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“Brieven van Paulus” 
 

Tweemaandelijks periodiek 

van de heemkundekring 

“Paulus van Daesdonck” 

 

42e jaargang nummer 212    ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken en Bavel, januari 2017 

Een nieuw jaar 

Als deze “Brieven” bij u in de bus valt is 2017 al weer begonnen. 

Om te beginnen wenst het bestuur van Paulus van Daesdonck u 

en de uwen een voorspoedig jaar. 

Een nieuw jaar waarin wij weer een aantal heel verschillende 

zaken willen presenteren. Zo beginnen we met eens spoedcursus 

Bredaos (alleen voor onze leden) in zaal Vianden. 

Daarna gaan de terug in de tijd om alles te horen over 

hondenkarren, die we ons nu niet meer voor kunnen stellen, 

maar een generatie geleden nog veel voorkwamen. 

Onze huidige expositie over herbergen en kroegen in ons heem 

is een groot succes. Jac van Elewout gaat in deze Brieven nader 

in op één van de hotels. Karel van den Hout wijst, vooruitlopend 

op de volgende expositie, op archeologische vondsten. 

Toon van Miert weet zoals altijd weer heel verschillende 

onderwerpen te kiezen. 

Wij wensen u veel leesplezier en horen graag uw mening, uw 

suggesties en uw eigen bijdragen. 
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Agenda 2017 

Januari 
 

Zondag 15  Museum open in plaats van de reguliere 

“Eerste zondag” omdat die nu op 

Nieuwjaar viel. 

Februari 
 

Zondag 5  “Dun Bart en dun Teej op zun Bredaos” 

om 14:00 uur in zaal Vianden, alleen 

voor leden van Paulus. 

 Museum open. 

Maart 
 

Zondag 5  Museum open. 

Maandag 13  Bert Willemen vertelt ons over 

hondenkarren. De lezing “Met hond en 

hondenkar terug in de historie” begint 

om 20:00 uur in de Pekhoeve te 

Ulvenhout. 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

 

Paulus’ museum is geopend elke 1e zondag van de maand en 

iedere woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur. 

Voor groepsbezoeken kunt u ook op andere tijden terecht. 

Neem daarvoor contact op met Kees Leijten (076) 561 27 42. 
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Lezing over de Roskam 

verslag door Johan Mulders 

“Bier in huys, bier daer buyten, bier in backen, bier in fluyten, 

bier is dranck voor alle man, bier drinckt dat maer drincken kan". 

Op maandag 21 november verzorgde Jan Jansen van het 

Openluchtmuseum in Arnhem, in de Pekhoeve een lezing over 

de Roskam, de Ulvenhoutse herberg annex brouwerij van weleer. 

De presentatie werd afgesloten met een bierproeverij.  

Herberg/brouwerij de Roskam 

Op de hoek van de Dorpstraat en ’t Hofflandt in Ulvenhout lag 

ooit herberg/brouwerij de Roskam. Als je de rotonde, ’t 

Hofflandt en de Mouterijstraat wegdenkt, was het op de hoek 

waar de Pennendijk en de Molenstraat zich vanouds 

samenvoegden tot de Dorpstraat. In de achttiende eeuw al liep 

vanaf dit punt een keiweg naar Breda. Voor reizigers van 

Turnhout en Hoogstraten naar Breda en omgekeerd, was hier 

een bekende uitspanning met een flinke herberg. De Roskam 

was jarenlang een pleisterplaats voor mensen uit allerlei 

windstreken: kooplieden, militairen, toeristen, ambachtslieden en 

boeren. Voor hen was de herberg in Ulvenhout een welkome 

rustplaats op een vermoeiende en vaak gevaarlijke reis. De 

eerste vermelding van het pand gaat terug tot 1578, de tijd dat 

we nog tegen de Spanjaarden vochten. Aanvankelijk was “De 

Roscam” alleen een herberg. De uitbreiding tot brouwerij is van 

later datum. 

Jan Jansen nam zijn gehoor mee naar de 16e eeuw en de 

eeuwen die daar op volgden. 
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Talloze malen is de uitspanning/brouwerij van eigenaar 

gewisseld, maar opvallend is dat tot 1894 elke nieuwe eigenaar 

een familieband had met de vorige. In 1894 kochten de weduwe 

Nooren en Zonen uit Princenhage de brouwerij. Zij brouwden al 

jaren het befaamde Princenhaagsche Witbier in De Koe en zagen 

kansen tot uitbreiding in Ulvenhout. Helaas, twee jaar na de 

overdracht werden alle rietgedekte gebouwen van de Roskam 

door brand verwoest. De naastgelegen boerderij van Van Boxel 

kon ternauwernood gered worden. Maar de familie Nooren ging 

voortvarend te werk, want in no time was de brouwerij weer 

herbouwd. Later is er nog een moderne bottelarij aan 

toegevoegd. Daar konden maar liefst vier flessen gelijktijdig 

gevuld worden. De hoofdactiviteiten waren in die tijd brouwen 

en bottelen. Het is niet bekend hoe lang de Roskam ook nog 

echt als herberg fungeerde.  

Jan Jansen presenteerde een volledig en gedetailleerd overzicht 

van de opvolgende eigenaren. 

 1545 verkoopt Jan Adriaensen van Hoodonk een erfpacht 

aan de kinderen van Wouter Anthoni Nouts uit onder 

anderen zijn herberg de Croon gelegen te Ulvenhout, 

oostwaerts aan ‘s heeren strate. Herberg De Croon is 

mogelijk door geweld verwoest in de 80-jarige oorlog. 

Breda en omgeving was een zeer onrustig gebied. Denk 

hierbij aan de list met het turfschip in 1590 en de 

herovering van Breda in 1625. Later is sprake van een 

herberg met de naam Roscam, waarvan de ligging en 

grootte (twee bunder) overeenkomen met die van De 

Croon. 
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 De naam de Croen komt rond 1600 ook voor als 

aanduiding voor wat nu de Pekhoeve is. 

 1578 draagt Cornelis Willem Roovers den Roscam over 

aan Peter Hubrecht Harman Jans Wagemaeckerssone. 

 1580 ging de uitspanning over aan Harman Claas 

Hendricx Wagemaecker. 

 1602 gaat het bezit over op Henrick Herman Claessen 

Wagemaeckers. 

 1652 verkoop aan Adriaan Stevens van Miert. 

 1669 overlijdt Cathalijn Hermans echtgenote van Adriaan 

van Miert in de Roscam. 

 1695 de zoon van Adriaan, Nicolaas Adriaenssen van 

Miert trouwt met Catharina Jan Wittens. 

 1708 is Nicolaes Adriaenssen van Miert tavernier in de 

Roscam. 

 1722 trouwt Adriaantje, dochter van Nicolaes van Miert 

met Johan van Rooij. 

 1729 trouwt Adriaantje, inmiddels weduwe, met Willem 

Moonen. 

 1733 gaat de Roscam over naar Adriaantje, huisvrouw 

van Willem Moonen. 

 1733 eerste vermelding van een brouwerije in den 

Roscam in Ulvenhout. 

 1739 Willem Moonen wordt genoemd als huijsbrouwer 

en tapper in een akte over impost (accijns) op de bieren. 

Hij is in 1756 overleden en begraven. 

 1757 Adriana van Miert, weduwe van Willem Moonen is 

ter hare huijse en herberge getuige van een voorval. 
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Er werd gevochten waarbij een kan bier zo hard in 

iemands gezicht geslagen werd dat de kan stuk sloeg. 

 1760 Maria, dochter van Willem Moonen en Adriaantje 

van Miert, trouwt met Jan van Pelt. Hij wordt begraven in 

1761 als “Monsr. Jan van Pelt uijt den Roskam”. 

 1762 hertrouwt Maria Moonen met Jacobus Adriaense. 

 1767 wordt Jacobus Adriaense genoemd als tavernier in 

de Roscam te Ulvenhout. 

