop van de tijden heeft de Zenne door 
verstuiving zijn loop meer westwaarts verlegd. Het riviertje 
bestaat nog steeds en stroomt tegenwoordig door de stad 
Brussel naar het stroomgebied van de Schelde Het brede 
beekdal van vroeger is voor een groot deel verzand. 

Strategische plaatsen 
De overgang van zand naar klei kenmerkt zich door de overgang 
van hoog naar laag. Het gaat hierbij om vaak strategische 
plaatsen die net wel of net niet boven zeeniveau liggen. Deze 
gebieden werden vroeger vaak onder water gezet in tijden van 
oorlog. Op deze manier werd de vijand op afstand gehouden. 
Opvallend zijn de vele linies en forten juist op de overgang van 
hoog naar laag. 
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Turfwinning 
1 n de buitengebieden richting Rijsbergen en Zundert is vroeger 
(vanaf de 13e eeuw) door de Vlaamse kloosters veel turf 

gewonnen. Door stagnerend water ontstonden er in de l?op van 
eeuwen dikke veenlagen die na afgraving en droging turf 
opleverden. Deze turf werd gebruikt als _brandstof __ voor de 
inwoners en vooral voor de industrie (o.a. b1erbrouwenJen). Het 
landschap is door deze turfontginning erg veranderd. 

Paraboolduin Goudberg 
Een bijzonder relict uit, waarschijnlijk, de laatste ijstijd is wel de 
paraboolduin aan de Goudbergseweg te Strijbeek. 
De randen liggen wel 7 a 8 meter hoger dan het lagere 
middendeel dat gedeeltelijk nog bestaat uit hoogveen. Dit 
hoogveen is omgeven door het water van het Goudbergv~n. Iets 
lager gelegen, nagenoeg tegen de Strijbeekse Be~k, hgt h~t 
Patersmoer. Een oude turfontginning dat nu als klem vennetJe 
prachtige kwelminnende vegetatiesoorten herbergt. 

Landgoederen · 
Na de Tachtigjarige Oorlog, in 1648, zijn er rondom de stad 
Breda veel landgoederen aangelegd. voor de beter 
gefortuneerden was het een vorm van status. Als j~ e~- als 
landschapsarchitect naar kijkt . bemerk je heel veel z1chtllJnen 
vooral van aangelegde lanen op kerktorens gericht. Het is 
belangrijk om deze zichtlijnen zoveel mogelijk te beschermen, zij 
vertellen iets over ons rijke verleden. 

Flora en fauna 
Erik van der Hoeven neemt ons via een prachtige diaserie mee 
door hetzelfde floristische buitengebied. Water is de drager voor 
zijn verhaal. Middels de Molenley, Gilzer Wouwerbeek, Bavelse 
leij somt hij de ene zeldzame plantensoort na de ~nder op, 
Vooral in het Ulvenhoutse bos komen planten voor die we als 
uiterst zeldzaam mogen typeren. Zo groeit er de Witte Rapunzel 
die nog maar op twee plaatsen in Nederland voorkomt. Maar ook 
prachtig is het jaarlijks terugkerend witte tapijt van ~e 
bosanemonen. Vaak tegelijkertijd met het goudgele speenkruid 
dat in de oevers van de kwelvoerende slootjes groeit. 



Wiet Kerkhoven (r) en 
Erik van derHoeven 
met "hun" boek 

Bosomvorming 
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Erik neemt geen blad voor de mond als het gaat om de 
bosomvormingsprojecten van Staatsbosbeheer. Soms erg 
ingrijpend voor de omgeving maar in de meeste gevallen 
noodzakelijk om over jaren (20-50 jaar) het beoogde resultaat te 
behalen. Een bos vormt zich namelijk erg langzaam. 

Chaamse beken 
1 n het labyrint van Chaam se beekjes groeien ook bijzondere 
soorten zoals de "Een bes", "Muskuskruid" en het erg zeldzame 
"Teer Guichelheil". 
Achter Huis Ten Bosch groeit "Knolsteenbreek" en voor mensen 
met hoofdpijn is er de "Kleine Valeriaan". Niet onbelangrijk is dat 
je in het Chaamse Broek de zeldzame Nachtegaal kunt horen. 
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Strijbeekse Heide 
Via de Bleke Heide met vogelrijkdom en vogelkijkhut zakken we 
af naar het Langven waar de "Kleine zonnedauw" zich voedt met 
argeloze insecten. Nabij het Rondven bloeit de dopheide die 
afhankelijk is van zuiver water. Het Goudbergven en het 
Patersmoer zijn de pareltjes in de kroon van de Strijbeekse 
heide, hier vindt je nog de "Beenbreek" en als je geluk hebt een 
ware Orchidee. 

Mastbos 
Opgegroeid in Princenhage met als hobby s!ruinen in je achter
tuin: "het Mastbos". Erik kent hier elke vierkante meter. Het 
inmiddels uitgebaggerde Turfven stond vroeger vol met Water
violier nu is het is er zo nat geworden dat de gebaande paden 
soms verdronken zijn. Het oude windmolentje nabij de Johanna
hoeve is weg. Hier is onlangs een groot venhersteld. De eerste 
pioniersoorten komen al op zoals: "Duizendguldenkruid" en 
"Moeraswolfsklauw". Last but not Least vertelt Erik ons een 
geheim namelijk: zijn lieyelingsplantje: "de Klokjesgentiaan" is 
weer teug is op de Galderse heide, hij vertelt ons echter niet 
waar, en daarmee kenmerkt zich de echte natuurliefhebber. 

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

17 /03 Claartje Merkelbach van Enkhuizen
-Mermans Effenseweg 8 

Dat zij moge rusten in vrede 

Effen 80 jr 

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 collec!ie toegevoegd. 
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WIE WIST WAAR DIT IS ? 
door Toon van Miert 

Nee, het was geen simpele opgave deze keer: een kruis op een 
bakstenen muur. Jan Cregten uit Bavel was een van de 
inzenders met het juiste antwoord. Hij krijgt een fles wijn 
thuisbezorgd. 

Het kruis bevindt zich op een kleine uitbouw van de Bavelse kerk 
aan de kant van de Kloosterstraat, tegenover het klooster. 
Binnen in de kerk kun je zien, dat dit uitbouwtje overeenkomt met 
de biechtstoel, die daar half in de muur geplaatst is. 
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WIE WEET WAAR DIT IS 
door Toon van Miert 

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. 

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

Oplossingen vóór 1 juni naar: paulus@ulvenhout.com of naar de 
redactie 
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KNUTSELAAR GEZOCHT 
In de collectie van ons museum bevindt zich een tweetal antieke 
diaprojectoren, die opgeknapt moeten worden. 
Welke liefhebber helpt Paulus ? 
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WEET U HET NOG ? 
door Toon Goos 

Onlangs kwam er een oude foto boven water van een vliegtuig 
dat eens stond op het eind van de Molenstraat. 
Op het eind van de zestiger jaren was op de plaats waar deze 
week de nieuwe winkel van Jumbo werd geopend Garage 
Schraven gevestigd. 
De garage werd verkocht aan Supermrkt Van de Moorsela~r. dat 
later VDM, daarna VoorDeelMarkt werd. Steeds dezelfe initialen. 
Nu na de Boer en Super de Boer is het Jumbo . 
Een geschiedenis van enkele decennia. 

Vóór de garage stond een afgedankt vliegtuig te pronken. Het 
was een Harvard lesvliegtuig van de basis Gilze Rijen. 
Toen de motor (en) er nog in lagen, werden die wel eens 
gest.aart wat een hels kabaal gaf. 

Op de achtergrond van de foto zie je de toenmalige garage 
Schraven. 
Rechts de benzinepomp, die ook nog een tijd door de 
Voordeelmarkt is geëxploiteerd. 
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In het midden de schoorsteen van de voormalige Laurentius 
Melkfabriek. 
Linksboven het gebouw van de Boerenbond, waarvan de kap en 
het raam nu nog te zien zijn. 
Linksonder begint het talud van de sloot met de oude 
Chaamseweg. 

Een stukje geschiedenis van de Molenstraat, die voor velen al 
echt onbekende historie is. 
Tot nu toe. 

200 JAAR BURGERLIJKE STAND 
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 nu res
pectievelijk 35 en 25 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. 

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: Heestermans (19/5); 
August1Jns (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 
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PRESENTATIE BOEK OVER 
BOERDERIJEN IN BARONIE EN MARKIEZAAT 
door George Dirven 

Vandaag vrijdag 15 april presenteert de Stichting de Brabantse 
Boerderij het boek 'Historische boerderijen in Baronie en 
Markiezaat'. Deze presentatie vindt plaats in café-zaal 
Marktzicht in Prinsenbeek. 

