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“Brieven van Paulus” 
 

Tweemaandelijks periodiek 

van de heemkundekring 

“Paulus van Daesdonck” 

 

42e jaargang nummer 214    ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken en Bavel, juni 2017 

Ondergronds 

In dit nummer van de Brieven van Paulus kijken we vooral onder 

de grond. 

De schitterende tentoonstelling die nog tot en met 10 

september in ons museum te zien is geeft daar alle aanleiding 

toe. 

Wij willen dat het museum meer open is, zodat meer mensen 

kunnen zien waar we het steeds over hebben. 

 In de maanden juni, augustus en september is het museum 

open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14:00 

tot 16:00 uur en natuurlijk op de eerste zondag van de maand. 

In juli hebben we nog niet voldoende vrijwilligers, maar wie weet 

melden ze zich. Hou dus ons museum in de gaten en kom op 

bezoek! 

En wilt u ook een of twee dagen in juli helpen?  Vooral doen!  
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In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

19 mei  Joop IJsseling  Teteringen 89 jr. 

2 juni  Henk Bogaerts Breda  75 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. 

Arbeidende middenstand 

Begin oktober openen we een nieuwe tentoonstelling over de 

Middenstand, vooral de arbeidende middenstand. De bakker 

bakt zijn brood, de slager verzorgt zijn vlees, de elektricien sluit 

een apparaat aan enzovoorts. 

We zijn op zoek naar foto’s waarop de middenstand in beeld 

komt, dus niet alleen van de panden, maar vooral van de 

middenstander en zijn of haar werk in beeld. Heeft u spullen, 

zoals reclamemateriaal, winkelboekjes et cetera of verhalen 

waarmee de middenstand uit vroeger tijden in beeld kan worden 

gebracht? De periode waarop we de focus proberen te leggen is 

grofweg 1945-1975, maar alle verhalen en attributen zijn 

welkom. 

Laat het ons weten via info@paulusvandaesdonck.nl 

mailto:info@paulusvandaesdonck.nl
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Agenda 2017 

Juli 
 

Zondag 2 • Museum open. 

Augustus 
 

Zondag 6 • Museum open. 

September 
 

Zondag 3 • Museum open. 

Zaterdag 9 • Museum open (monumentendagen). 

Zondag 10 • Museum open (monumentendagen). 

Dit is de laatste dag waarop onze 

archeologische expositie te zien is. 

Maandag 11 • Lezing door taalvirtuoos Wim Daniëls in 

de Pekhoeve te Ulvenhout. 

Oktober 
 

Zondag 1 • Opening nieuwe expositie over de 

Middenstand in onze dorpen. 

Maandag 9 • 42e jaarvergadering om 20:00 uur in 

zaal De Tussenpauz te Bavel. 

 

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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482e Thoornse marktprijs der rogge 

door Kees Leijten 

Voor de 482e keer heeft het gemeentebestuur van Breda op 1 

januari 2017 de Thoornsche Marktprijs der rogge vastgesteld. 

In de middeleeuwen werd de pacht van landerijen en 

boerderijen uitgedrukt in natura. In onze streken was dat veelal 

in rogge. In 1535 werd op de gemiddelde prijs van de rogge in 

de Baronie van Breda een vaste omrekenfactor vastgesteld: “De 

Thoornsche Marktprijs der Rogge”. De marktprijs van de rogge is 

gebaseerd op de gemiddelde prijs van de rogge op de twee 

dinsdagen vóór en de eerste dinsdag na de feestdag van Sint 

Lucia (13 december). Een gebruik dat dus al 482 jaar bestaat en 

door Paulus van Daesdonck al vele jaren verdedigd en met 

plezier gepubliceerd wordt.1 

Lezing Wim Daniëls 

Schrijver, columnist, cabaretier en taalvirtuoos Wim Daniëls komt 

op maandag 11 september naar SCC de Pekhoeve in Ulvenhout. 

Hij is niet alleen een bekende Brabander, maar ook een bekende 

Nederlander. Wim Daniëls is regelmatig te horen en te zien op 

radio en TV. Hij presenteert boekenprogramma’s en heeft zelf 

meer dan 100 boeken geschreven.  Zijn presentatie heeft als 

thema: “De wondere wereld van de taal“. Ook voor niet-leden is 

deze lezing toegankelijk; zij betalen €5,-.  Zegt het voort! 

                                                 

1 Zie voor nadere informatie Brieven van Paulus 51, 57, 58, 168, 193 en 203. 
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Lintjesregen 

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april, voorafgaand aan 

Koningsdag, werden ook in ons heem enkele mensen terecht in 

het zonnetje gezet, vanwege hun jarenlange inzet voor de 

gemeenschap. Ook leden van Paulus werden verrast. 

Zo werd Toos Vermulst-van der Avoort voor een vergadering 

naar dorpshuis ’t Klooster in Bavel gelokt. Zij is benoemd tot lid 

in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar zorg voor onder 

andere de Bavelse parochie, de K.V.O., veel goede doelen waar 

zij voor collecteert, maar vooral voor haar grote betrokkenheid 

op de ouderen in ons heem. 