 1767 vindt Jacobus Adriaanssen zijn tweejarig kind dood 

“staande met het hoofd in een kuijpje met naar omtrent 

vier duijm water”. Het kind was over de rand voorover 

gevallen in een lage houten gistingskuip. 

 1801 erft Franciscus Adriaenssen, zoon van Jacobus de 

Roskam. 

 

Ulvenhout rond 1810. 
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 1806 trouwt Franciscus Adriaenssen met Francesca 

Roem. 

 1815 is Matthijs Verheijen dienstknecht bij Franciscus 

Adriaansen, herbergier en brouwer in de Roskam te 

Ulvenhout. 

 1815 Adriaan Cornelis Verbeurden brouwersknecht. 

 1823 overlijdt Franciscus Adriaansen, bierbrouwer. Zijn 

vrouw Francisca Roem zet de brouwerij voort. 

 
Detail minuutplan rond 1832: 772 is de Roskam en 596 de Pekhoeve. 

 1830 tot 1839 wordt Francisca Roem vermeld als 

bierbrouwster. 

 1866 Overlijdt Francisca Roem, bierbrouwster en 

landbouwster, weduwe van Franciscus Adriaanssen. 

 1867 staat Franciscus Antonius Adriaanssen in het 

bevolkingsregister als bierbrouwer. Zijn vrouw is Anna 

Elisabeth Kanters. 

 1884 overlijdt Franciscus Antonius Adriaanssen. 

 1890 overlijdt Maria Elisabeth Kanters. Zij laat geen 

kinderen na. De Roskam komt ter openbare veiling. 
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Aankondiging van de openbare veiling in de krant. 

Zie in ons museum een groot affiche voor deze veiling. 
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 1894 koopt Mej. De weduwe Nooren en Zonen, 

bierbrouwer te Princenhage, de Roskam. 

 1895 is Nicolaas Jacobus Nooren bierbrouwer in de 

Roskam. 

 1896 Brand! start voor wederopbouw huis en mouterij. 

 1897 overlijdt bierbrouwer Nicolaas Jacobus Nooren. 

 1897 is Hendrikus Arnoldus Nooren vanaf 27 oktober 

bierbrouwer. 

 1898 worden woonhuis en mouterij herbouwd. 

 1901 trouwt Hendrikus Arnoldus Nooren met Adriana 

Maria Oomen. 

 1918 extra kelder met handbediende bottelmachine. 

 1926 bierbesluit stelt hogere kwaliteitseisen. 

 1930 Hendrikus Arnoldus stopt rond deze tijd met 

brouwen. 

 1930 blijft Henri Nooren nog een tijd bottelen voor De 

Koe in Princenhage. 

 1935 verwerft D.J. van der Ven, folklorist, de Roskam voor 

het Nederlands Openluchtmuseum in het kader van het 

zilveren jubileum in 1937. 

 1938 in de Maasbode verschijnt een uitvoerig artikel over 

de Roskam.1 

 1941 wordt de Roskam afgebroken en verplaatst naar 

Arnhem. 

 1942 opbouw in het Nederlands Openluchtmuseum. 

 1943 inrichten en openstelling. 

                                                 

1 Te zien in ons museum. 



70 

Brouwen en bottelen 

In de Roskam werd jarenlang bier gebrouwen op basis van het 

recept van Adriana Maria Oomen, die in 1901 trouwde met 

Hendrikus Arnoldus Nooren. Het water kwam uit een eigen put 

op het erf. Gerst werd in de eigen mouterij gemout en de hop 

kwam waarschijnlijk uit Princenhage, want daar was een hopveld. 

Gist was in huis, dat was ook nodig voor het bakken van brood. 

 

 
De Roskam in Ulvenhout omstreeks 1930. 

Openluchtmuseum Arnhem 

In 1938 kocht het openluchtmuseum in Arnhem het brouwhuis; 

een van de laatste authentieke boerenbrouwerijen in het land. In 

het kader van werkverruiming is in 1940-1941 het gebouw steen 

voor steen afgebroken en in Arnhem herbouwd. Zelfs de twee 

oudste kelders zijn toen mee verhuisd. 
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Het enige wat nog rest in Ulvenhout is de oostelijke kelder. Nu 

nog wonen nazaten van de familie Nooren op hetzelfde perceel. 

De kelder ligt in hun achtertuin. 

De verplaatsing van een complete brouwerij was landelijk nieuws 

in 1938-1940. Het Algemeen Handelsblad, De Tijd, Het Volk, De 

Telegraaf, De Gooi en Eemlander, De Haagsche Courant, de 

Bredasche Courant en de provinciale Noordbrabantsche en 

‘s Hertogenbosche Courant en De Maasbode schreven er over. 

Wie nu Arnhem bezoekt, treft daar een historisch en authentiek 

Ulvenhouts bedrijfsgebouw. Er is in 1996 een “aanbouw” naast 

gezet, maar dat is eigenlijk gewoon een modern 

brouwerijgebouw van glas en staal. Er wordt professioneel bier 

gebrouwen; nu onder de naam ’t Goeye Goet. 

 
Situatie in Arnhem 2016 
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Bierproeverij 

Aan het eind van zijn voordracht gaf Jan Jansen nog een 

spoedcursus bierbrouwen volgens moderne inzichten. In 

Arnhem worden 8 soorten bier gebrouwen. Behalve pils zijn dat 

allemaal bovengistende bieren. Dat ze in Arnhem het vak 

verstaan, hebben de bezoekers van de avond zelf mogen 

ervaren, de Arnhemse brouwers hadden een paar vaatjes (bock 

en pils) mee naar Ulvenhout gebracht. Dat werd zeer 

gewaardeerd en de proevers van de Roskam-avond in de 

Pekhoeve kunnen beamen dat de kwaliteit van dat bier de toets 

der kritiek kan doorstaan. 

De Herfstbock van 

2013 was het beste 

van Nederland. In 

2015 kreeg dit bier 

het predicaat 2e beste 

van Nederland.  

 

 

 

 

Aan de tap- á l’improviste 

- is nog geruime tijd 

nagekaart over het lekkere 

bier en de gedegen 

presentatie van Jan 

Jansen. 
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Predikant Schotel en Hondsdonk 

door Karel van den Hout 

Begin 2016 verscheen er een boek van de bekende Ulvenhouter 

Piet Nuijten over de landgoederen rond Ulvenhout. De mooie 

foto's en de vele verhalen van vroeger maken het een prettig 

leesbaar boek.1 

Een van de buitenplaatsen die er in vermeld worden is 

Hondsdonk en hiervan was ik de naam al eens tegengekomen in 

een heel wat ouder boekwerkje. Dit boekje uit 1850 van Ds. 

G.D.J. Schotel heeft als titel "Tilburgsche Avondstonden". 

Gillis Schotel (1807-1892) werd in 

1841 aangesteld als dominee van 

Chaam, Alphen en Baarle-Nassau. 

Hij was destijds een bekend 

schrijver  en van zijn hand 

verschenen diverse boeken zoals: 

"Het Maatschappelijk Leven onzer 

Voorvaderen in de 17e eeuw". 

Ook het "Biografisch 

Woordenboek der Nederlanden" 

van Van de Aa is grotendeels van zijn hand. Dit eenentwintig 

delen tellende werk met vele levensbeschrijvingen werd 

uitgegeven in 1868 en kreeg vele herdrukken. Daarnaast was 

Schotel ook correspondent bij de Bredasche Courant. 

                                                 

1 Landgoederen rondom Ulvenhout, Piet Nuijten. Te koop in ons museum. 
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Vaste bezoeker landgoed Hondsdonk 

In zijn periode te Chaam bezocht hij geregeld Hondsdonk en 

soms ook het nabij gelegen Valkenberg. 