De Stichting de Brabantse Boerderij wil dat historische boer
derijen in Noord-Brabant behouden blijven en ook goed onder
houden worden. De Stichting zet zich niet alleen in voor de 
boerderij, het hoofdgebouw, maar ook voor bijgebouwen, voor 
het traditionele boerenerf en voor het agrarisch cultuurland
schap. Ons heem heeft nog veel mooie boerderijen, ook nog een 
aantal waardevolle Vlaamse schuren en bakhuizen, nog enkele 
karkooien, enz. Al deze boerderijen en bijgebouwen kennen een 
interessante ontwikkeling en hebben hun eigen streekeigen 
kenmerken. Deze ontwikkeling en kenmerken worden in het 
boek beschreven, nadat eerst de ontwikkeling van de landbouw 
beschreven is. 
Het is voor de identiteit van het landschap in de Baronie van 
groot belang dat de nog bestaan~e boerderijen en bijgebouwen 
behouden blijven. Veel boerderijen en schuren hebben hun 
agrarische functie verloren. Om ze toch te behouden moeten 
deze dus een nieuwe goede bestemming krijgen, bijvoorbeeld 
als woonboerderij, atelier, zorgboerderij, architectenbureau. 
Bij restauratie en aanpassing aan een nieuwe functie komen 
eigenaren voor veel, soms onverwachte problemen te staan. 
We hebben ons boek de ondertitel 'Handreikingen voor het 
behoud van het ruraal erfgoed' gegeven. We proberen eigenaren 
dus mogelijkheden aan de hand te doen om deze problemen op 
te lossen .. 
Het boek heeft nog een losse bijlage, een wegwijzer in het land 
van regelgeving en subsidiemogelijkheden. 

Op 15 april wordt ook nog de actie 'Brabants mooiste Boerderij' 
gelanceerd. 
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Bij deze actie treedt onze Stichting op als partner van BN De 
Stem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad. 
Boerderijen zullen de komende maanden via deze Brabantse 
dagbladen veel aandacht krijgen. 

Wie meer informatie wil over de Stichting de Brabantse Boerderij 
of de presentatie op 15 april a.s. kan contact opnemen met de 
secretaris van de stichting: 
George Dirven 0161-433068; email: g.dirven@ziggo.nl 

* * * 

GALDER- STRIJBEEK EN 
2018 BRABANTST AD 

De vijf grote steden in Brabant ijveren ervoor om in 2018 de 
culturele hoofdstad van Europa te worden. 
De gemeente Alphen-Chaam is uitgenodigd als een enige platte
landsgemeente deel te nemen aan 2018 BrabantStad. 
Alphen-Chaam heeft in 2010 als 2e Nederlandse gemeente het 
internationale keurmerk Cittaslow gekregen. 
Dat staat voor duurzaamheid, groen, rust en behoud van de 
eigen identiteit met bijbehorend Cultureel Erfgoed. 
De nominatie zet Alphen-Chaam en daarmee ook "onze" dorpen 
Galder en Strijbeek nog beter op de culturele kaart. 
Deze uitnodiging aan Alphen-Chaam is een felicitatie waard. 

* * * 

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF 
Bij jubilea geven verenigingen in Bavel, Galder, Ginneken, Heus
denhout, Strijbeek en Ulvenhout soms een boek, een DVD of 
een andere herinnering uit voor hun leden. 
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. Vergeet Paulus niet als de vereniging die 
uw vereniging graag doet voortleven. 
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KAPEL VAN GALDER MEER OPEN 
door Kees Leijten 

Het oudste monument uit ons heem staat in Galder. De kapel is 
niet minder dan 543 jaren oud. Reeds in 1468 wordt de kapel 
genoemd. Er waren daar al enkele altaren gevestigd. 
De kapel heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Bij de 
reformatie in 1648 werden de katholieken uit de kapel verjaagd. 
De diensten van de dominee waren sporadisch. De kapel werd 
woonhuis en school. In 1883 werd de kapel weer voor de 
eredienst in gebruik genomen. 
Elk weekend wordt er nu een mis gelezen. Vele paartjes trouwen 
er en vele baby's worden er gedoopt. 
Jaarlijks vertrekken er zo'n 75 bedevaartgangers naar Santiago 
de Compostela. Ze krijgen er een vertrekstempel. 
Wanneer er geen diensten zijn, is de kapel gesloten. Niemand 
kan er een kijkje in nemen. Tot nu. 
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Dank zij het initiatief van de "Stichting Restauratie Kerk
gebouwen Galder- Strijbeek-. Ulvenhout" is er achter de houten 
buitendeur een glazen deur geplaatst. 
De buitendeur kan nu overdag open staan. Men kan de kapel 
bekijken maar men kan er niet in. 
De Stichting kon dit realiseren dank zij bijdragen van de dona
teurs van de Stichting en subsidie van de gemeente Alphen
Chaam en de provincie Noord-Brabant via de Reconstructie
commissie De Baronie. 
Ook de dagjesmens en de toerist kan nu van de kapel genieten. 

Men kan de kapel bewonderen door de glazen deur waar een 
Jacobsschelp in is gegraveerd, dit om te voorkomen dat men 
tegen de deur loopt. 
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UIT ONS DEPOT 

BIJZONDERE OBJECTEN 
door Toon van Miert 

Al heel wat jaren ontmoeten Kees Leijten, Jan Grauwmans en ik 
elkaar iedere woensdagmorgen in een van onze depots. 
We inventariseren en registreren alles wat zich in de kelders van 
De Donk of van het Dienstencentrum bevindt. Interessante en 
wonderlijke zaken komen we tegen. Lang niet alles kunnen we 
thuisbrengen en dat levert dan weer extra speurwerk op. Soms 
zijn het objecten die heel typisch zijn voor ons heem; soms 
hebben ze daar niks mee te maken, maar zijn toch bijzonder 
genoeg om er aandacht aan te besteden en met zorg te bewaren. 
Een paar weken geleden zijn we een heel merkwaardige prent 
tegengekomen: een handgeschreven dreigbrief waarin losgeld 
wordt gevraagd. De tekst is omgeven door een 'beeldverhaal' . 
Het geheel is uitgegeven door Lith. Faddegon & Co in Amster-
dam. · 

Ontvoerder Willem Marianus de Jongh heeft het zoontje van de 
heer F. Bogaardt, Frederick Marius Boogaardt, ontvoerd en eist 
een enorm bedrag als losgeld. Ik heb de brief hieronder 'vertaald' 
(interpunctie aangepast); het origineel staat ook in deze Brieven 
afgedrukt en is na de opening van het museum daar te 
bewonderen. De brief is in 1880 in verschillende dagbladen 
verschenen. Later is er deze prent van gemaakt, die bestaat uit 
de brief, een portret van De Jongh en van het ontvoerde kind, en 
een aantal prachtige afbeeldingen van de ontvoerings-/moord
zaak. Het kind wordt in een koets ontvoerd, door een man de 
duinen mee ingenomen, daar vermoord en achtergelaten. Op de 
onderste afbeelding de droevige begrafenis. Mevrouw Mous
Wilmots heeft deze prachtig ingelijste prent in 1986 aan Paulus 
van Daesdonck geschonken. 

De inhoud van de brief liet mij niet los en een paar dagen later 
herinnerde ik mij dat ik ooit iets over de moord gelezen had. 
Onze grote schrijver MULTATULI had er iets mee te maken, dát 
wist ik me te herinneren. 
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In 'De raadselachtige Multatuli' van Willem Frederik Hermans 
(Amsterdam 1976) vond ik het verhaal. 

Eerst iets over Multatuli en zijn relatie met zijn zoon Edu (Pieter 
Jan Constant Eduard), die in 1880 zesentwintig jaar was. Vader 
was geen gemakkelijke man, maar zoonlief deugde in de ogen 
van zijn pa helemaal niet. Hij is 'krankzinnig slecht', 'tot alles in 
staat'; en verder schrijft hij in brieven aan familie en vrienden 
over hem: 'zijn slechtheid loopt over in 't krankzinnige', 'de 
omgang met hem is levensgevaarlijk', 'als ik de macht had, 
veroordeelde ik hem ter dood'. Nee, gezellige kerst- en 
pakjesavonden zullen in huize Multatuli niet ieder jaar zijn voor
gekomen. 