Burgemeester Depla kwam in Mariëndal in het Ginneken de 

versierselen opspelden behorend bij de benoeming tot Ridder in 

de Orde van Oranje-Nassau. De ridderorde werd toegekend aan 

de heer Niek van Aalst uit Ulvenhout. 

Niet alleen zijn bestuurlijke inzet voor instanties gerelateerd aan 

zijn beroep van huisarts werd daarmee gewaardeerd. Ook zijn 

lokale betrokkenheid verdient waardering. Als bestuurslid van de 

dorpsraad besteedt hij aandacht aan cultuur, veiligheid en milieu 

in ons heem. 

Sinds vele jaren is hij actief als vrijwilliger bij het mooiste 

monument in het Ginneken, waarover u elders in deze Brieven 

meer leest. 
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Tentoonstelling ”Ondergronds Verleden” 

“Wat lieten onze voorouders achter in de bodem?” 

door Louis Vriens 

Wethouder Marianne de Bie 

Op zaterdag 1 april opende Marianne de Bie, wethouder “Werk, 

Inkomen en Cultuur” van de gemeente Breda, onze nieuwe 

tentoonstelling: “Ondergronds Verleden”. Met een 

metaaldetector zocht zij naar de sleutel van het museum die 

ergens in de bodem van de tuin werd gevonden. Symbolisch 

opende zij hiermee de 66e tentoonstelling van Paulus sinds haar 

oprichting in 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wethouder De Bie hanteert 
de metaaldetector, 
geassisteerd door archeologe 
Joeske Nollen. 
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Wethouder De Bie sprak haar waardering uit voor het vele werk 

dat door alle vrijwilligers was verzet om deze tentoonstelling te 

maken tot wat het nu is geworden. “Er is een knappe relatie met 

het verleden gelegd en vooral voor onze kinderen is er een 

waardevol en levendig beeld weg gezet.”  

Zij gaf aan dat de leden van Paulus het hart op de goede plaats 

hebben en er altijd weer iets moois van weten te maken. Samen 

met de Archeologische dienst van de gemeente Breda is er een 

professionele tentoonstelling tot stand gebracht met 

waardevolle archeologische vondsten die soms terug gaan tot 

2800 jaar voor Christus. 

 

 
De vitrine met de oudste vondsten. Onder andere Seminarieweg, Heerstaaijen 

en Galder. 
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Urnen van Strijbeek 

Er zijn kosten noch moeiten gespaard om de topstukken op 

gebied van archeologische vondsten uit ons heemkundegebied 

binnen te halen. Naast de bijzondere vondsten van de Eikberg 

uit Bavel zijn er veel vondsten uit de grachten van het slotje 

Grimhuizen uit Ulvenhout te zien. Ook uit Heusdenhout en het 

Ginneken (Bouvigne, Schoolakker en Galderseweg) is voldoende 

materiaal binnen gehaald. Heel bijzonder zijn natuurlijk de 

Urnen uit Strijbeek die speciaal uit het Rijksmuseum voor 

Oudheden te Leiden zijn overgevlogen naar ons museum aan de 

Pennendijk. De urnen dateren uit de 5e eeuw voor Christus en 

zijn nog puntgaaf. 

 

 
Erik Peters, Karel van den Hout, Joeske Nollen en Kees Leijten. 
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Bijzondere tentoonstelling 

Deze tentoonstelling kwam tot stand door de medewerking van 

veel vrijwilligers en de tomeloze inzet van de Archeologische 

Dienst van de gemeente Breda. Zij waren bereid om samen met 

Paulus een professionele tentoonstelling te bouwen die de oude 

ondergrondse sporen van onze directe voorouders blootlegt. 

Het is onvoorstelbaar om te constateren dat op de meest 

onwaarschijnlijke plaatsen er in het verre verleden mensen 

hebben geleefd in onze contreien.  

De tentoonstelling 

loopt nog tot 10 

september. 

De gewijzigde 

openingstijden vindt 

u elders in dit 

nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekening helpt om 

diverse houten vondsten 

in hun verband te zien.  
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Archeologie in Ginneken en Bavel 

verslag door Louis Vriens 

Op maandag 24 april 2017 verzorgde Karel Leenders (historisch 

geograaf en demograaf) in de Pekhoeve te Ulvenhout een 

inspirerende lezing over archeologie in Ginneken en Bavel voor 

heemkundekring Paulus van Daesdock. 