In "Tilburgsche Avondstonden" staat in het voorwoord dat hij 

richt aan de politicus Henri baron van Doorn van Westcapelle, 

nog de oude schrijfwijze voor het herenhuis: "Honsdonk". Hij 

prijst de gastvrijheid van de bewoners van het landgoed, te 

weten de familie van de Borch van der Heim. In het boek 

beschrijft hij verder het leven van St. Maarten met als aanhef: 

"Martinus bisschop der Galliërs" en een ander hoofdstuk gaat 

over het Dordrechts Toneel. De dominee bracht nogal wat vrije 

uurtjes door op Hondsdonk, vaak met letterkundige vrienden 

zoals de schrijfster Elise van Calcar uit Leur. Privé maakte hij 

droevige tijden door: twee jonge dochters overleden binnen tien 

dagen tijd. Ze werden beiden begraven in Chaam, waar hun 

grafzerk nog aanwezig is. 
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Interesse voor archeologie 

Dominee Schotel had ook veel belangstelling voor oudheden en 

juist in die tijd waren er veel opgravingen van grafheuvels en 

urnenvelden in Alphen, Riel en Baarle-Nassau.1 

Duidelijke afspraken en richtlijnen over hoe men te werk diende 

te gaan bestonden er toen niet echt en dat leidde nogal eens tot 

conflicten tussen de "amateurarcheologen". Schotel schijnt zich 

ook met de archeologische onderzoeken bezig te hebben 

gehouden en hoewel hij zelf nooit een spade in de grond zette 

kreeg hij een conflict met rentenier Prosper Cuypers uit 

Ginneken over diens opgravingen. Deze Cuypers had in die tijd 

ook concurrentie van anderen zoals: J.A. van Spaendonck uit 

Tilburg en jhr. H.F. de Grez uit Breda. In 1846 volgde Schotels 

benoeming als dominee van de Pauluskerk te Tilburg. Daar 

bezocht koning Willem II regelmatig zijn diensten en werd de 

dominee een van zijn vertrouwelingen. Bij het overlijden van 

Willem II in Tilburg in 1849 was Schotel een van de aanwezigen. 

In 1862 beëindigde hij zijn loopbaan als predikant en zijn 

omvangrijke bibliotheek bestaande uit meer dan 3800 kavels 

werd in 1877 verkocht in Den Haag. Gillis Schotel overleed in 

1892 te Leiden. 

 

 

 

                                                 

1 Het blad van heemkundekring Carel de Roy “De Runstoof” bevat diverse artikelen over 

opgravingen. 
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Dun Bart en dun Teej op zun Bredaos 

Onze jaarlijkse muziekmiddag bevat dit keer minder muziek, 

maar meer conference. 

De gebroeders Bart en Theo Borghouts treden als “Dun Bart en 

dun Teej” voor ons op met een “Bredaose conference”. 

U kent Theo ongetwijfeld als één van de paoters Terrepetijn en 

Sjaggerijn, het duo dat jarenlang een succesvolle cursus Bredaos 

verzorgde. 

Samen met zijn broer Bart verzorgt hij speciaal voor de leden 

van Paulus een middag onder het motto “Dun Bart en dun Teej 

op zun Bredaos”. Na een Bredaose ontvangst, Bredaose kwis, 

Bredaose felicitatie, Bredaose liedjes en meer Bredaos dialect 

zullen de leden van Paulus voortaan een aardig woordje Bredaos 

spreken. 

We ontmoeten u graag op 5 februari om 14:00 uur in zaal 

Vianden, Viandenlaan 3 in het Ginneken. 

In tegenstelling tot onze andere bijeenkomsten is deze middag 

strikt voor leden, maar natuurlijk kan iedereen bij binnenkomst 

alsnog lid worden. 
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Met hond en hondenkar terug in de historie 

Op maandagavond 13 maart 2017 houdt Bert Willemen uit Rijen 

een presentatie over de hond en de hondenkar.1  

Tot ver in de jaren twintig van de 20e eeuw kwam de hondenkar 

vrij algemeen voor. De trekkracht van de hond bleek de mens 

goed van dienst te kunnen zijn. Ingespannen voor, onder of 

achter de kar liet de mens de hond voor hem werken. Allerlei 

lasten en vrachten werden per hondenkar vervoerd. 

Hondenkarren waren populair bij onder anderen bakkers, 

boeren, groenteboeren, kruideniers, looiers, marskramers, 

melkventers, petroleumventers, schoenhandelaren, slagers en 

visventers. Maar ook door de Nederlandse posterijen en het 

leger werden trekhonden ingezet. Officieel werd bij de PTT de 

hondenkar in 1912 ingevoerd maar in 1850 werden al honden 

gebruikt voor het vervoer van allerlei vrachten voor "tante POS". 

Eind 19e / begin 20e eeuw werd de hond bij diverse onderdelen 

in het leger ingezet als koerier, bevoorrader en verkenner. 

Bert Willemen heeft als onderzoeker naar de geschiedenis van 

hond en hondenkar in de loop van de jaren veel kennis vergaard 

over dit verdwenen transportmiddel. 

Aan de hand van unieke, historische beelden vertelt hij over het 

gebruik ervan in de periode tussen 1850 en 1962; in elk geval 

ingrediënten genoeg voor een boeiend verhaal met fraaie 

plaatjes! 

                                                 

1 De website van Bert Willemen: www.hondmethondenkar.nl 
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Door middel van een speciale aangepaste PowerPoint 

presentatie wordt geprobeerd de plaatselijke historie rond dit 

verdwenen transportmiddel ook weer  te laten herleven.  

 

 

 

De lezing begint om 20:00 uur in De Pekhoeve. Voor leden is de 

toegang gratis, niet-leden betalen € 5,00. 
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Hotel Mastbosch - De Heeren van Oranje 

door Jac van Elewout 

In de zomer van 1897 opent een hotel op de hoek van de 

Burgemeester Kerstenslaan en de Burgemeester De Manlaan. 

Initiatiefnemer is Adrianus de Groot. Hij heeft een perceel op de 

hoek van de Boschlaan in de gemeente Princenhage laten 

bebouwen. Jacobus Josephus van der Horst architect uit 

Teteringen, ontwerpt een gebouw in de Vlaamse renaissancestijl. 

A. Th. Wolters exploiteert het 25 kamers tellende hotel 

gedurende twee jaar. 

 
Hotel Mastbosch (uitg. J.J. van Turnhout) (coll. J.v.E.) 

De gasten gaan nog met een kaarsje naar bed. De enige 

verbinding met het station bestaat uit een paardentram. 

Het hotel heeft geen waterleiding, geen gas en geen elektriciteit 

en ook de krant wordt niet bezorgd. 
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Het hotel is ook enkel geopend tijdens het vakantieseizoen (1 

maart-1 oktober), waar het zich in eerste instantie richt op de 

(welgestelde) vakantiegangers, die zich tegoed willen doen aan 

de gezonde boslucht van het Mastbos. Pas in maart 1919 besluit 

hotelier Leonard Das, de zoon van Albert Das, het hotel het hele 

jaar open te houden. 

De Dortse restaurateur Albert Das koopt het complex in 1897 

ten behoeve van zijn dan nog minderjarige zoon Leendert, die 

op 14 mei 1900 het bedrijf als 22-jarige in bezit krijgt. In 1911 

laat hij een zaal bouwen aan het hotel en opent die officieel met 

een optreden van de humorist-voordrachtskunstenaar Albert 

Vogel op vrijdag 4 augustus 1911. 

“De heer Das, eigenaar van Hôtel Mastbosch, is iemand die, op 

zijn gebied, met den tijd meegaat. Hij heeft dit bewezen door aan 

zijn hotel een zaal te doen bouwen voor het geven van partijen en 

nu ook het denkbeeld op te vatten om deze in gebruik te stellen 

tot het houden van voordrachten. Daaraan is het te danken dat de 

heer Albert Vogel, de zoo gunstig bekende declamator, Vrijdag 

aanstaande des avonds om 8 uur, aldaar zal optreden.”  

Leendert breidt het hotel in 1913 uit met een vleugel op een 

aangrenzend bosperceel.  