Nu terug naar het boek van Hermans. Op bladzijde 210 lees ik: 
"Op 23 september 1880 wordt in de duinen bij Den Haag een 
dertienjarige jongen, Marius Boogaardt gevonden, vermoord. 
Eerst is er losgeld voor hem gevraagd. De desbetreffende brief, 
waarschijnlijk door de voortvluchtige moordenaar geschreven, 
komt in facsimile in de kranten. Multatuli en zijn gade menen 
Edu's handschrift te herkennen. Gretig haast de diepbedroefde 
vader zich naar de officier van justitie om zijn eigen zoon aan te 
geven. Men vertelt hem dat de schrijver van de brief, De Jong, 
zojuist gearresteerd is en de moord heeft bekend." Multatuli 
gelooft daar helemaal niks van: natuurlijk heeft zijn zoon, 'de el
endeling', het gedaan. Edu zat vanaf 5 juli 1880 in Padua en had 
dus een sluitend alibi. "Goed", zegt Multatuli "hij heeft het dan 
wel niet gedaan, maar hij had het wel kunnen doen." 

Kijk, met het uitzoeken van dit soort histories n.a.v. een vondst in 
ons depot kom je een koude voorjaarsavond wel door. Na 
vijfentwintig jaar is de schenking van mevrouw Mous voor mij 
een nieuw leven begonnen ... samen met Multatuli. 



een brief als een stripverhaal 
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Den Weledelen Heer 

den Heer F. Bogaardt 

Plein 1813 no 3 

's-Gravenhage 

Geachte Heer, 

spoed! 

spoed! 

Daar ge uw zoon wel zult misschen, maak ik van papier gebruik 
om u zijn wegblijven op te helderen. Hij is in bewaring genomen 
door een wanhopig man die u uit indië nog kent. Ik moet mijne 
zaken redden, ge zoudt er mij goedwillig geen geld genoeg toe 
geven daarom doe ik 't zoo; omdat ik mij dan gelijktijd op uw 
vrouw Marie, die ik haat, kan wreken in haren zoon. Ik heb 
vijfenzeventig duizend. 75000 Gld: nodig. 
Uw zoon is door mij in een kelder gesloten waar hij wel kan leven, 
doch van mij niets krijgt; hij zal 't dus niet lang uithouden, en het 
hangt van u slechts af hem vrij te maken zoo spoedig dat hij nog 
leeft. Laat dus 't geld morgenmiddag brengen en dan is hij nog 
gered. Ik kan ook niet lang wachten want ik ben op 't uiterste. 
Zoo ik 't geld niet krijg dan dood ik hem en mij door een paar 
schoten of ik vlucht en laat hem stil zitten. Ik ben zoo zeker van 
mijne zaak dat 't slechts van u af hangt hem te redden. Doet gij 
dat niet dan zal hem geen dag leven blijven, al zou ik 't alleen 
maar doen uit woede dat ge mij niet helpt. 
Veel tijd om 't geld op te halen geef ik u dus niet. Gij geeft het 
bedrag aan bankbiljetten in een pakket gesloten, aan een uwer 
dienstmeiden. Deze gaat ermede de hoefkade op, zij zal die wel 
weten, 't is de eerste laan links, als zij van 't Holl: station komt. 
Zij loopt dus met 't pakket in de hand, als herkenningsteeken, de 
Hoefkade op, en volgt die tot aan 't einde, altijd tusschen de 
weilanden door. Voordat ze aan 't eind is zal ze wel iemand 
ontmoeten die haar vraagt of ze uw dienstmeid is. Aan deze 
geeft ze 't pakket, dan is alles goed. Ze moet echter niet 
verzuimen door te loopen tot 't einde, dus niet stil blijven staan. 
Zij gaat juist om 3 uur van huis, dan is ze tegen half vier aan de 
hoefkade en begint haar marsch. 
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Ge zult er niemand iets van zeggen, want als ik bemoeielijkt 
word, dan dood ik uw zoon dadelijk. Poog niet iets te ontdekken, 
want ge kunt niets snappen, en 'tin kennis stellen aan de politie, 
zou uw zoon dooden, omdat ik dan 't geld niet onbemoeielijkt 
zou krijgen. Ge kunt me ook niet verrassen want ik ... (niet te 
ontcijferen.tvm) zaken dadelijk. 
Dengene die ik zend om 't pakket te halen, is iemand die van 
niets afweet, mijn ware naam niet kent, en denkt dat hij een 
bundel brieven van een meisje die ik niet zelve wil ontmoeten 
voor mij ontvangt. Van hem kunt ge dus niets vernemen, aan 
hem hebt ge niets, doch komt hij niet op de bepaalde tijd bij mij 
terug of is hij niet alleen, of hebt ge hem iets van de zaak gezegd, 
zoo dat hij mij doorgrond, dan dood ik uw zoon dadelijk of laat 
hem verhongeren. Mijn posteljon kent de gevangenis niet, en 
kan mij niet vinden als heel eenzaam, terwijl ik hem in 't oog laat 
houden door mijn confrater. Uw zoon komt niet terug voordat de 
bankbiljetten behoorlijk zijn ingewisseld denk daarom; ik zal hem 
echter alsdan eenig voedsel geven, maar is de zaak niet eerlijk, 
dan blijft hij voor de kelderratten. Denk niet dat hij in of bij de 
Haag zit, och nee, dat niet, hij zal zaterdag met de trein arriveren 
bij u thuis. Zoo mijn zaken opfleuren, dan krijgt ge 't geld terug. 
Kom niet zelve 't brengen of zend geen ander dan uw dienstmeid, 
want dan komt 't niet terecht daar mijn posteljon een machiene is, 
alsdan daar ik niet langer kan wachten, vlucht ik en laat uw zoon 
zitten. Uw dienstmeid gaat dus om 3 uur van huis met 't pakket in 
de hand en begint hare wandeling, op vrijdag 24 sept. 
Lees nu goed alles over, denk er aan dat mijn posteljon van niets 
weet, dat ge door in iets van 't voorgeschrevene aftewijken uw 
zoon dood, dat ik geen koud hollandsch bloed in mij heb, dat 
door 't te laat terugkomen van mijn posteljon ook alles bedorven 
is; hetgeen door zijn schuld niet zal gebeuren. Zoo deze brief 
niet bij 't pakket is dan houd ik uw zoon nog een dag of acht, 
voor ik hem terugzend. 
Maak nu dus niet dat de moord voor niets gebeurt, door dwaze 
handelingen van uw zijde; ik ben toch in 't voordeel, daar ik zeker 
van mijne zaak ben. 
Ik ben niet bang voor mJ.i dat ge 't aan de politie zegt, want die 
snappen toch niets, maar dan krijg ik geen geld en sterft uw zoon 
voor niets. 

• 
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KRONIEK UIT HET 
LAND VAN PAULUS 

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS 34 
door Anneke Oomes 

januari 2010 
1 80 stoere mannen en vrouwen trotseren de kou voor een 

nieuwjaarsduik in De Galderse meren. 
3 Jan Rademakers ontvangt de Platte Buis voor zijn inzet 

voor het dorp Ulvenhout 
7 Op een Galderse boerderij worden geiten geruimd in 

verband met Q-koorts 
8 DASNIVO wint de Ulvenhoutse dorpsquiz 

28 Zowel in Ulvenhout als in Bavel wordt een Geschikt 
wonen voor iedereen convenant getekend. 

februari 
1 Tentoonstelling Paulus staat in het teken van Carnaval. 
2 Remco Raats is oppersauwelaar Bosuilendorp 

13 De Bosuilen hadden dit jaar "wa te 44!" 
17 Opnieuw moeten geiten geruimd worden in Galder 

maart 
1 Harry van Dijk gaat met emeritaat na 24 jaar Ulvenhout 

6 

april 
3 
4 

11 
30 

en 8 jaar Bavel 
Galder heeft vanaf vandaag officieel een konijnenasiel 

Paulus bestaat 35 jaar 
Willem vd broek uit Ulvenhout neemt voor de 70ste keer 
deel aan de processie in Hakendover 
zo speelden en leerden we; tentoonstelling bij Paulus 
In Ulvenhout ontvangen Maria Rops, Bertha van Dongen, 
Paul Huisman, Kees de Vries, Jos van Etten en Jos 
Verschuren een onderscheiding uit naam van de 
koningin. 



30 

30 

30 

mei 
8 

21 

juni 
1 

2 
3 

27 

juli 
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In Bavel ontvangen Jack Maas, Jan van Dorst, Marianne 
Bossers, Frans Schuurmans, Henk Lodders en Toine 
Jansen een koninklijke onderscheiding 
In Galder ontvangt mevrouw Vermeeren een koninklijke 
onderscheiding 
In Ginneken waren er koninklijke onderscheidingen voor 
Mevrouw Wirken, Anton van Gastel, Geert Sitters, Jan 
Ogier, Ineke Haneveer, mevrouw Wirken, Maria Don, 
Theo de Kanter 

Leden van Paulus gaan op excursie naar de fortificaties 
rond Breda 
Velines krijgt weer bezoek vanuit Ulvenhout in het kader 
van de jumilage 

In het Ginneken nemen maar liefst 2000 mensen mee 
aan de avondvierdaagse 
KVO Ulvenhout viert haar 60-jarig bestaan 
900 wandelaars nemen deel aan Bavelse avond
vierdaagse 
34e Anno druk bezocht. 