Karel Leenders 

Karel Leenders werd geboren 

in ‘s-Hertogenbosch in 1946, 

maar groeide op in Breda. Op 

jonge leeftijd was hij al 

geïnteresseerd in 

geschiedenis. In 1996 

promoveerde hij op het 

proefschrift “Van 

Turnhoutervoorde tot 

Strienemonde”. Daarin beschreef hij de geschiedenis van dit 

studiegebied gedurende de middeleeuwen (400-1350). Eerder 

had hij al naam gemaakt met zijn publicatie in boekvorm 

“Verdwenen Venen”. Dit boek gaat over onderzoek naar de 

ligging en exploitatie van thans verdwenen venen in het gebied 

tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad 

(1250-1750). Karel Leenders is geïnteresseerd in terrein- en 

nederzettingsnamen, met name die uit het Brabantse zand- en 

veengebied. Verder houdt hij zich bezig met gemeentelijke 

herindelingen en cultuurhistorische landschapsverkenningen aan 

de hand van GIS-methoden. 
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Ginneken en Bavel 

“Ginneken en Bavel” was van 1810 tot in 1942 een grote 

gemeente ten zuidoosten van Breda. De gemeente was 

ongeveer 13 kilometer lang en 5 tot 7 km breed, oppervlakte: 

5736 hectare. “Ginneken en Bavel” was van 1328 tot 1810 een 

schepenbankgebied en dorpsgebied met dezelfde naam. Die 

naam weerspiegelt dat er twee parochies waren: Ginneken en 

Bavel. Het inwonertal steeg van 1150 rond 1500 via 5747 rond 

1900 tot ongeveer 44.500 rond onze tijd. 

Momenteel beslaat de oude gemeente Ginneken en Bavel het 

werkgebied van Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 

Geologie 

Geologisch behoort het gebied tot de Brabantse zandgronden. 

Dit zand werd vooral aangevoerd door de wind tijdens de laatste 

ijstijd. De laag onder deze laag is die van de Kempische klei die 

ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden in een soort waddengebied 

werd afgezet. Later is in dit gebied het Dal van Breda uitgesleten 

dat daarna deels weer werd opgevuld. 

Bodem 

Op de oude ondergrond werd in de laatste ijstijd (125.000-

11.700 jaar geleden) een dekzandmantel afgezet. Deels vlak, 

deels in ruggen, soms in duinformaties. Deels grof, deels fijn 

zand of leem. Toen het warmer werd ontstond daarop een 

boslandschap, waarvan het type afhankelijk was van de 

ondergrond. Daarin ging de mens aan het werk. Dat alles leidde 

tot een nogal afwisselend landschap 
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Nederzettingen 

Binnen Ginneken en Bavel kwam een groot aantal gehuchten tot 

stand. Beide dorpskommen stelden lange tijd niets voor. In de 

15e eeuw kregen Heusdenhout, Strijbeek en Galder een kapel. 

De grote huizenvloed kwam bij Ginneken rond 1900 en elders na 

1960 tot stand. 

Het oudste opgravingsverslag vinden we in het boek van 

Thomas Ernst van Goor getiteld “Beschryving der stadt en lande 

van Breda” uit 1744 over de geschiedenis van stad en land van 

Breda. Het verslag gaat over het Oud Hof bij de Ulvenhoutse 

Prinsenhoef. 

Geschiedenis van de Archeologie 

In de 19e eeuw werd vooral archeologie bedreven door enkele 

voorname heren. Ze verzamelden eigenlijk vooral curiosa, 

wonderlijke herinneringen aan een ver verleden waarvan men 

niet zoveel begreep; men sprak over “Germaansche 

lijkbusschen”. 
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Dat was het begin van archeologische verzamelingen en de 

stichting van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en 

Wetenschappen. Maar uit Ginneken of Bavel zit daar niets in! Uit 

deze tijd is er één vage vondstmelding:  

“Ginneken in 1856 aureus van Nero (54-60 AD), met Roma op 

keerzijde. Gevonden op een stuk omgeploegd land te Ginneken 

bij Breda. Zie Catalogus van de veiling van het Kabinet Noot, 

1976, nr. 164. Bewaarplaats nu onbekend. Bericht gemeld aan 

ROB en Penningkabinet. Mededeling Verhagen, 31 mei 1994.” 

In jaren 1850-1950 werd veel heide omgezet in “dennenbosch”, 

na 1900 ook in akkerland en weide. Daarbij werden veel 

urnenvelden gevonden. Het onderzoek daaraan was ruw en 

primitief: “zoek de urn, sla hem kapot en hoop op een 

goudschat”. 

In Ginneken en Bavel was er niet zo veel heide, zodat deze 

periode niet veel opleverde. Het enige is denkelijk: Bij een 

werkverschaffingswerk op de Strijbeekse Heide in de jaren 1930-

1933 werd een urnenveld gevonden dat volgens de archeoloog 

Holwerda van rond 100 v.Chr. dateert. Later schrijft men dat er 

ook een nederzetting gevonden was, maar ja: waar? 