Op 1 mei 1921 opent het nieuw ingerichte hotel met een 

matinee van 15:30-17:30 en een avondconcert van 19:30-21:30 

uur. 

In 1928 krijgt het hotel koninklijk bezoek als koningin-moeder 

Emma er verblijft en zich lovend uitlaat over het hotel. 
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Concordiagids 1932: heropening Hotel Mastbosch. (coll. S.A.B.) 

 

 
Bredasche Courant 11 maart 1943: heropening Hotel Mastbosch. (coll. S.A.B) 

Op 4 januari 1943 neemt W.J. Berkemeier hotel Mastbosch over. 

M.P.H.A. Beijens neemt in 1950 het hotel over van R.S. Stassen. 

Op donderdag 19 januari 1950 heropent een gemoderniseerd 

hotel Mastbosch.  

Cees van Saarloos sr. koopt in 1965 op 68-jarige leeftijd het 

hotel. Hij wil hiermee zijn zonen een toekomst bieden. Cees van 

Saarloos jr. en zijn broer werken anno 1965 in het Zwitserse Biel 

na een opleiding op de Hogere Hotelschool in Maastricht, maar 

komen uiteindelijk naar Breda. Na korte tijd in Breda kiest de 

broer voor een functie bij de Duitse luchtvaartmaatschappij 

Lufthansa. Cees van Saarloos jr. runt het hotel verder. 

In de vleugel rechts voor het oorspronkelijke pand opent op 

vrijdag 14 maart 1980 rȏtisserie De Paardentram. 



82 

De ABN-AMRO bank gaat in 1981 een samenwerking aan met 

hotel Mastbosch. In najaar 1987 en de loop van 1988 breidt het 

hotel de hotelaccommodatie uit ten behoeve van de 5500 ABN-

AMRO bankcursisten die jaarlijks in het hotel meerdaagse 

nascholingscursussen volgen. Als het veertienjarige contract in 

1995 stopt raakt het hotel in de financiële problemen, want de 

toeristenmarkt van weleer bestaat niet meer. 

 

 
Stadsblad december 1981: kerstarrangement Hotel Mastbosch (coll. S.A.B.) 
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Op donderdag 27 maart 1997 sluiten het 4-sterrenhotel en het 

aangrenzende restaurant "De Paardetram" hun deuren, waarmee 

het 14 man tellend personeel zonder werk zit. Een week later 

vraagt directeur C. van Saarloos het faillissement aan bij de 

Bredase rechtbank. Het pand is eigendom van de Bredase 

zakenman F. Bayings. Hij doet het hotel op de dag van het 

faillissement over aan horecamagnaat Laurens Meijer. 

Op maandag 7 april heropent hotel Mastbosch weer. Het krijgt 

een andere naam: de Heren van Oranje en een nieuwe eigenaar 

Peter Werther, de voormalige exploitant van congrescentrum 

Het Turfschip. 

 

 
Dagblad van Noord-Brabant 4 augustus 1927: 

Advertentie Emile Hullebroeck. (coll. S.A.B.) 
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Vlaamse volkscomponist en zanger Emiel Hullebroeck 
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Muzikale activiteiten in hotel Mastbosch 

Het hotel heeft van meet af aan een voorname status en 

profiteert begin 20e eeuw van het opkomende toerisme van de 

Nederlandse beter gesitueerden. Niet enkel de ideale situering 

in het (Mast)bos, maar ook de luxe inrichting trekt vele gasten. 

Zij vragen continu naar amusement. Het hotel biedt in de 

zomermaanden vermaak met orkesten en artiesten. Op 20 

augustus 1912 treden Pisuisse en Blokzijl op met hun 

levensliederen.  

In augustus 1925 treedt familie Speenhof op in Hotel 

Mastbosch. Het Dagblad van Noord Brabant doet ’s 

anderendaags verslag. 

“Gisteravond werd in Hotel Mastbosch een voordrachtenavond 

gehouden door de bekende familie Speenhof. Het publiek was ook 

ditmaal goed opgekomen om naar den populairen Speenhof te 

luisteren. Want toch altijd is Koos Speenhof de voornaamste 

attractie van den avond. Met zijn liedjes vol humor, zelden 

overslaand naar het banale en zijn sentimenteele versjes weet hij 

het publiek wel te boeien. Hij is en blijft onze echte volkszanger 

die met simpele woorden een oogenschijnlijk gewoon 

gebeurtenisje even scherp belicht en de bitterheid de realiteit die 

re vaak achter verborgen ligt, raak typeert. Met een geestig 

speechje leidde de heer Speenhof het eerste nummer van zijn 

programma in. Hij zong daarna het liedje getiteld: Zij die dansen, 

denken niet. Jammer alleen dat hij ons niet meer nieuws bracht. 

Voor een deel lag dit ook aan het publiek dat blijkbaar gevraagd 

had om herhalingen van reeds vroeger gezongen liedjes. Aardig 

was jet liedje getiteld: De Liefde, met telkens als refrein: Liefde, 

liefde, liefde is een kruis. De donder en bliksem in je huis. 



86 

Bij deze voordracht werkte de geheele Familie Speenhof mede; dit 

mag wel tot een der aardigste momenten van den avond 

gerekend worden. Afwisselend werd door den Heer, Mevrouw en 

Zoon Speenhof opgetreden. Dit bracht ook de noodige afwisseling 

in het programma. Ook werd er gezongen in de Fransche, 

Duitsche en Engelsche taal. Jammer dat vooral het Engelsch zoo 

slecht te verstaan was.” 

Cor Schuurmans, voorheen werkzaam als muzikant op de 

Holland-Amerika-lijn, is de huispianist in dezelfde periode dat 

Jan Canters speelt bij restaurant Mirabelle. De orkesten van 

Layos Veres en Tata Mirando treden regelmatig op in hotel 

Mastbosch. In januari 1966 maakt Breda kennis met Tata’s zoon 

Morshy Mirando en zijn ensemble dat een aantal concerten 

verzorgt in hotel Mastbosch. 

Andere artiesten die frequent terugkeren met concerten in hotel 

Mastbosch zijn: pianist C. Backer en de Belgische 

voordrachtskunstenaar en pianist Emiel Hullebroeck. De Belg 

Hullebroeck treedt voor het eerst op in het hotel in 1900. Hij 

brengt eigen Vlaamse composities. Hij oogst veel succes en 

treedt in augustus 1927 voor de 20e maal op in het hotel. 

“De jaren hebben zich bij vele naar het verleden gewenteld, maar 

Hullebroeck’s talent is nog even frisch gebleven, zijn stem komt 

meer nog dan vroeger, recht uit het hart en de begeleidende 

muziek streelt of slaat hij uit de toetsen met dezelfde innigheid en 

kracht als vroeger. Hullebroeck is voor Groot-Nederland een 

dierbaar en een groot, rijk bezit. Hij heeft alles in zich verenigd, 

wat bij andere bekende Nederlandsche voordrachtskunstenaars 

bepaalde zijden van hun talent vormt. 
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Met Speenhoff heeft hij een rake visie op het volk, het zien van 

een klein humoristisch geval gemeen met Jan van Riemsdijk heeft 

hij eigen den boertigen jolijt van den buiten, met Pisuisse die 

geheime zeggingskracht dat soepele gebaar en die typische 

mimiek, welke elken regel leven geeft, maar vooral: warmte, gloed 

en liefde.” 

Hij neemt de actualiteit op de hak met het lied: Amsterdam-

Gent. “Waarin even duidelijk, maar ook even bestraffend het 

moderne tempo onzer hedendaagsche dansmaniakken tot uiting 

kwam.”  

Een andere Bredase muzikant, die geregeld optreedt in de 

concertzaal van het Ginnekense hotel is pianist Cor Backers. In 

september 1933 geeft hij een zang en pianoavond samen met 

de sopraan en muzieklerares aan de Bredase Zang- en 

Muziekschool Jacqueline Verlinden. In het eerste deel van de 

avond staan liederen en klavierstukken van Mozart, Hugo Wolf 

en Mendelssohn op het programma. Het tweede deel is gewijd 

aan Nederlandse componiste met een première van een sonate 

van A. Andriessen, liederen van Cor Backers zelf en Diepenbrock, 

en pianocomposities van A. Voormolen en B. v/d. Sigtenhorst-

Meijer.  