13 Het Grimhuysenpark in Ulvenhout is nog niet klaar maar 
wordt wel officieel geopend 

16 Natuurontwikkelingsproject Galdersche Heide wordt offici
eel opgeleverd met plaatsing van infopaneel bij histo
rische landweer 

18 Het dorp Ulvenhout is voor één keer een groot golfterrein 

september 
2 Het Ginneken is toneel voor het zomerfestival 

19 \(an het geld dat opgehaald wordt tijdens de 33ste Spasti
f1etsdag kunnen weer veel gehandicapten op vakantie. 
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oktober 
Bavelse Stichting Ubuntu gaat projecten in derde wereld 
landen ondersteunen 

3 BFC Sportboys bestaan 40 jaar. 
3 tentoonstelling bij Paulus over monumenten 

15 Grote brand legt t Smidje in Galder volledig in de as 
29 De Blaosaope winnen dorpsquiz Bavel 201 O 

november 
1 Slager van Kuijk (Bavel) wint twee maal goud met zijn 

rookworsten in de nationale vakwedstrijd. 
12 Bavels Bonte Avonden zoals gewoonlijk groot succes 
19 Paulus organiseert regionale heemquiz 
28 Galderse vogelvereniging viert 40 jarig jubileum. Jan 

Frijters ontvangt het gouden bondskruisje. 

december 
Bavelse kerststal wordt uitgebreid met drie wijzen. 

9 Marijke Timmermans uit Ulvenhout ontvangt de Bredase 
vrijwilligerspenning 

28 Paulus haalt de krant omdat TNT maar liefst 150 "Brieven 
van Paulus" kwijt raakt. 

* * * 

10.800 BIDPRENTJES 
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel. 
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de vervlo
gen jaren. Maar ook van familie van onze leden, die van elders 
komen. Hebt u nog prentjes? Paulus is er blij mee .. 
De gegevens van de prentjes worden in onze computer inge
voerd. Er is al een bestand van ruim 10.800 prentjes. 
Onlangs ontvingen we weer enkele honderden gedachtenis
plaatjes van Bep Kerstens-van den Broek uit Heusdenhout en 
van Jan van den Wijngaard uit Bavel. 
Prentjes ze blijven welkom. Oud en nieuw, uit ons heem en van 
daarbuiten. 
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natuurlijke processen 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 5 
In samenwerking met wijkblad "Heusdenhout Nieuws" 
door Wim Joosen 

Alle processen in de natuur verlopen volgens bepaalde 
wetmatigheden. Levende organismen bestaan bij de gratie van 
een aanwezig levensbeginsel en van natuurlijke condities, die 
groei bevorderen of deze juist afremmen. Hierbij zijn bijvoorbeeld 
omstandigheden als zwaartekracht, temperatuur, beschikbaar
heid van zuurstof of andere gassen en daglicht van belang. 

Mensen hebben de mogelijkheid om met 'eigen' creativiteit en 
inspanning zaken tot stand te brengen. De uitkomsten van 
menselijke activiteit worden aangeduid met cultuur. Overigens 
moet de mens bij alle inspanningen terdege rekening houden 
met de natuurwetten. 

Natuurlijke processen en . culturele processen lijken soms op 
elkaar. 
Bij stadsuitbreiding is dat goed te zien. Let eens op bijgaande 
afbeeldingen. Op de ene foto ziet u hoe een korstmos zich 
ontwikkelt op een grafsteen. Daarnaast een afbeelding van een 
zich uitbreidende bacteriestam op een kweekbodem. Beide 
natuurlijke processen. 
Bekijken we de groei van steden vanuit de ruimte dan is de 
gelijkenis frappant. Dorpen en steden ontstaan en worden 
vergroot door het ingrijpen van mensen. Vanuit een kern komt de 
uitbreiding tot stand, bedacht en gerealiseerd door mensen. 

Vooral tengevolge van betere hygiënische omstandigheden is de 
wereldbevolking in afgelopen decennia tot ongekende hoogte 
gegroeid. Ga eens na bij uw oudste familielid welk bevolkings
aantal Nederland had, toen hij of zij vroeger op de lagere school 
zat. Die toenemende bevolking moest uiteraard worden 
gehuisvest. Hierbij was niet alleen het aantal bepalend, maar ook 
de ruimte die men voor zichzelf wilde hebben. 
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Andere trends als grootouders niet meer in huis nemen, kinderen 
ieder een eigen kamer geven en eerder zelfstandig laten wonen 
vroegen om nog meer ruimte. 
Er kwamen planologische besluiten om de groei van het 
woningbestand te reguleren. Niet alle plaatsen kregen evenveel 
gelegenheid om zich uit te breiden. Er werden groeikernen 
aangewezen. 

De van oorsprong kleine stad en vesting Breda werd zo'n 
groeikern. Vooral de status van vesting vormde vroeger een 
belemmering voor de uitbreiding van de stad. Het directe 
buitengebied van de vesting moest immers vrij blijven van 
bebouwing. Bij dreiging moest je de vijand al van ver zien 
aankomen. Bovendien had men een vrij schootsveld nodig om 
de vijand te verjagen. Snel af te breken (houten) bouwwerken 
werden soms wel toegestaan. Met het vervallen van de positie 
als vesting kon er worden uitgebreid en hoe!! 

Hoewel de Gemeente Ginneken en Bavel niet rechtstreeks het 
grondgebied van Breda raakte, kwam ook voor deze gemeente 
de dreiging van (gedeeltelijke) annexatie. In het voorwoord van 
het boek Geschiedenis der Gemeente Ginneken en Bavel uit 
1941 zegt de toenmalige burgemeester Jhr. Mr. Th. E. Serraris: 
'Wanneer ik een voorwoord mag schrijven in deze Geschiedenis 
van Ginneken en Bavel, dan doe ik dit met gemengde 
gevoelens. Eenerzijds met een gevoel van weemoed, wijl het 
bestaan dezer schoone, bloeiende Gemeente weder ernstig 
wordt bedreigd. Reeds tientallen van jaren worden plannen 
gesmeed om deze Gemeente te doen verdwijnen of te 
verkavelen. ..... ' 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het zuidelijke deel van de 
Baronielaan, de Boulevard Breda-Mastbosch, was reeds per 1 
mei 1927 een zeer klein deel van Ginneken en Bavel Breda 
geworden. Dat overgedragen gebied was slechts 10 hectare 
groot. Princenhage leverde per die datum 405 ha in en 
Teteringen 380 ha. Breda dat op 30 april 1927 nog slechts 282 
ha groot was, werd daardoor de dag erna op 1 mei 1927 1077 
ha, bijna vier keer zo groot. 
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De landhonger van Breda was daarmee niet gestild. In 1942 
volgde een zeer grote annexatie, burgemeester Serraris vreesde 
er al voor. Princenhage levert dan 2943 ha. in, Teteringen 436 
ha en Ginneken en Bavel 1235 ha. Naast het dorp Ginneken en 
omgeving en het gebied ten westen van de Mark tot aan 
Daesdonck, ging ook het westelijke deel van Heusdenhout tot 
Breda behoren. 
Daarnaast vond er een grenscorrectie plaats aan de noordzijde 
van de gemeente Ginneken en Bavel. Hierbij werd het gebied 
rond Heiningenhoef, dat tot Ginneken en Bavel behoorde, 
uitgeruild met een deel van het Heiveld dat tot Teteringen 
behoorde. De spoorlijn werd de nieuwe grens aan de noordzijde 
van de -nieuwe- Gemeente Nieuw-Ginneken. Zie de tekening. 