Na de Tweede Wereldoorlog gingen Beex (Geldrop), pastoor 

Bink (Alphen) en Moelands (Breda) gericht op zoek naar 

archeologica. 
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Tegen 1960 was dit het algemene beeld van Noord-Brabant: 

 

Het was ook de tijd waarin met ijver “Romeinse Heerbanen” 

werden aangelegd. Ieder zelfbewust dorp wist het wel zó te 

bedenken, dat het aan zo’n hoofdweg lag. De weg Hoogstraten-

Breda was een van de meest populaire verzinsels. Maar alle 

privé-zoekwerk leverde een erg ongelijkmatige verdeling van de 

aandacht op. In Ginneken en Bavel ging het nog wel, het 

Markdal werd goed bewaakt. 

Na 1965 verschenen er nieuwe onderzoekers op het toneel. Voor 

Ginneken en Bavel waren dat onder anderen Peters en Reijers. 

Na de vondst van 80 meter stadsmuur met poorttoren kon in 

Breda een archeologische dienst opgebouwd worden. Vanaf 

1997 gaat die ook over de noordelijke helft van Ginneken en 

Bavel. De zuidelijke helft valt onder de zorg van de provinciaal 

archeoloog in Den Bosch. 
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Malta-wetgeving leidde tot veel kleine en enkele grote 

opgravingen en een stuwmeer aan ongelezen verslagen.1 

 

 
Onderzoek Oud Hof 1971 

                                                 

1 Net verschenen: Ball, E.A.G., R.M. van Heeringen (red.). Westelijk Noord-Brabant in het 

Malta-tijdperk. Synthetiserend onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het 

westelijk deel van het Brabants zandgebied. Amersfoort (RCE), z.jr.[2016]. 
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In 1971 onderzochten Jan Lodewijk en Karel Leenders het Oud 

Hof van Ulvenhout. Geholpen door de mollen (gele en zwarte 

grond aan de oppervlakte) gelukte het om het perceel vrij vlot te 

karteren. Gelukkig gaat dat nu veel professioneler en is ook de 

verslaglegging veel degelijker! 

Het Oud Hof en de Prinsenhoef waren het administratief 

centrum van de bezittingen van de abdij Thorn in het Markdal. 

In 1277 verwierf de heer van Breda de hoeve. Rond 1300 was ze 

het centrum van een "Bredaas" bezitscomplex dat soms enige 

tijd zelfstandig bestond. Er werden door de heer van Breda zelfs 

oorkonden uitgevaardigd. Na het jaar 1350 is de boerderij 

verpacht door Domeinen. Het Oud Hof was rond 1621 

boomkwekerij, bestemd voor het Mastbos, en daarna weiland of 

hooiland. 

Werkwijze van de archeologie 

In de 19e eeuw werden curiosa verzameld. Bij het ontginnen van 

de heide trokken grafheuvels en urnenvelden de aandacht. Na 

1950 ontstond een flinke verbreding van de aandacht: 

• Steentijd werd interessant. 

• Bewoning werd interessant. 

• Herbevolking na de Romeinse Tijd werd interessant. 

• Stadsarcheologie werd een geheel nieuw 

onderzoeksveld. 

• Bronstijd kwam in de mode. 

• Landschapsarcheologie komt er nu ook bij. 

• Wegenarcheologie: onderzoek naar oude wegen en 

paden nam toe. 
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De aandacht golft wat op en neer tussen de thema’s, maar wordt 

erg gestuurd door het toeval van het Malta-werk. Daardoor 

ontstond de onderzoeksagenda die aangeeft wat de te 

onderzoeken thema’s in een bepaald gebied zijn. 

Datering van vondsten werden aanvankelijk slechts op tijd 

volgorde gelegd: Steentijd - Bronstijd - IJzertijd - Romeins - 

Middeleeuws. Later kwamen er allerlei extra methoden om 

vondsten te dateren: 

• Baksteenformaten. 

• Typering van aardewerk etc. 

• Typering van huisplattegronden. 

• Jaarringen in hout. 

• C14 datering. 

• Stuifmeelonderzoek. 

• OSL-onderzoek. 

De archeologie haalt nu veel meer informatie uit de bodem dan 

vroeger: 

• Uit botten: gezondheid, ziektebeelden, DNA-onderzoek. 

• Uit stuifmeel en resten in bodem: plantendek, geteelde 

gewassen. 

• Uit bodemmonsters: bemestingsmethoden. 

• Aardewerk: welke klei gebruikt, herkomst: “Waaslands 

aardewerk komt uit Bergen op Zoom”. 

• Uit plattegronden: werkverdeling op de boerderij. 

• Uit studie van het akkerdek: bemestingsgeschiedenis. 
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Vondsten in Ginneken en Bavel 

 

Oude Steentijd 

Op drie plaatsen zijn vuurstenen werktuigen uit de oudste of 

midden periode van de Oude Steentijd gevonden: 125.000 – 

38.000 jaar oud. Die zijn gebruikt door neanderthalers! Nota 

bene: wij hebben nog altijd 4% neanderthaler DNA in ons! Ook 

nog vier vindplaatsen van materiaal uit het laatste deel van de 

Oude Steentijd, overgaand naar de Midden Steentijd. 
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Vuurstenen gereedschap gevonden in Strijbeek. 