Cor woont in een nieuwbouw herenhuis aan de Ceintuurlaan 82. 

Hij geeft pianolessen aan huis op zijn Bredasche Pianoschool. Hij 

behoort tot de aanhangers van het nieuwe 

muzieknotatiesysteem Klavarskribo (1931). 
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Burgemeester Kerstenslaan 20 

 

 
Hotel Mastbosch eetzaal. (coll. J.v.E.) 

Hotel Mastbosch 1897-1997 

A. Th. Wolters 1897-1899 

Albert Das 1899-1900 

Leendert Das 1900-1943 

W. Jacobus Berkemeier 1943-1955 

Jacobus Cornelis Berkemeier 1955-1965 

R.S. Stassen ????-1950 

M.P.H.A. Beijens 1950-1965 

Gerard en Anna van Saarloos-Welten 1965-1965 

F. Bayens 1965-1966 

Gerard en Anna van Saarloos-Welten 1966-1970 

Cees van Saarloos 1970-1997 

De Heeren van Oranje 1997-heden 

Peter Werther 1997-heden 



89 

Dat waren nog eens tijden: studenten die 

wilden weten dat ze katholiek waren 

door Toon van Miert 

In Brieven 209 beschrijft Karel van den Hout de kampdagen die 

het Brabants Studenten Gilde van Onze Lieve Vrouw (BSG) in 

Bavel doorbracht: dagen van bezinning, bouwen van een kapel 

en bier drinken, het liefst in aanwezigheid van Bavelse schonen. 

In mei 2016 kreeg ik van Piet Romme uit Rijsbergen te horen dat 

mijn informatie in mijn boek “De Omweg naar Hoogstraten” aan 

waarde zou hebben gewonnen, als ik vermeld had dat de kapel 

aan de Gaardsebaan in Zundert in 1958 door het BSG gebouwd 

was. Piet was zelf een van de bouwers geweest. Ik wist dat niet 

en had me in mijn boek, misschien wat laatdunkend voor Piet, 

afgevraagd of de kapel eerder niet een elektriciteitshuisje was 

geweest. Ook met Janus Jochems kreeg ik afgelopen mei 

contact over BSG: hij had de handen uit de mouwen gestoken bij 

de bouw van de kapel bij Gemonde in 1959. Toen ik een paar 

dagen daarna door Alphen fietste, ontdekte ik daar op de weg 

naar Poppel een kapelletje waar die katholieke studenten ook 

verantwoordelijk voor waren. Het is toegewijd aan Sint Jan de 

Doper, ter ere van de Johannieters, die hier vroeger gewerkt 

hebben. Kees Leijten vertelde me dat er in Etten op de hoek van 

de Hoevenseweg en de Haansberg een kruis staat, dat daar door 

de nijvere denkers en bouwers weggezet is. Er zijn tussen 1933 

en 1959 in totaal 23 kapellen in Brabant gebouwd. Ik heb 

tientallen jaren met studenten gewerkt, maar dat zij ook konden 

bouwvakken, nee. 
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Zelf ben ik heel lang geleden nog een blauwe maandag lid 

geweest van de studentenvereniging Sint-Leonardus van de 

Katholieke Leergangen, maar verder dan een paar gezellige 

avonden in de bovenzaal van Voskes in Tilburg ben ik niet 

gekomen; over kapellen bouwen of landdagen werd niet 

gesproken. Studenten en het studentenleven veranderen … er 

zijn andere zaken die hen bezighouden. Tijd om me wat te 

verdiepen in aspecten van het studentenleven die ik niet kende; 

tijd dus om even stil te staan bij het nog steeds actieve 

Brabantse Studenten Gilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lidmaatschaps- 

oorkonde van 

Janus Jochems. 
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Dr. P.C. de Brouwer (1874-1961), emancipator van Brabant 

“Wat in Brabant welig is blijven bloeien in schrale en rijke tijden, 

is de devotie tot Maria, de Hertogin van dit oude land.” 

Deze uitspraak van Dr. P.C. de Brouwer vind je terug in de 

oprichtingsgeschriften van het BSG, waar hij van 1926 

(oprichtingsjaar) tot 1939 moderator van was. Het BSG werd 

opgericht door Brabantse studenten die aan Nederlandse 

universiteiten studeerden. Zij wilden verbonden blijven met 

Brabant, de provincie waarin ze geboren en getogen waren. 

De jonge intellectuelen pasten in het streven van De Brouwer 

om Brabant katholiek te houden, cultureel te verheffen, rijp te 

maken voor de moderne tijd en tegelijkertijd te strijden voor 

behoud van het specifiek Brabantse karakter. Hij stond met 

datzelfde doel voor ogen in 1935 aan de wieg van het tijdschrift 

“Brabantia Nostra”. Hij was vooral op onderwijsgebied actief: hij 

was medeoprichter van het Sint-Odulphuslyceum in Tilburg en 

betrokken bij de Katholieke Leergangen. Die had hij graag zien 

uitgroeien tot een katholieke universiteit. Dat lukte niet: in 1923 

werd de universiteit in Nijmegen opgericht. Het Brabantisme van 

“d’n doctor” had grote invloed op Brabantse, katholieke 

studenten, de bouwers van een nieuwe toekomst. In die sfeer 

moet je ook de oprichting van het BSG zien: werken aan de 

verheffing van het in zwaar (belevings)weer verkerende 

katholieke geloof in onze streken en dat in samenwerking met 

leraren, kunstenaars, priesters, intellectuelen en andere 

geestverwanten. De studenten wilden de dorpsbewoners leren 

kennen, samen met hen praten over geloofszaken, feestvieren 

én iets stoffelijks achterlaten. 
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Om dat te bereiken hielden ze gedurende meer dan drie 

decennia landdagen: ze verbleven een week in een dorp, 

bezochten iedere morgen de mis, gingen langs de deuren met 

uitnodigingen voor bijeenkomsten, bouwden aan een kapel en 

sloten de week af met een feestavond. Piet Romme heeft mij 

geschreven hoe in 1959 de week in Zundert verlopen is; ik had 

er wel bij willen zijn: het was een serieuze maar ook vrolijke 

bedoening.  

Een paar namen komen naast De Brouwer steeds terug. Een 

priester die zeer betrokken was bij de BSG was de Tilburger F. 

Siemer (1877-1966), vriend van Anton van Duinkerken, 

Brabander in hart en nieren en vooral studentenpastor voor de 

studenten van de Katholieke Leergangen. De studenten 

mochten deze eigenzinnige priester wel. De manier waarop hij 

zich kleedde en in Brabant rondfietste, stond hen wel aan, maar 

baarde het bisdom grote zorgen. Hij was heel kunstzinnig: hij 

maakte verzen, sneed beelden, schilderde, zorgde voor de 

coulissen voor toneelstukken die gespeeld werden en maakte 

verder mooie linosneden. De meeste van de Mariabeelden die in 

de kapellen van de studenten stonden, zijn van zijn hand. Hij was 

vaak aanwezig bij de werkweken en droeg dan de mis geregeld 

op in de achterzaal van het café. Bij mensen die ik daar later over 

gesproken heb, heeft hij een geweldige indruk achtergelaten.  

Bijna alle kapellen tot in de jaren vijftig zijn ontworpen door 

architect Jos Bedaux (1910-1989). De traditionele stijl doet veelal 

denken aan die van de Bossche School van Dom Hans van der 

Laan en de “volgers” uit onze regio: Siebers, Van Dael en Frans 

Ruys. 
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De belangeloze bijdrage van Bedaux is 

natuurlijk van groot belang voor de studenten 

geweest. De kapel van Zundert is ontworpen 

door zijn zoon Arnoud Bedaux. Vincent van 

Herik heeft de Bavelse kapel getekend; het 

oorspronkelijke beeld was van Siemer. 