Nu bijna vijftig jaar geleden -op 1 juni 1961- ging het resterende 
deel van Heusdenhout over naar Breda. De gemeente Nieuw
Ginneken werd daardoor 281 ha kleiner. Een nagenoeg even 
groot oppervlak als de oorspronkelijke vesting Breda op 30 april 
1927 nog groot was. 
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Na de overdracht in 1961 volgt de omvorming van het oude en 
overwegend agrarische kapeldorp Heusdenhout naar een stads
wijk. Er worden plannen gemaakt en in de periode 1969-1975 
komt de invulling van de nieuwe wijk tot stand. 
In die tijd bestond er nog een andere denkwijze over de 
ontwikkeling van een nieuwe stadswijk. In principe was alles wat 
er al aanwezig was lastig voor de planologisch ontwerpers. Zij 
waren gewend te beginnen met een blanco vel papier en te 
werken met rechte linialen. 
In het bestemmingsplan lezen we bij paragraaf 2.3.1: De 
ruimtelijke structuur van Heusdenhout is gebaseerd op de 
mogelijkheden die er waren na het zoveel mogelijk behouden 
van de bebouwing rond de Heusdenhoutseweg en de 
Kapelstraat en het voor de rest zoveel mogelijk schoonvegen 
van de locatie. 

Rechttoe rechtaan was de boodschap. 
Het landelijke Heusdenhoutsstraatje werd een brede en rechte 
streep als nieuwe Heusdenhoutsestraat. Het verkeer vroeg nog 
verder zijn ruimtelijke tol. De A27 en de Heerbaan kwamen 
dwars door het gebied. Van de oorspronkelijke Hoogeindsestraat 
is nog slechts een zeer klein restant over. Daarnaast werd de 
nieuwe wijk ingeklemd tussen enkele grote verkeersknoop
punten. De resterende delen werden vol 'geplempt' met 
fabrieken en kantoren. Het Heiveld is nog over en daar moeten 
we zuinig op zijn. 

'Het zoveel mogelijk behouden .... ' uit de eerder genoemde 
passage moet met een stevige lading zout worden opgevat. Alle 
boerderijen - op een enkele na in Heiveld - verdwenen uit 
Heusdenhout, d.w.z. moesten verdwijnen. Met de kennis van nu 
weten we, dat ook oude boerderijen een mooie inpassing kunnen 
krijgen. De voorbeelden zijn in de directe nabijheid, bijvoorbeeld 
in Teteringen. 
Een voormalig bewoner van een boerderij vertelt: We moesten 
weg en veertien dagen nadat we onze boerderij hadden verlaten 
was het pand gesloopt en het terrein geëgaliseerd. 
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We moeten het doen mèt wat er nu is. Maar wat we zeker 
kunnen doen is het samen delen van onze herinneringen aan het 
Heusdenhout van weleer. En, het vastleggen van verhalen en 
beelden van vroeger. De werkgroep is al enige tijd bezig met het 
interviewen van vroegere bewoners en het vastleggen van hun 
herinneringen. Zij zijn enthousiast om hun verhaal te kunnen 
doen en bereid om het fotomateriaal waarover zij beschikken 
beschikbaar te stellen. U zult er nog meer van vernemen. 

Vroeger behoorde Heusdenhout tot de gemeente Ginneken en Bavel, later Nieuw
Ginneken. In 1961 werd Heusdenhout bij Breda gevoegd. 
Vele historische boerderijen, huizen en wegen verdwenen in een moderne stadswijk. 
De 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 
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JAARLIJKSE FIETSEXCURSIE 
Zaterdag 14 mei houden we weer onze jaarlijkse fietsexcursie. 
Dit jaar voert de excursie ons door de geschiedenis van de 
West-Brabantse Turfwinning. 

Cor Raps, Ulvenhouter van geboorte en lid van de Heemkunde
kring De Vrijheijt van Rosendale, zal ons rondleiden door het 
oude turfgebied van Zundert, Schijf en Rucphen. Op 18 april 
heeft Cor Raps u een en ander verteld over de West-Brabantse 
Turfgeschiedenis. Nu gaan we kijken in het veld. 

We komen samen om 13.00 uur bij café: " In den Anker" 
Rucphense Weg 35 4882 KB Zundert en vertrekken vandaar om 
13.30 uur. 

Halverwege de route hebben we een korte rustpauze waarna we 
om ongeveer 17.00 uur weer terug zijn bij ons startpunt. 

U kunt zich aanmelden bij Niek Kools onze secretaris, graag 
voor 1 mei. (Bij voorkeur via paulus@ulvenhout.com ) 
Hoe groter de groep, hoe gezelliger. 
Dus doe mee! 
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ROOMSE JEUGD 
door Tommes Verheijen 

Het is beslist op de arm van mijn moeder geweest dat ik kennis 
maakte met het instituut kerk. 
Bij het zijaltaar stond een knikengeltje dat bij elke gift "ter 
onderhoud van de kerk "gedienstig' knikte. Bang voor deze 
nieuwe wereld was ik geenszins. Ik droeg immers al vanaf de 
geboorte een door opa of oma geschonken scapulier dat mij 
beschermde voor de verleidingen van de duivel. Het blikken 
ding moest op de borst gedragen worden en beslist gewijd zijn. 
Om de satan nog meer op afstand te houden had ik bovendien 
nog een engelbewaarder die volgens soeur Antoine dag en 
nacht meeliftte om mij tegen aardse verleidingen te wapenen. 
Pastoor Vermunt had in haar een ideale adjudant: wekenlang 
bereidde zij de communierijpe jeugd voor op de eerste 
H.Communie. Iedereen . werd op die dag op zijn paa$best 
uitgedost. Jongens en meisjes , net als de grote mensen, 
netjes gescheiden. Het was een ware exercitie naar de 
communiebank, gadegeslagen door de uitgelopen dorps
gemeenschap. Na de plechtigheid repte men zich huiswaarts 
om zijn of haar splinternieuwe communiepakje in de buurt te 
showen. Dat leverde dan altijd wel een bescheiden 
snoepcentje op. Intussen zaten de al of niet bekende ooms en 
tantes al aan de koffie met gebak. De communicant werd 
uitbundig gefêteerd en het spaarvarken groeide stevig. Er werd 
tot laat in de avond flink geproost. De hoofdpersoon lag 
intussen al uren tussen de wol. Dank zij onze attente 
engelbewaarder stonden we de volgende dagen vroeg op. We 
mochten immers zelfstandig ter communie gaan. In die tijd stak 
bij mij de eerste gewetensnood op. Omdat je beslist nuchter 
moest zijn vormde een doorgeslikte kersenpit een, in mijn 
ogen, een onoverkomelijk beletsel. Gelukkig beleerde mijnheer 
pastoor mij dat een kersenpit een onverteerbaar object was en 
bijgevolg geen invloed had gehad op mijn nuchtere staat. 
Later tilde ik veel minder aan dit soort vergrijpen toen ik merkte 
dat er mensen ter kerke gingen met "3 Hoef-ijzers"in hun maag. 
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Het waren vaak sombere dagen. Schraalhans regeerde en 
gunde ons geen stukje worst, hetgeen overigens niet 
betekende dat op andere dagen de tafel bezweek onder fijne 
vleeswaren. Je kreeg enkele privileges als je toetrad tot het 
gilde van misdienaars. . .. 
Je mocht nogal eens de lessen verzaken en bij de kerk~l!jke 
boekhouding op school had je altijd de meeste kru1sJes. 
Theoretische en praktische vorming lagen in handen van de 
nonnekes. Zij pompten er het confiteor etc. in het Latijn 
vlekkeloos in en maakten je rijp voor de altaarsdienst. De 
school sloot vlekkeloos aan bij het kerkelijk leven. 
Iedere week werd een aantal vraag en antwoorden uit de 
catechismus besproken en opgevraagd. De met een 3 
gekenmerkte vragen waren de eenvoudigste. . . 
Dit katholieke lijfboekje bevatte echter ook opgaven die m 
onbegrijpelijke seminarietaal opgesteld waren .. 
We zorgden echter wel dat we de antwoorden konden 
opdreunen. Je schreef je vingers krom als je verzaakte! 
Bovendien had ik de indruk dat je bij een goede beurt wat 
eerder in aanmerking kwam om een belangrijke rol te 
bemachtigen in de Kindsheidoptocht. . . . 
Eenmaal per jaar trok een bonte stoet aan heiligen, kardinalen 
en ander godvruchtig volk door de met bloemen opgesmukte 
Dorpsstraat . De bijbehorende kleding werd gepast op d~ 
zolder van het nonnenklooster. Een rol als Jozef was voor mij 
nooit weggelegd . Ik heb er lang op gehoopt, temeer omdat 
mijn vader ook in de bouw werkte .... 
Nee ik werd en bleef jaren zoeaaf, soldaat van de paus. Er zat 
voor mij zelfs geen korporaalsrang in . . . .. . . 
Zo zat je hele prille jeugd gevangen in een kerkelijke trad1t1e ~n 
als kerk en school dreigden tekort te schieten dan was er alt1Jd 
nog het abonnement op "Roomsche Jeugd" een _maa~dblad 
waarin alle christelijke deugden uitputtend werden u1tged1ept. 