Veel vuursteenvondsten duiden op de aanwezigheid van 

mensen in het laatste deel van de Oude Steentijd, specifieker 

tussen 9560 en 7850 voor Chr. De vondsten behoren tot de 

Tjonger-Federmessergroep. Kenmerkend zijn de vormen van 

vuurstenen klingen, schrabbers, spitsen en stekers, maar ook het 

gebruik van een specifiek type vuursteen afkomstig uit de 

Noordzeevlakte die toen nog niet onder water stond. 

Tijdens de Oude Steentijd was er sprake 

van een cultuur van jagers en 

verzamelaars, waarin vooral op 

standwild werd gejaagd, zoals eland, 

edelhert en everzwijn. De vuurstenen 

werktuigen werden onder andere 

gebruikt voor het jagen en het bewerken 

van huiden en andere dierlijke 

materialen. 

Seminarieweg Bavel 
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Midden Steentijd 

In de Midden Steentijd zocht men kennelijk graag de waterkant 

op. Typische vindplaatsen zijn hoge ruggen langs het water. 

Maar ook de uiterst droge zandbak van het Kadettenkamp 

leverde veel vondsten uit deze periode op. 

 

De Goudberg bij Strijbeek werd in de Midden Steentijd ook 

graag bezocht: een ven met hoge duinen rondom. Blijkbaar is dit 

dus een duin uit de IJstijd, en niet middeleeuws! Rond 1500 

bouwde men een windmolen op de hoogste duintop. 
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Goudberg bij Strijbeek 

Nieuwe Steentijd 

In de Nieuwe Steentijd schakelde de mens langzaam over van 

jagen en verzamelen van wat de natuur aanbood, op landbouw: 

het zelf zorgen dat de gewenste etenswaren beschikbaar 

kwamen. Noodzakelijk leidde dat tot een vaste woonplaats en 

aardewerk om de spullen te bewaren. Uit deze periode zijn maar 

enkele vindplaatsen bekend. 

X-lithicum1 

Het zicht op de Steentijden wordt erg belemmerd door de vele 

vondsten van vuursteenmateriaal die helemaal niet of 

onbetrouwbaar getypeerd en gedateerd werden. 

Deze vondsten hebben ook een andere verspreiding dan de wel 

goed getypeerde vondsten. Wat zou dat betekenen? 

                                                 

1 X = onduidelijk welke soort of datering. 
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Nieuwe Steentijd en niet te dateren vondsten (X). 
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Bronstijd 

En dan wordt het eventjes heel stil… 

Bronstijdvondsten werden wel net buiten Ginneken en Bavel 

gedaan. Sporen van een bronstijdboerderij op Huijfakker te 

Princenhage. Op twee plekken in Ginneken en Bavel werd wel 

wat aardewerk gedateerd als Late Bronstijd / vroege IJzertijd. 

IJzertijd 

In de IJzertijd zocht men weer nadrukkelijk de Mark op of een 

van de beekjes. Nu worden ook boerderijen aangetroffen, naast 

veel losse vondsten en urnenvelden bij Strijbeek. 

Aan de Galderseweg, tussen Bouvigne en Nieuwenhuis, werd 

een ijzertijdboerderij opgegraven, met daarbij een spieker.1 

Paalresten zijn met C14 gedateerd tussen 415 en 385 voor Chr. 

 

                                                 

1 Graanopslaggebouwtje. 
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Romeinse tijd 

Op de Princenhaagse Steenakker sloot de 

bewoning uit de Romeinse Tijd naadloos 

aan op die uit de IJzertijd. Dat zal langs 

de Mark niet anders geweest zijn. 

Het einde van de Romeinse Tijd verliep in 

stappen: 

• Late 2e eeuw: bevolking loopt terug. 

• Anno 273 de rest vlucht weg. 

• 4e eeuw: weer wat leven. 

• Rond 400: onze omgeving is nu praktisch “leeg”. 
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Het landschap kan weer een beetje bekomen van het intensieve 

gebruik in de voorafgaande zeven eeuwen. Iedere regel kent zijn 

uitzondering: op de Princenhaagse Steenakker bleven wel steeds 

mensen wonen. De eerste nieuwkomers kwamen elders rond 

550 na Chr. 

 
Reconstructie van een “porticushuis”. Mogelijk van een inheemse man, die na 

zijn 25-jarige militaire dienst een woning liet optrekken met duidelijk Romeinse 

trekken. (Steenakker) 

Merovingische tijd 

Tussen 500 en 750 keert de mens weer voorzichtig terug. In 

Ginneken en Bavel vinden we daarvan de sporen aan de 

monding van de Chaamse Beek, bij Notsel en op de hoogte van 

Heerstaaijen. 