Bestaat het Brabantse Studenten Gilde nog? 

Jawel, maar het is na 1973 heel anders van opzet en doelstelling 

geworden. Toen is er vanuit de Universiteit van Wageningen een 

doorstart gemaakt. Nu zijn er alleen Wageningse studenten, die 

Brabant een warm hart toedragen, lid van. Het katholieke geloof 

speelt een veel geringere rol in hun activiteiten. Hun doelstelling 

luidt nu: “Het BSG stelt zich primair tot taak contacten te leggen 

tussen de bewoners en studenten in Brabant, zodat beide 

groeperingen ervaringen kunnen uitwisselen, waarbij een brede 

oriëntatie op het maatschappelijk gebeuren mogelijk wordt”. 

Mooie doelstelling, dat wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik 

absoluut niet wist dat het gilde nog bestond en dat het eerste 

deel van de doelstelling volledig aan mij voorbij is gegaan. Het 

organiseert nog steeds jaarlijkse landdagen waarop de 

studenten contacten leggen met onderwijsinstellingen in het 

dorp en met plaatselijke verenigingen. Er zijn de afgelopen jaren 

landdagen georganiseerd in onder andere Hoeven en Schijf en 

vooral in plaatsen in Oost-Brabant.1   

                                                 

1 Bronnen: http://www.hetbsg.nl; “Dr. P.C. de Brouwer (1874-1961), Emancipator van 

Brabant” door B. Aarts in Brabantse Biografieën 1 p. 34-37; “Het Brabants Studentengilde 

van Onze Lieve Vrouw. Een regionale katholieke studentenbeweging tussen 

http://www.hetbsg.nl/
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Paulus’ films 

De Dvd’s van onze collectie films zijn al voor een heel groot deel 

geïnventariseerd door Peter Janssens. Hij heeft de afzonderlijke 

fragmenten voorzien van een titel. 

Nu zoeken wij mensen om onder die titel te gaan beschrijven 

wat we in die films nu eigenlijk zien. Vanuit historisch oogpunt is 

het belangrijk om nu op te schrijven wie en wat we zien, zodat 

de generatie na ons niet naar een anonieme stoet van mensen 

kijkt. U kent dat wel: een oude foto met daarop ongetwijfeld 

familie, maar u kunt aan niemand meer vragen wie er op staat. 

Peter heeft om te beginnen de volgende films geselecteerd voor 

een nadere beschouwing: 

 Journaal Bavel: modeshow in zaal Bruininks (1974-1975). 

 Duveltjesdag in het Ginneken (1978). 

 Herinrichting Dorpstraat te Ulvenhout (1991). 

 Restauratie Paardentram (1992). 

Denkt u Paulus te kunnen helpen en heeft u zin om samen zo’n 

film te bekijken, meld u dan aan via onze secretaris 

(info@paulusvandaesdonck.nl). 

  

                                                                                                          

antimodernisme en modernisme, 1926-1970” door B.J.M. van Raaij in Noordbrabants 

Historisch Jaarboek 1989 p. 155-206; gesprekken met oud-deelnemers en betrokkenen in 

het verleden. 

mailto:info@paulusvandaesdonck.nl
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Kainiet 

door Ton van Dun 

 

Op deze reclame briefkaart zien we een roggeveld van de 

weduwe J. Heestermans te Ulvenhout. 

In de jaren 1930- 1935 was de Kalimaatschappij erg actief met 

het uitzetten van proefvelden door het gehele land. Het was een 

van de eerste vormen van kunstmestgebruik. Hierbij werd o.a. 

fijngemalen kainiet gebruikt. De Kalimaatschappij haalde dit uit 

de Staßfurt zoutmijnen in Sachsen-Anhalt. Het was een natuurlijk 

zout, een mengsel van kaliumchloride en magnesiumsulfaat. 

De weduwe J. Heestermans moet Maria Roovers zijn. Zij was in 

1898 gehuwd met Johannes Josephus Heestermans. Deze was al 

op 17 april 1909 overleden op de leeftijd van slechts 37 jaar. 
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In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

15 nov.  Mr. L.C. van der Plas Breda  87 jr. 

10 dec.  Bert Rops  Chaam  74 jr. 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van één van 

onze leden een rouwbrief en/of een bidprentje te mogen 

ontvangen. We kunnen dan melding maken in ons tijdschrift. 

Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 

 

 

Nu in ons museum: “Tussen pot en pint” over herbergen en kroegen, zoals 

bijvoorbeeld de Heilige Tap nabij het seminarie in Bavel.  
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Fragmenten van Slot Ypelaar 

door Karel van den Hout 

In 2008 gaf de gemeente Breda opdracht aan archeologisch 

adviesbureau RAAP om een veldonderzoek te doen op het 

terrein achter academie St. Joost  aan de Beukenlaan in Bavel. 

Doel van dit veldonderzoek was het in kaart brengen van 

mogelijk aanwezige archeologische resten van het voormalige 

kasteel en latere landhuis Ypelaar.1 

Van dit onderzoek is uitvoerig rapport gemaakt en een bijlage 

van de boringen op het terrein geeft een goed beeld van de 

vroegere situatie. Er zijn enkele afbeeldingen van het oude slot 

en latere landhuis bekend maar de precieze ligging ervan en de 

afmetingen van de grachten werden hierdoor duidelijker. 

De grachten stonden voorheen in verbinding met de noordelijk 

gelegen Molenlei. Deze grachten zijn met een gedeelte van het 

afbraakpuin gedempt en bij dit puin bevinden zich ook grotere 

bouwfragmenten. De locatie van de buitengracht is nog wel 

herkenbaar als depressie (verlaging) tussen de hoge bomen. 

Daklei 

Er is ook sloopmateriaal van het voormalige kasteel hergebruikt 

bij de nieuwbouw van het seminarie: een wapensteen uit 1566 

die zich boven de ingang van het oude kasteel bevond kwam 

terecht in de fundering van een der bijgebouwen. 

                                                 

1 RAAP rapport nr. 1931: veldonderzoek voorjaar 2008 
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In het Noordbrabants Museum in Den Bosch is een leisteen te 

zien uit hetzelfde jaar met inscriptie "Jan de Weese Corneliszoon 

metser van Antwerpen heeft hier gewrocht wel vier maenden met 

Hansken sijn soon. Want om twoort des Heeren mosten hy uit 

Antwerpen vlien als men screef MCCCCCLXVI". 

Deze lei werd aangetroffen in 1824 bij herstelwerkzaamheden. 

 

Op prentbriefkaarten van het seminarie uit 1913 zijn meer 

onderdelen terug te vinden die afkomstig waren van het kasteel 

of landhuis, zoals enkele hoge deurposten met dubbele deuren, 

marmeren schoorsteenmantels en tegels. Door de brand van 28 

oktober 1944 werd het oude seminarie verwoest en gingen ook 

deze overblijfselen verloren.1 

                                                 

1 Ypelaar Oud en Nieuw. 1950 blz. 20 e.v. 
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Ledesteen  

Hoewel er niet daadwerkelijk is gegraven op de plaats van 

vooronderzoek, zijn er toch een paar vondsten gedaan. Het gaat 

hierbij om een scherf steengoed met zoutglazuur en een stuk 

roodbakkend geglazuurd aardewerk, beide uit de 16e-17e eeuw. 

Een aangetroffen scherf van een majolica bord is te dateren 

tussen 1575 en 1625. 