Frans van Aert 
In zijn nieuwe 
communiepakje 
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Je mocht uitsluitend "in staat van genade", dus zonder 
drukkende zonden, ons Heer ontvangen. Dat vereiste een 
maandelijkse gang naar de biechtstoel. De pastoor was mijn 
favoriete biechtvader. Ik had de indruk dat zijn gehoor wat 
tanende was en zijn opgelegde penitentie was alleszins 
dragelijk. Voor "3 weesgegroetjes en een onze vader" kon je bij 
hem je zieltje mooi witwassen. Iedereen had zo zijn eigen lijstje 
van dagelijkse zonden. De doodzonde ( spijbelen van de 
zondagsmis b.v.) werd angstvallig "vergeten"en eventueel 
opgespaard voor de grote zieleschoonmaak in de goede week 
voor Pasen. 
Gezamenlijk hoestten we kilo,s ongevraagde suikerklant-jes 
op, met "God's naam oneerbiedig gebruikt " bedoelden we dat 
we hartgrondig gevloekt hadden. 
We hadden onze lijstjes zo goed ingeprent dat we tot in 
Oktober nog de gepikte aardbeien van het veld van boerke 
Beterams vermeldden. De laatste dagen vóór de eerste Vrijdag 
van de maand stonden in het teken van de maandelijkse 
biecht. Op de dag zelf ging de school in colonne naar de kerk. 
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PLAKBOEK V.V. BAVEL 
Van Wim Leemans ontvingen we een plakboek van V.V.Bavel in 
de zestiger jaren. 
Een foto uit 1968 nodigde uit de namen van het elftal op te 
sporen. 
Op onze oproep naar de namen reageerden Rinus Aarts; 
Henny Geerts.en Jan Rademakers. 
Hun lijstje met namen vertoonde geen verschillen. 
Op de foto staan vlnr: 1 Theo van Hooijdonk; 2 Frans Roeland; 
3Christ (Keun) Bastiaansen; 4 Harrie van der Mast; 5 Ad Kop; 
6Joop Althuijzen; 7 Ad Diepstraten; 8 Ad Govers; 9 Joop van 
Ginneken; 10 Wim Diepstraten (elftalleider) 
Zittend: 11 Jos Marijnissen; 12 Joop Meyvis; 13 Christ Schets; 
14 Wim Leemans; 15 Ruud van der Mast; 16 Leo van Ginneken. 
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JUBILEA 
Jubilea zijn er om gevierd te worden, herdacht te worden of 
wellicht vergeten te worden. 
Bladerend, lezend en luisterend kom je van allerlei jubilea tegen: 

125 JAAR AUTOMOBIEL 
Op 29 januari 1886 kreeg Carl Benz zijn eerste patent op een 
automoboel. Sinds die dag werden er 2,5 miljard auto's op de 
wereld gebouwd. Om dit te vieren kregen de 260.000 werk
nemers van Mercedes Benz op 29 januari samen een uitkering 
van 125 miljoen euro. Ruim € 480 per persoon. 

60 JAAR PRINSENBEEK 
Op 1 januari 1942 werden de dorpen 's Princenhage en Ginne
ken door Breda geannexeerd. De resterende delen van beide 
gemeenten werden Beek N.B. en Nieuw-Ginneken. 
De naam Beek N.B. gaf al spoedig de nodige vergissingen. 
Er bestaat een Beek (L.); Beek (bij Nijmegen); Beek (en Donk); 
Beek (gem.Bergh) en een Beek in België. 
Op 19 februari 1949 verzocht de gemeenteraad van Beek N.B. 
aan de minister van Binnenlandse Zaken de naam te wijzigen in 
Princebeek. Prince werd in relatie gebracht met de Prince van 
Oranje; 's Princenhage en de Princehoef. 
Op verzoek van de Nederlands-Belgische Woordenlijstcommis
sie werd het op 1 januari 1951 Prinsenbeek. 
Prince was te ouderwets. Bovendien wilde deze commissie ook 
andere plaatsnamen moderniseren. 
Oss zou Os moeten worden en Chaam zou voortaan Kaam 
heten. 

(zie De Klepel dd maart 2011) 

55 JAAR DRUKKERIJ ROGGEBAND 
De huisdrukkerij van Paulus van Daesdonck, Drukkerij Rogge
band bestond op 1 april 55 jaar. 
In 1976 liet Paulus zijn boekje "Drie eeuwen kerk in Ulvenhout" al 
bij Roggeband sr drukken. 
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~rieven van __ Pa_~lus werden aanvankelijk gedrukt bij Jac van Gils 
in Ba~el. B1J zIJn overlijden hield het bedrijf op te bestaan en 
verhuisden ~e ( nog op advies van Jac ) naar Roggeband. 
Een drukkenJ waarmee we al goede ervaringen hadden en die al 
meerdere keren voor Jac ingevallen was wanneer Jac het te 
druk had in onze Nieuw-Ginnekense politiek. 
Familie Roggeband felicitaties van Paulus. 

50 JAAR ANNEXATIE HEUSDENHOUT 
Bi) de annexaties van 1942 was Heusdenhout bij Nieuw
Ginneken gekomen evenals Bavel, Galder, Strijbeek en 
Ulvenhout. (Daarom was de vlag van Nieuw-Ginneken een vlag 
met 5 horizontale banen ) 
Op 1 juli 1961 werd Heusdenhout door Breda geannexeerd 
Spoedig verdween het kapeldorp grotendeels van de aard~ 
bodem. De meeste boerderijen en kleine huizen van dit 
kapeldorp werden gesloopt. Een moderne stadswijk werd 
gebouwd. 

De Commissie Heusdenhout van onze kring tracht de historie 
'!"eer tot leven te br~ngen. In oktober is er een fototentoonstelling 
in het oude schooltJe. Hebt u nog foto's die we mogen kopiëren ? 

25 JAAR MUSEUM PAULUS VAN DAESDONCK 
Op 6 september 1986 opende burgemeester Mart van de "Ven 
het museum Paulus van Daesdonck aan de Pennendijk in Ulven
hout. Het boerderijtje waarin Paulus jubileert wordt nu na 25 jaar 
grondig onder handen genomen. 
Op 4 september vieren we het jubileum met een nieuwe tentoon
stelling :"200 JAAR BURGERLIJKE STAND 

* * * 
RECTIFICATIE 
In het vorige nummer van onze Brieven is een vervelende fout 
geslope_~- In het _ artikel van Ad Beenackers zijn de beide 
boerdenJen op pagina 163 verwisseld. 
Boven de nieuwe boerderij Bolbergseweg 6; daaronder Eikberg
seweg 5 die in 1945 afbrandde. Onze excuses 

Redactie 
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DE EERSTE AKTES 
VAN DE BURGERLIJKE STAND 
door Frans Roelvink 

In het vorige nummer van de Brieven heeft u twee bijdragen 
kunnen lezen over tweehonderd jaar Burgerlijke Stand. 
Hierbij is een foto geplaatst van de eerste bladzijde uit het 
geboorteregister van 1811. 
Naar aanleiding van deze foto kregen we een vraag van 
Karel Leenders voorgelegd, of het niet aardig zou zijn, om 
die Arnoud Nooren verder in zijn leven te volgen? Is hij 
volwassen geworden en wat heeft hij zoal gedaan. Ook ten 
aanzien van de eerst ingeschreven overledene en het eerst 
ingeschreven huwelijk is het aardig om er wat meer over te 
weten. Daarom nu een vervolg op het artikel over 
tweehonderd jaar burgerlijke stand. 

De eerste geboorte die in 1811 werd aangegeven was op 2 janu
ari 1811 van Arnoud Nooren, geboren op 1 januari 1811. 
Arnoud (Arnoldus) Nooren is ongehuwd overleden in Princen
hage op 19-01-1886. 
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Volgens zijn overlijdensakte was hij toen rentenier. Hij woonde in 
Bagben en zal, net als zijn vader, bouw-man zijn geweest. Hij 
stamt uit een bekend geslacht ·in Princen-hage van bierbrouwers 
en slagers. Over deze familie zijn een tweetal genealogische 
publicaties bekend, die aanwezig zijn in de bibliotheek van het 
Stadsarchief van Breda. 
Zowel in De Stem als in het tijdschrift Princenhage hebben 
artikelen gestaan over de slagerij Nooren. 

eerst overledene 
De eerst overledene in Ginneken en Bavel in 1811 werd op 03-
01-1811 aangegeven. Het betreft een kind, Rudolphe Hirschig, 
overleden 02-01-1811, 3 jaar oud. Hij was een kind van de Ned. 
Hervormde Predikant Jacob Christiaan Hirschig en Adriana Lan
gelaan. 