Karolingische tijd 

Tussen 750 en 1000 wordt al wat drukker en de vindplaatsen 

liggen ook wat verder van de Mark af, zoals in Galder. 
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Waar tegenwoordig het Schoolakkerplein ligt, lag eeuwenlang 

de veel grotere Ginnekenakker, een middeleeuws akkercomplex 

op een hoge dekzandrug, waar het goed boeren was. Op de 

flanken van de hoger gelegen gebieden lagen de boerderijen. 
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Hier is de houten bekisting van een waterput met behulp van 

dendrochronologisch (jaarringen) onderzoek gedateerd tussen 

990 en 1010. Het aardewerk in de waterput duidt erop dat de 

put rond 1050/1100 werd dichtgegooid. De naastgelegen 

huisplattegrond doorsnijdt de opvulling van de waterput en is 

dus iets jonger. 

1000-1250 

En zo blijft het nog een hele tijd! Elders stonden in deze periode 

de boerderijen verspreid door het akkergebied. Het gebouw 

steunde op palen die in de grond ingegraven waren. Die rotten 

snel weg en dan werd even verderop een nieuwe boerderij 

gebouwd. De paalgaten zijn voor de archeoloog nog 

herkenbaar. 
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1250-1500 

We weten uit historische bronnen dat de streek vanaf 1245 plots 

een groeispurt doormaakte. In de archeologie zien we dat maar 

een beetje terug omdat men de palen van de boerderij juist van 

dan af niet meer ingroef, maar op een houten of stenen “poer” 

zette. Dat laat geen sporen in de grond achter. Je kunt dan wel 

de put, de kelder en de greppel om het erf vinden, maar niet de 

boerderijgebouwen! 

Zo werd deze put, opgebouwd uit 

plaggen, wel gevonden op de 

Eikberg in Bavel, maar bleef de 

boerderij onzichtbaar. 

Op dit ogenblik wordt de aloude 

hoeve Nieuwenhuis (eerste hoeve 

over het kippebruggetje) 

gerestaureerd. Daarbij zijn de 

poeren onder de staanders van de 

gebinten blootgelegd. Ze bestaan 

daar uit een pyramide van 

bakstenen met daarop twee 

betonblokken als latere ophoging. 

De eerste poeren waren ondiep in 

de bodem verzonken en daarom 

bij archeologisch onderzoek 

amper terug te vinden. Als de 

potstal komt, krijg je deze 

bouwsels, tot ruim 1 meter hoog, 

want anders zakt de constructie weg in de potstal. 
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Na 1500 

Na 1500 is de archeologie vooral aanvullend bij wat we uit het 

archief en andere bronnen menen te weten. 

Zo weten we dat op de akkers door het bemesten een 

plaggendek aangebracht werd. 

De discussie gaat nu vooral om de timing van dat proces. 

Nauwgezette studie van het akkerdek blijkt daaraan een goede 

bijdrage te kunnen leveren, ook al worden daarbij geen potten-

en-pannen gevonden. 

Een tweede benadering is de studie van potstallen. 

Een ander thema is het terugvinden van de belegeringswerken 

uit 1624/5 en 1637. Die werken waren erg uitgebreid, zoals bij 

Bouvigne en de Bieberg. 

 

Ook elders in Ginneken en Bavel zijn op meerdere plaatsen 

kampementen, wallen en grachten teruggevonden, soms met 

begraafplaatsen en al. 
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Tachtigjarige Oorlog 

Kampementen bestonden deels uit tenten, deels uit houten 

barakken. Op de Grote Akker van Wolfslaar werden paalsporen 

van tenten en greppeltjes (om regenwater rondom de tenten af 

te voeren) opgegraven. Ook werd er een waterput gevonden. 

Deze put bestond uit een klein tonnetje met een doorsnede van 

ongeveer 50 centimeter. Het tonnetje, mogelijk een bier- of 

wijnvat zonder bodem, was op twee balken geplaatst. 

 

Talloze pijpenkoppen en metalen voorwerpen (onder andere 

musketkogels en gespen) herinneren aan de aanwezigheid van 

soldaten. 

 

Rabo Clubkas Aktie 

Dankzij 219 stemmen (het op twee na hoogste aantal in 

Ulvenhout) ontving Paulus dit jaar € 477, waarmee wij de 

geluidsinstallatie willen vernieuwen. Hartelijk dank voor uw 

steun.  
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Na tachtig jaar terug 

Tijdens de dertiger jaren werd de Strijbeekse Heide ontgonnen, 

een vorm van werkverschaffing in het tijdperk van grote 

werkloosheid, de crisis van de jaren dertig. De grafheuvels in dit 

gebied werden geruimd. Daarbij werden in 1937 drie urnen met 

verbrandingsresten gered uit de periode 1000 tot 500 voor 

Christus, dus bijna 3000 jaar oud. De urnen verhuisden naar het 

Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden en verdwenen er in het 

depot. 

Dank zij de niet aflatende ijver van 

Erik Peters, hoofd van de 

Archeologische Dienst van de 

gemeente Breda en met Joeske 

Nollen de inrichter van onze 

prachtige tentoonstelling, konden 

twee van de drie urnen naar onze 

tentoonstelling komen. 

 

We zijn daar heel trots op. 