Een nog grotere vondst was een bekapt stuk kalkzandsteen, ook 

wel bekend als ledesteen van zo'n 20 kg. Ledesteen die we ook 

als Balegemse steen kennen, werd al gewonnen in de Romeinse 

tijd. In de 15e-16e eeuw werd het veelvuldig gebruikt bij bouw 

van kerken. Deze steen, met een lengte van ongeveer 37 

centimeter, werd dicht aan het oppervlak gevonden en is 

mogelijk een gedeelte van de poortomlijsting van het oude 

kasteel. Op een tekening van Paul van Liender uit 1787 is deze 

poort duidelijk te zien.1  

 

                                                 

1 Brieven van Paulus 203 blz.115 (top. Atlas Tilburg University) 
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De ruwe kant van de ledesteen was het ingemetselde gedeelte; 

de andere zijden zijn glad en hebben een uitsparing van 4 bij 5 

centimeter. 

 

 

Mede door de inspanningen van de Archeologische Dienst van 

Breda is dit oude stukje "Ypelaer" in het depot in Breda terecht 

gekomen.1 

  

                                                 

1 Met dank aan Joeske Nollen van de Archeologische Dienst. 
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Het veldkruis kwam in 1988 uit Frankrijk 

door Toon van Miert 

Het is altijd wat daar op de hoek van de Duivelsbruglaan en de 

Bouvignelaan. Als er weer niet een auto bij de voormalige paters 

is binnengereden, dan is wel het veldkruis er tegenover dat van 

zijn sokkel is getrokken. Het is nu al twee keer gebeurd, maar 

gelukkig zijn Anton van Gastel en Ruud van Arendonk 

volhouders en deskundige restaurateurs. Zij hebben ervoor 

gezorgd dat het kruis weer teruggeplaatst is. 

 

Over de herkomst van het veldkruis is al heel wat gesuggereerd 

en gefantaseerd. 

Het zou door een van de Priesters van het H. Hart van Jezus daar 

weggezet zijn; een van de nabestaanden van het bombardement 

op Bad Wörishofen zou het er geplaatst hebben. 
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Ad Jansen schrijft in zijn interessante “Vier eeuwen Duivelsbrug 

1613-2013” dat het door een anonieme Ginnekenees vanuit 

Frankrijk hier naartoe is gebracht. Zoals altijd heeft Ad gelijk. 

Door een gelukkig toeval ben ik achter zijn naam gekomen en ik 

heb van zijn dochter en schoonzoon meer informatie over hem 

gekregen. 

Henk Stassen: katholiek en beschermer erfgoed 

Op 11 augustus is Henk Stassen (1925-2016) overleden. Hij is in 

1968 in Ginneken komen wonen. Een bescheiden man, die een 

belangrijke rol heeft gespeeld in het religieuze en culturele leven 

van onze stad. Als ras-katholiek die zijn geloof intens beleefde, 

heeft hij als oprichter (1993) met hart en ziel de belangen van de 

Stichting Ondersteuning Katechese (STOK) behartigd. Zij gaf een 

kwartaalblad uit onder de noemer “Geloven met de kerk”. Er 

stonden artikelen in over katechese in het onderwijs, geloven in 

het gezin enzovoort. In de voor de Nederlandse katholieke kerk 

woelige jaren tachtig was Stassen in 1986 medeoprichter van het 

CRK, Contact Rooms-Katholieken, de groepering van meer 

behoudende gelovigen, die kritisch stond ten opzichte van de 

Acht Mei Beweging die een jaar eerder ontstaan was. Het 

hoofddoel was echter de katholieken in Nederland weer op één 

lijn te brengen. Stassen was ook voorzitter van de Brabantse 

Gertrudis Academie, die een platform bood aan betrokken 

gelovigen om tot elkaar en tot geloofsverdieping te komen.  

Hij heeft zich zeer ingespannen voor het behoud van historische 

panden in Breda. De demping van de Bredase haven voelde hij 

als het verwijderen van de ziel uit de stad. 
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Hij was jaren lid van de STAR, de Stedebouwkundige Adviesraad, 

die de gemeente Breda van advies diende.  

Door zijn inspanningen en 

die van STOK is de kapel 

van de heilige Dymphna 

in de Haagse Beemden 

zodanig gerestaureerd dat 

er weer dopen en 

trouwerijen in plaats 

kunnen vinden. De 

inkomsten daarvan maken 

het mogelijk dat de 

stichting haar doel kan 

bereiken: openstelling 

voor buurtbewoners en 

passanten die behoefte 

hebben aan een moment 

van stilte en bezinning. 

 

 

Capelle S. Marie in Gageldonck 

Al voor 1400 is er sprake van een “altare van Gageldonc”, dat 

verbonden was aan het kasteel van Gageldonk. Later wordt de 

kapel “Capella s. Marie in Gageldonck” genoemd. 

De huidige kapel dateert uit de 16e eeuw. Na 1648 is hij lange 

tijd aan de dienst onttrokken geweest. 
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Van Goor schrijft in zijn “Beschrijvinge van Stadt en Lande van 

Breda” (1744) op bladzijde 395 dat de kapel toen “buyten eenig 

geestelyck gebruyck” was. De kapel is in de loop der eeuwen in 

het bezit geweest van verschillende rijke Bredase families. Hij 

kwam pas echt weer in het nieuws in 1917 toen de nieuwe 

eigenaar, tevens pachter van het Hooghuis, de kapel wilde 

slopen. De vereniging “Hendrick de Keyser”, die zich landelijk tot 

doel stelt historische panden te restaureren, heeft de kapel 

gered. Er werden reparaties verricht en in 1955-1956 is hij 

grondig gerestaureerd. En toen kwamen dus STOK en Henk 

Stassen die aan het gebouw weer een geestelijke invulling 

hebben gegeven.  

Ik heb nergens kunnen vinden waarom en sinds wanneer de 

Mariakapel nu Dymph(i)nakapel wordt genoemd. De heilige 

Dymphna is toch die Keltische heilige, die door haar vader in de 

omgeving van het Vlaamse Geel vermoord is omdat zij niet met 

hem wilde trouwen? Zij werd de patrones van de zwakzinnigen 

en dat vind ik niet zo vreemd met zo’n vader. Als ik vroeger als 

tiener met vrienden terugfietste van onze bedevaart naar 

Scherpenheuvel – trots met een nieuw driehoekig 

bedevaartsvaantje tussen stuur en de as van het voorwiel – 

keken we onze ogen uit in Geel: de stad was toen en nu nog 

wereldberoemd vanwege het feit dat er op grote schaal aan 

gezinsopvang werd gedaan. Psychische patiënten uit heel de 

wereld werden er meestal voor de rest van hun leven in 

huisgezinnen opgenomen. Overal in de stad zag je ze lopen en 

zelfs het verkeer “regelen”. 
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Ook nu nog – zij het op geringere schaal dan vroeger – zijn er 

families die geestelijk gehandicapten opnemen. 

In het ronde, gebrandschilderd raam in de voorgevel van de 

kapel van Gageldonk staat de heilige Dymphna afgebeeld. Op 

15 mei, de feestdag van de martelares, wordt er jaarlijks een mis 

opgedragen.  

In het dagelijkse leven was Stassen werkzaam in de wereld van 

werktuigbouw en techniek. Als technisch directeur van UKF/DSM 

reisde hij vaak naar Frankrijk. Hij leerde zo het landelijke 

Frankrijk kennen. Het werd zijn favoriete land en hij maakte zich 

de taal en gewoonten ervan eigen. In een van de dorpjes in de 

omgeving van Compiègne zag hij in 1988 bij een handelaar in 

oud ijzer een magnifiek en geroest veldkruis liggen. Dat werd 

zijn eigendom. Weken later reed hij samen met zijn schoonzoon, 

Erland Tegelberg, in zijn Audi 5 om het veldkruis op te halen … 

het bleek eigenlijk iets te groot te zijn voor de auto, maar met 

kunst- en vliegwerk is het veilig in Ginneken aangekomen. Daar 

werd het grondig opgeknapt en in de witte verf gezet. Een 

aannemer uit Roosendaal zorgde voor de sokkel. Waar het 

moest komen te staan, dat wist Henk Stassen wel: “Hij hield van 

dat driehoekje bij de Bouvignelaan, van dat prachtige uitzicht 

over het Markdal, het Vrijlandtbruggetje en de villa’s aan de 

overkant”, vertelt zijn dochter Margot mij. Zijn relatie met de 

STAR zal mogelijk meegeholpen hebben dat hij van de 

gemeente toestemming kreeg het kruis op de hoek van de 

Duivelsbruglaan en de Bouvignedreef te plaatsen. De gemeente 

staat borg voor het onderhoud. 
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Een bewoner van de Regentesselaan in Breda hoorde tijdens de 

afscheidsdienst van Henk Stassen, zijn zoon Laurents vertellen 

dat vader het kruis uit Frankrijk had gehaald. Na enig speurwerk 

ben ik in contact gekomen met dochter Margot, de echtgenote 

van Erland Tegelberg. Ik vond het heel boeiend om via hen 

kennis te maken met Henk Stassen, een Ginnekenees die zo veel 

voor de gemeenschap gedaan heeft en van wiens bestaan ik tot 

voor kort niet afwist. Het geheim van het veldkruis is opgelost … 

en nu nog een koperen plaatje met de naam van de schenker! 