Bijzonder is eigenlijk, dat een ander kind van dit echtpaar, Anto
nius Hirschig, de rechtstreekse voorvader is van Prof. Mr. Pieter 
van Vollenhove ! Deze Antonius Hirschig was gedoopt te 
Ginneken 21-03-1802 en overleed te Amsterdam 13-03-1871. 
Hij werd rector aan het Gymnasium te Alkmaar. 
Zijn dochter, Jacoba Gijsberta Hirschig, trouwde met de notaris 
Hendrik Jan de Lange. Een zoon uit dit huwelijk, Antonius 
Mathias de Lange, was advocaat en procureur te Alkmaar. Een 
dochter van deze Antonius Mathias de Lange was Jacoba 
Gijsbertha de Lange, die de moeder werd van Pieter van 
Vollenhove. 

eerste huwelijk 
Het eerste huwelijk in Ginneken en Bavel in 1811 was op 28-01-
1811. Het betreft hier het huwelijk tussen Johannes de Koninck 
en Adriana de Jong. 
Johannes de Koninck, dagloner, gedoopt te Princenhage 30-01-
1789, overleden te Ginneken en Bavel 21-03-1863. Hij was een 
zoon van Adrianus Jacobi de Koninck en Anna Maria Antonis 
Aerts. Adriana de Jong was gedoopt te Meerle 03-05-1784, over
leden te Ginneken en Bavel 23-02-1870. Ze was een dochter 
van Adrianus de Jong en Antonia van Dun. 
Uit het huwelijk van Johannes de Koninck en Adriana de Jong 
zijn kinderen geboren met nakomelingen in Ginneken en Bavel. 

FIETSROUTE 
DEN ULF 

Sinds 1 april heeft ons 
heem een fietsroute er bij. 
Stichting Cultuurbehoud 
Breda nam het initiatief 
tot de opzet van de fiets
route en het fietsboekje 
Den Ulf. 
De uitgave is mogelijk 
gemaakt door de gemeen
te Breda, afdeling cultuur. 

Op vrijdag 1 april heeft 
wethouder Willems in 
lunchroom de Uitdagir.ig 
't eerste exemplaar van 
fietsroute Den Ulf overhan
digd aan groep 6 van basis
school de Klokkebei uit 
Ulvenhout. 
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De kinderen hadden gedichten gemaakt over het stroomgebied 
van het Markdal. 
Nadat ook het verhaal van de Zeven Heuveltjes was verteld 
gingen zij gewapend met het fietsboekje huiswaarts, enthousiast 
om samen met hun ouders- en grootouders op de fiets te 
springen! 

Fietsroute Den Ulf past in de knooppuntenroute. Middels verras-
sende opdrachten en opmerkelijke feitjes wordt de karakteris
tieke cultuur en natuur van ons heem belicht. 

Deze verrassende fietsroute kan in etappes worden gefietst. 
Onderweg zijn er genoeg mogelijkheden om te stoppen of de 
route in te korten. 
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U kom_t gezellige _cafés en restaurants tegen. De kortingsbonnen 
a~htenn het boekJe geven u ee_n gezellig voordeeltje. 
B1J lunchroom de Uitdaging is tijdens de lente-en zomermaanden 
ook een foto-expositie te zien, die aansluit bij de fietsroute door 
het Markdal, 't Ginneken en Ulvenhout. 
Het fietsboekje Den Ulf is te koop voor€ 4,95 bij WV Breda, 
lunchroom de Uitdaging, het Oude Schooltje, Garagebedrijf Van 
Hooijdonk Stichting Cultuurbehoud Breda en Museum Paulus 
van Daesdonck (na heropening). 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 172 
APRIL - GRASMAAND - PAASMAAND 
Laat het weer zijn wat het wil 
Ontkleed u niet voor half april 

MEI - BLOEIMAAND - MARIAMAAND 
Van nachtvorst ben je nimmer vrijdag 
Als Bonefatius nog niet is voorbij ( 14/5) 

JUNI -ZOMERMAAND - ONWEERSMAAND 
Is 's avonds laat de spin ter been 
't Zal gaan regenen tien tegen een 

TURF, HET BRUINE GOUD 
door Kees Leijten 

Maandag 18 april a.s. zal Cor Raps in de Pekhoeve te Ulvenhout 
u meer vertellen over de historie van de turf in West-Brabant. 
In de middeleeuwen werd in het gebied tussen Bergen op Zoom 
e~ Breda veel turf gewonnen. De vele turfvaarten zijn de relicten 
uit het verleden. Op 14 mei zal onze fietsexcursie een bezoek 
brengen aan de voormalige turfvelden en - vaarten. 
Cor brengt u alvast in de stemming. We hopen u allen op onze 
lezing én lezing te ontmoeten. 
Lees er meer over in BvP 183 p.139 
Lezing: Maandag 18 april in de Pekhoeve . Aanvang 20.15 uur 
Meld u aan voor de excursie via paulus@ulvenhout.com 
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GRENSGEVALLEN VI 
BIEGILDE VAN SINT AMBROSIUS 
BIEGILDE VAN SINT AMBROSIUS TE WORTEL 300 JAAR 
door Jan van der Beek 

Op 9 december 1710 werd het aloude Biegilde van Sint-Ambro
sius, te Wortel, gesticht. Volgens een schepenbrief uit 1729 werd 
" een perceel hooiland genaamd " het biebeemdeken" gelegen 
onder de gemeente Rijckevorsel tegen de Marck nabij de Keir
schotsebrug ten kadaster bekend wijk B nummer 1 voor eene 
grootte van twintig aren en vijfendertig centiaren" aangekocht 
van Anna Gevaerts voor de som van honderd vijf gulden. 
Twee gebeurtenissen waar de gildebroeders en gildezusters tot 
op de dag van vandaag veel genoegen aan beleven. Zo is er alle 
aanleiding om jaarlijks een teerfeest te houden. Dat feest is niet 
geslaagd als niet wordt begonnen met een bezoek aan de 
beemd, reeds sedert 15 oktober 1729 in gebruik van de Wortelse 
gilde. 
De leden begeven zich ernstig op pad. Nadat men heeft vastge
steld dat alles nog bij het oude is, worden de glaasjes uitgedeeld 
om te toosten op de beemd in het algemeen en de gilde in het 
bijzonder. De leden begeven zich vervolgens een stuk vrolijker 
naar de kantine van de voetbalvereniging K.V.N.A., waarna het 
feest een aanvang neemt met kaartprijskamp rikken. 

Ook het Biegilde ontkwam in de twintiger jaren van de vorige 
eeuw niet aan de modernisering. Overeenkomstig de wet van 27 
juni 1921 ging het bestuur aan de slag om de standregelen aan 
te passen en de gilde in te richten tot vereniging zonder winstge
vend doel, een VZW. 
Deze arbeid werd met succes afgerond op 8 december 1930. 
Daarbij werd het bijkomende artikel niet in de nieuwe standrege
len opgenomen. Dit artikel luidde als volgt: " De leden herber
giers lokaalhouders hebben recht op een beurt voor het houden 
van het jaarlijkse teerfeest. De volgorde dezer beurten is door 
onderling akkoord vastgesteld. 
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Nieuwe lokaalhouders volgen mits tijdige aanvraag achter aan 
deze reeks". Of dit artikel in. de beheerraad nog een rol heeft 
gespeeld, vertelt de geschiedenis niet. 
Wel staat vast, dat de gilde haar jaarlijkse teerfeest sedert jaren 
houdt in de kantine van K.V.N.A. Wortel. 
Zo is de gilde gehecht aan haar tradities. Het bestuur of zoals de 
standregelen zeggen, de beheerraad behoeft zich geen zorgen 
te maken over de samenstelling van het diner; het menu heeft de 
eeuwen overleefd, groentesoep met ballekens, stoofvlees, 
aardappelen, peekens en erwtjes en rijstpap met bruine suiker 
en dat alles aan een democratische prijs. In het verslagjaar 1955 
lezen wij daarover het volgende: 
De gilde sloot het verslagjaar af met een positief saldo. Bij de 
aanvang van dat jaar was fr. 3.985,70 in kas. Aan lidgeld werd 
fr. t.11 0,= ontvangen en aan inkomst teerfeest fr. 2.065,=, 
inclusief huur beemd ad fr. 200,=, verkoop worstenbrood fr.120,-