U kunt ze tot 10 september 2017 in 

ons museum komen bewonderen. 
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Een Engelse kijk op onze omgeving en een 

griezelverhaal 

door Karel van den Hout 

Van Marjorie Bowen, pseudoniem van Gabrielle Margaret Vere 

Lange, verscheen in 1926 in twee delen het boek “De 

Nederlanden gezien door de oogen eener Engelsche”. Hierin 

komen alle provincies aan de beurt en van Noord-Brabant zijn 

het de plaatsen Bergen op Zoom, Geertruidenberg, Breda en 

Den Bosch die worden beschreven. 

De belangrijkste gebouwen van Breda, waaronder de Grote Kerk 

met graftombe van Engelbrecht II en het Kasteel van Breda, 

krijgen de nodige aandacht evenals de verrassing met het 

Turfschip (1590) en de Vrede van Breda in 1667, nu 350 jaar 

geleden. 

De omgeving van Breda komt uitgebreid aan bod. Bowen 

schrijft: “Door het Mastbosch naar Ginneken kunt gij 

wandelen,zooals de graven van Nassau gewandeld hebben,want 

de bosschen zijn bewaard gebleven,sedert den tijd van Hendrik 

van Nassau.” Kasteel Bouvigne als hoofdkwartier van Frederik 

Hendrik wordt niet vergeten in de beschrijving. 

Hier en daar komen wat onduidelijkheden en foutjes naar voren 

zoals: “Strijbeek vanwaar de eerste heeren van Breda stamden” en 

“de St. Annakerk te Ulvenhout en Teteringen waar de St. 

Laurenskerk in brand werd gestoken bij een poging het beleg van 

Breda op te breken toen door Spinola de stad werd aangevallen”. 
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Natuurlijk komt ook de Duivelsbrug met de daaraan verbonden 

legende ter sprake. De legende lijkt erg oud maar heeft haar 

oorsprong ergens in de 19e eeuw. Bovendien is het geen 

zeldzaam verhaal want er bestaan vele tientallen varianten van 

duivelsbruggen met legendes in Europa. Volgens de schrijfster 

hebben wij hier in het zuiden meer gevoel voor verhalen over 

duivels, heksen en dolende ridders dan zij die boven de rivieren 

wonen. 

Verderop in het hoofdstuk komt een verhaal dat weinig met 

geschiedenis te maken heeft maar meer een stuk zwarte magie 

is. De prent “Jacobus de Meerdere ontmoet de magiër 

Hermogenes” van Pieter Bruegel (1525 - 1569) is de aanleiding 

van het horrorgebeuren. De schilder/tekenaar Pieter Bruegel zou 

afkomstig zijn uit Breda of omgeving maar dat is moeilijk vast te 

stellen. Het huidige beeld dat we hebben van heksen, duivels en 

monsterachtige wezens is voor een groot deel te danken aan de 

afbeeldingen gemaakt door de schilder Bruegel. 

Een spookverhaal uit het Ulvenhoutse Bos 

Ene Dirk zwerft door het Ulvenhoutse Bos. Hij heeft de 

weergoden tegen want het is mistig, regenachtig en bovendien 

was de grond ook nog bevroren. Natuurlijk was het pikdonker 

en moest hij vrezen voor dieven, moordenaars, heksen en meer 

van dit gespuis. Ook is hij de weg kwijt wat mogelijk de schuld is 

van een onzichtbare kabouter. Gelukkig heeft hij een van een 

pelgrim gekregen rozenkrans die hij stevig vasthoudt. Terwijl hij 

diverse heiligen zoals St. Joris, St. Denis, St. Christoforus en St. 

Blasius aanroept sukkelt hij verder door het bos. Na verloop van 

enige tijd krijgt hij een schaars verlicht buitenhuis in het oog. 
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Dirk klopt aan bij woning en een baardig oud mannetje vraagt 

hem wat hij wil. “Ik ben een arme kleermaker uit Breda die naar 

het Kasteel van Ulvenhout is geweest om livreien (uniformen) aan 

te meten en nu kan ik door een of andere duivelstreek de weg 

naar de stad niet meer vinden.” Zijn uitleg is voldoende om hem 

binnen te laten en Dirk krijgt van de weldoener kaas, wrongel, 

bruinbrood en bronwater. Na de maaltijd valt hij in een diepe 

slaap waaruit hij enige tijd later ontwaakt. Dirk gaat op 

onderzoek uit in de woning en hij komt in enkele kamers vol met 

symbolen van alchemie: afbeeldingen van de Groene Leeuw, het 

Vliegende Hert, de Opgeblazen Pad en meer van dat soort 

dingen. Plotseling ontdekt hij in een van de kamers bij een 

schoorsteenkap een vrouwachtig wezen met verstijfde rimpels 

en glazige ogen: dit kan niet anders dan een heks zijn. Deze 

figuur neemt hem bij de hand en brengt hem naar een ruimte 

waar het oude mannetje, een alchemist, bezig is met zijn 

dagelijkse rituelen. “Nu gij zo onvoorzichtig waart om te 

ontwaken moogt ge mij helpen met mijn proeven” merkt deze op. 