 

 

 

Verzoek om informatie over KLSJV 

Wie kan mij informatie verschaffen over de KLSJV, de Katholieke 

Leidende Stand Jeugd Vereniging? De vereniging bestond in de 

jaren dertig van de vorige eeuw. Meisjes van de betere standen 

gingen een of twee dagdelen in de week naar heel arme 

gezinnen in Ginneken/Breda om daar te helpen. De vereniging 

kan iets met Mgr. Frenken van Bouvigne te maken hebben, maar 

dat is niet zeker. Het waren in ieder geval geen catechisten, maar 

meisjes van rond de twintig die dit sociale werk deden. Ik heb 

van mijn zegsvrouwe lang geleden wel eens de naam “mevrouw 

Verpalen” gehoord ... misschien had die er iets mee te maken? 

Als je informatie hebt, dan hoor ik dat graag: 

tvanmiert@planet.nl 

mailto:tvanmiert@planet.nl
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Aanwinst museum 

Ons museum kreeg van Wim Smeekens uit Rijen een fraai 

schilderstuk met een afbeelding van het pand Kerkstraat 12 in 

Bavel met een daarachter liggende looierij. De looierij stond 

waar nu de parkeerplaats is achter Zalencentrum De Tussenpauz. 

 

Op de plaats van de woning liet P. Bruininckx in 1886 een huis 

bouwen dat in 1914 werd vervangen door het huidige pand. Van 

1907 tot 1932 woonde en werkte hier Johannes Antonius 

Smeekens, een uit Chaam afkomstige leerlooier met zijn vrouw 

Maria Wilhelmina van Kuijk en hun kinderen. Tot 1986 was het 

de woning en textielwinkel van Marie en Piet van Ginneken.1 

                                                 

1 Zie ook: Jeugdherinneringen Thé van Naodeze (W.J. Diepstraten) in Brieven van Paulus 

98 blz.143; A.W. Jansen: Bavel in oude ansichten (1995) blz. 30; J. Jespers: Nieuw-

Ginneken in oude ansichten (1982) blz.1. 
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Herinneringen aan Jan Jorissen 

door Kees Leijten 

Vier jaar geleden, op 5 januari 2013 overleed Jan Jorissen. 

Twee maanden tevoren, op de elfde van de elfde 2012 had hij 

samen met de burgemeesters Peter van der Velden (Breda) en 

Harrie Nuijten (Alphen-Chaam ) de tentoonstelling over 55 jaar 

Carnaval in Bavel in ons museum geopend. 

Jan genoot van 

feesten in Bavel, 

feesten van allerlei 

clubs. In een 

aantekenschrift 

maakte hij gedichten 

over wat er gebeurde 

in zijn dorp, over de 

feesten, de jubilea en 

over zijn vrienden. 

Te midden van alle 

gedichten, speeches 

en verhaaltjes steeds 

weer lieve woorden 

over en tot zijn Riet. 

Riet koestert zijn 

pennenvruchten. 

In een ordner met veel van zijn teksten een gedicht over de 

laatste jaren ... Een van zijn laatste gedachten:  
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Gedachten … als je ouder wordt 

Met mij is er totaal niets aan de hand. 

Ik ben nog zo fit van lijf en verstand. 

 

Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie. 

Als ik mij buk is het net of ik sterretjes zie. 

 

Mijn pols, iets te snel, mijn bloeddruk wat te hoog. 

Maar, ik ben nog fantastisch goed, zo op het oog. 

 

Met de steunzolen, die ik heb gekregen 

Loop ik weer buiten, langs ’s Heren wegen. 

 

Kom ik weer in de winkels en ook op het plein. 

Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 

 

Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen 

En om over vroeger te kunnen dromen. 

 

Mijn geheugen is ook niet meer zoals het was 

En ben ik weer vergeten , wat ik gisteren las. 

 

Ook heb ik wat last van mijn ogen 

En ik loop langzamerhand wat meer gebogen. 

 

De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog. 

Maar ik ben nog fantastisch goed ……… zo op het oog. 

 

Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij 

Als ik kijk naar foto’s van vroeger, van mij. 
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Archeologie uit onze achtertuin 

door Kees Leijten 

Op 13 juni 2016 werd in het Rijksmuseum voor Oudheden in 

Leiden een interessante tentoonstelling geopend over 

archeologische vondsten in heel Nederland. Elke Nederlandse 

gemeente werd verzocht een bijdrage te leveren. In een tien 

meter lange kast met honderd in vier gedeelde laden is bijna 

elke Nederlandse gemeente vertegenwoordigd. Dat zijn er bijna 

vierhonderd. Breda exposeert een reispistooltje gevonden nabij 

de Terheijdenseweg. De gemeente Alphen-Chaam een stenen 

schaaf door Ulvenhouter Hans Peeters in 1979 gevonden in 

Heerstaaijen onder Strijbeek. Een artefact van omstreeks 40.000 

jaar oud.1 

  

                                                 

1 Brieven van Paulus 210 pagina 283. Foto’s Joerie Minses. 
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Dit bracht ons op de gedachte een tentoonstelling te houden 

over de archeologische vondsten in onze gemeenten, in onze 

zes dorpen, uit “onze” achtertuin. 

De archeologische dienst van de gemeente Breda heeft zijn volle 

medewerking reeds toegezegd. De tentoonstelling zal lopen van 

april tot september 2017. 

Archeologie zijn onder meer de vele vondsten in onze bodem. 

Zij vormen samen een belangrijk onderdeel van de geschiedenis 

van ons heem. Er worden regelmatig vondsten gedaan. Bij 

opgravingen, verbouwingen en ploegen in de akker. 

Hebt u al wel eens iets gevonden? Wij willen het graag van u 

lenen voor de tentoonstelling. Na afloop van de tentoonstelling 

krijgt u het weer ongeschonden terug. Onze deskundigen zullen 

trachten u meer te vertellen over uw vondst. 

Wie van U kan en wil ons helpen? Neem contact op met het 

bestuur van de kring of met het museum. 

 

 

 

Wie vele hazen achtervolgt 
vangt er geen 
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Aan dit nummer werd bijgedragen door Ton van Dun, Karel van 
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PAULUS’ MUSEUM 

 

geopend op 6 september 1986, statutair opgericht op 20 

december 1988, ingeschreven bij KvK Breda dossiernr. 

41104979, is gevestigd aan de Pennendijk 1, 4851 VB 

Ulvenhout. 

Geopend van 14:00 tot 16:00 uur op elke 1e zondag van de 

maand en elke woensdag. Voor groepsbezoeken op andere 

tijden kunt u contact opnemen met conservator Kees 

Leijten (076) 561 27 42. 

Voor schenkingen voor de collectie kunt u terecht in het 

museum op maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 

16:00 uur. 

 

Het bestuur van de stichting Paulus’ Museum bestaat uit 

het volledige bestuur van de heemkundekring, aangevuld 

met: Kees Leijten, penningmeester Dick Meeren en Adam 

Verkooijen. 
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