. en twee nieuwe leden fr 40,= kon de gilde in 1955 beschikken 
over een bedrag van fr. 7.520,70 aan liquide middelen. 
Onder de reeks uitgaven treffen wij onder meer aan 11 kg stoof
vlees en 15 kg soeprol fr. 1.170,=, melk en eieren . Fr. 296,=, 
kolen fr. 100,=, 120 worstenbroden fr.1.020,= en de muzikant 
fr. 500,=. 
De lasten waren in totaal fr.4.509,25, waarna het kassaldo 
fr.3.011,45 bedroeg. 
In huidige valuta was het vermogen op 1 januari 1955 €.99,=, de 
inkomsten bedroegen € 88,=, de uitgaven€. 112,=., zodat op 31 
december 1955 het kassaldo € 75,= bedroeg. 
De waarde van de beemd werd getaxeerd op fr. 15.000,= of wel 
€.365,=. De gilde beschikte aldus ultimo 1955 over een vermo
gen van € 440,=. Daar doet de gilde het tegenwoordig niet 
meer voor. Het is allemaal iets duurder geworden, maar niet 
minder geslaagd. · 

In de standregels van de gilde lezen wij, dat de vereniging" voor 
doel heeft, het aanmoedigen en bevorderen van bieënteelt en 
gezellige bijeenkomsten der leden". De vereniging telt werkende 
leden ( bieentelers ) en ereleden. De rechten der werkende en 
ereleden zijn gelijk. 
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Met het aantal werkende leden is het slecht gesteld. Slechts 
twee van de 40 leden houden nog bijen. Bijna alle leden mogen 
zich dan ook ereleden noemen. Tijdens het teerfeest kan men 
vaststellen dat met dit ledenbestand feitelijk alle aandacht uitgaat 
naar het tweede gedeelte van de doelstelling, het houden van 
gezellige bijeenkomsten der leden. 
Wie zijn nu onze feitelijke ereleden, onze laatsten der Mohika
nen. Dat zijn Jos Simons en Neel Keustermans, hobby imkers 
pur sang. 
Jos Simons begon rond 1960 met het houden van bijen met 24 
kasten . De hulp van zijn echtgenote was daarbij onontbeerlijk. 
Bijen worden rustig bij regelmatig dagelijks bezoek aan de kas
ten. Dat doet de honingproductie toenemen. Hij heeft nog vier 
kasten, die nu echter leeg zijn in verband met de zgn verdwijn
ziekte. Hij gaat weer opstarten. 
De bijen vinden in de Kolonie onder meer nectar uit de acacia en 
de fruitbomen. De honing wordt gewonnen door de honingraten 
in een ton te " slingeren ". 
Dat levert circa 40 kg honihg per keer op. 
Neel Keustermans heeft het vak van imker van zijn ouders ge
leerd. Hij begon rond 1975 met 12 kasten, per kast rond 40.000 
bijen. Nu heeft hij er 7, eveneens vanwege de verdwijnziekte 
thans ontvolkt. Een doorstart ligt ook bij hem voor de hand. 

De zorg voor het wel en wee van de gilde ligt in handen van het 
bestuur of de beheerraad. Deze bestaat uit zeven leden, waaron
der een voorzitter of hoofdman, een anderman, een deken en 
onderdeken en een schrijver-schatbewaarder. Er zijn meer 
opmerkelijke bepalingen. Zo mag ieder werkend- of erelid zijn 
vrouw mede naar het teerfeest brengen. Ongehuwde vrouwen 
worden echter op deze feesten niet toegelaten. Wie van de 
beheerraad het trouwboekje controleert, staat niet vermeld. 
Zelf lijkt mij dat een aardig werkje voor de dekens. 
Deze functionarissen komen ook heden ten dage langs om het 
lidgeld te innen, de namen van de deelnemers te noteren en de 
bijdrage voor het teerfeest te incasseren. 
Men was niet vrijblijvend lid. 
Bepaald was, dat " ieder lid verplicht was op straf van boete, 
door den beheerraad vastgesteld, de Heilige Mis bij te wonen. 
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Die mis die alsdan 's morgens voor de overleden leden der Gilde 
wordt opgedragen". 
Voor de werkende leden is van belang, dat" de biestokken, ei
gendom der Gilde, jaarlijks op de algemene vergadering aan de 
meestbiedenden onder de leden verpacht zullen worden. 
De opbrengst en andere inkomsten der vereniging , zoals de 
verkoopopbrengst van de op de beemd groeiende bomen, zullen 
worden besteed tot aanmoediging der bieënteelt en bekostiging 
van het teerfeest". 
Uit de inkomsten werden ook de benodigde investeringen vol
daan. Zo werden volgens het jaarverslag van het jaar 1921 
vijfentwintig heesters gekocht bij August van den Sereh te Achtel 
aan twee frank per stuk om door Quirijn Nees in den beemd voor 
4,50 frank op 15 februari 1921 te laten planten. In de kas zat een 
bedrag van 43,25 frank, zodat dit werk een kastekort opleverde 
van 11,25 frank, waarschijnlijk voorgeschoten door de schrijver
schatbewaarder. 
Het is kennelijk allemaal goed gekomen. Het teerfeest heeft er 
niet onder geleden, de gilde teerde dat jaar bij Henri Horsten. 

Op 29 mei 2010 hebben de gildezusters en gildebroeders het 
glas geheven op het 300 jarig bestaan van de Biegilde van Sint
Ambrosius, te Wortel. Van de hoofdman vernam ik, dat bij een 
dergelijk jubileum een speciaal jubileumdiner behoort. 
Dus geen soep met ballekes, stoofvlees en rijstpap. 
Daarvoor zullen de leden geduld moeten hebben tot het teerfeest 
2011 op de eerste zaterdag na Lichtmis. 

Traditiegetrouw zouden de 25 jaar geleden geplante bomen op 
de beemd worden gekapt voor de viering van het jubileum. 
Echter de markt zit dit jaar niet mee, de opbrengst zou nagenoeg 
gelijk zijn aan de met de herbeplantingsplicht samenhangende 
kosten . Voor het volgende jubileumfeest in 2035 heeft onze 
schrijver-schatbewaarder dus nog een appeltje voor de dorst. 

Gaat de gilde dat feest halen? Dat ligt in de toekomst verborgen. 
De tekenen zijn echter gunstig, zodat aan de toepassing van de 
slotbepaling van de standregels, handelende over de ontbinding 
van de vereniging, nog niet zal worden toegekomen. 
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Hierin is vastgelegd, dat het batig saldo onder de leden zal wor
den verdeeld met uitzondering van het perceel hooiland, ge
naamd het Biebeemdeken, waarvan de te geven bestemming zal 
worden overgelaten aan de rechtbank. Dus geen beslag op de 
tijd van de rechters, de leden zullen voortgaan met het beheren 
van de beemd, waarmede de band die op 9 december 1710 en 
15 oktober 1729 tussen gilde en beemd is gesmeed, wordt 
verder gezet. 

* * * 

LEO BRABANTICUS 
Op vrijdag 18 maart kwamen vele genealogen uit geheel Brabant 
in de Citadel van Den Bosch bijeen bij het verschijnen van een 
Liber Amicorium voor Leo Adriaenssen, de bekende genealoog 
uit Amsterdam, wiens wortels in Brabant liggen, een provincie 
waarover hij vele genealogische publicaties op zijn naam heeft 
staan. 
Bekend is zijn dissertatie uit 2009, waarin hij Willem van Oranje 
als de oorlogsmisdadiger uit de tachtigjarige oorlog veroordeelt. 
Ook voor ons heem was hij van belang door zijn publicaties over 
het geslacht Van de Cauwelaer, een geslacht waarvan vele 
inwoners van onze dorpen afstammen zoals Meeren, Van 
Hooijdonk, Leijten, Verkooijen, Heestermans enz. 
In het Liber Amicorum ook een uitvoerige studie door Hans van 
der Zanden, onze penningmeester, evenals Leo destijds 
redacteur van De Brabantse Leeuw. 
Deze wetenschappelijke publicatie van niet minder dan 500 
pagina's is à € 29,50 uitsluitend verkrijgbaar bij Erfgoed Brabant: 
( info@erfgoedbrabant.nl ) 

UITSPRAAK 174 
Door de globalisering van ons land 
Groeit de liefde voor de volkscultuur 
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PAULUS VAN DAESDONCK 
De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 
25 november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68. 

Seaetariaat 
Girorekening 

-mailadres 

: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-561 29 69 
: 3713 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
: paulus@ulvenhout.com. website : paulus.ulvenhout.com 

BRIEVEN VAN PAULUS 
11 het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd 
onder ISSN--0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine 
bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente 

lnneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

Redactie 
Redactieadres 

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

Lay-out en vormgeving : Kees Leijten. 

MUSEUM 
De heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1° zondag 
van de maand van 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 gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur. 
In juli en augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum· (S 10.49. 79) 
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2010-2011 : € 17, - . 