Dirk had dat liever niet gedaan maar er was geen weg meer 

terug. In korte tijd verschijnen er allerlei duivelse figuren, 

vliegende heksen op bezemstelen en gedrochtelijke kabouters. 

Naast alle verschrikkingen ziet Dirk dat de alchemist uit een 

boek allerlei toverformules leest. De sfeer wordt er niet beter op! 

Onze arme kleermaker wordt het allemaal teveel en hij besluit 

om in hoge nood een heilige aan te roepen. Het wordt St. 

Jacobus de Meerdere, die weldra verschijnt en de strijd aangaat 

met de boze geesten, duivels, heksen en draken. 
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Jacobus gaat dat natuurlijk winnen en als het rumoer over is 

zegt hij tegen Dirk: “Hef je ogen op, mijn zoon.” De angst is bij 

deze verdwenen en hij ziet alleen maar de bomen van het bos 

en St. Jacobus zittend op een zonnestraal. 

Het verhaal vertelt niet of Dirk nog in Breda is gekomen maar ik 

neem aan dat het geen problemen heeft gegeven. Ondanks 

voorgaande verhaal blijft voor ons een wandeling door het 

Ulvenhoutse Bos - maar dan zonder boze geesten en duivels - 

altijd een aanrader en dat zeker bij goed weer en daglicht! 

 

 
Pieter Bruegel: Jacobus de Meerdere ontmoet de magiër Hermogenes.  
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Het mooiste monument van Ginneken 

door Toon van Miert 

“Even voor we komen op de Ginnekensche Markt wordt het oog 

getroffen door de mooie Protestantse kerk, mooi niet zoozeer als 

bouwwerk, maar door het rustige, kalme, echt landelijke cachet 

dat er op ligt.” Zo omschreef de Gids voor de Baronie van Breda 

meer dan honderd jaar geleden het mooiste monument van 

Ginneken: de protestantse Laurentiuskerk. Dat rustige, dat kalme 

ervaar je nu nog het best als je over het kerkhof wandelt. De 

oude graven, de bomen, de stilte zo dicht bij het drukke verkeer 

van de omliggende straten: een verademing. Het kerkbestuur 

doet er alles aan om die weldadige sfeer nog te versterken. Dat 

er in eerste instantie gedacht werd aan het in oude luister 

herstellen van het kerkhof, past in de gedachtegang dat het Huis 

van God in een passende, een waardige omgeving moet staan. 

De heer Koeman, tot afgelopen jaar penningmeester van de 

hervormde gemeente, is de initiatiefnemer van het plan. “Na de 

restauratie van de kerk was het belangrijk om ook het kerkhof de 

uitstraling te geven die past bij zo’n cultuur-historisch monument. 

Er zijn heel mooie, oude grafstenen, die aangeven dat op het 

kerkhof vooral mensen begraven zijn die belangrijke functie 

bekleed hebben. Uitgangspunt is dat er geen enkel bestaand graf 

geruimd wordt, dat het kerkhof dus sfeer van het verleden blijft 

behouden”, aldus Koeman.  

De laatste jaren werd het kerkhof niet meer gebruikt; de 

gemeenteleden gaven de voorkeur aan de Bieberg als 

begraafplaats. Het gevolg was dat de oude begraafplaats steeds 
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meer terugliep in aanzien en onderhoud. Dat leverde nogal eens 

negatieve commentaren op van mensen die bijvoorbeeld op 

open monumentendagen het kerkhof bezochten, maar ook van 

bewoners van Ginneken. De heer Koeman heeft samen met zijn 

medebestuursleden plannen tot herstel opgesteld en laten 

uitvoeren. Het resultaat mag er zijn.  

De eerste zorg was de restauratie van de oude muur, die een 

enorme scheur vertoonde, en het opruimen van alles wat niet op 

een kerkhof thuishoort. Voor het plan om een muur om heel het 

kerkhof te plaatsen is er uitvoerig overleg geweest met buren en 

het Waterschap. Die muur zorgt voor een beslotenheid die de 

begraafplaats tot een intieme en rustgevende omgeving maakt. 

Heerlijk om er te vertoeven. In de muur zijn bedradingen 

aangebracht die het mogelijk maken het hele kerkhof van 

elektriciteit te voorzien en om alarm aan te leggen.  

Er zijn van betonelementen een aantal grafkelders gebouwd met 

een afdekkende plaat erop. Ook zijn er weer plaatsen vrij 

gekomen of gecreëerd voor de klassieke manier van begraven. 

In de nieuw opgetrokken muur zijn ook ruimten gereserveerd 

om asbussen in te plaatsen na crematie. 

Een zitbank maakt het mogelijk om te genieten van de rust van 

de omgeving of voor een moment van bezinning. De gele paden 

zijn met monoliet opgelegd. Wat ik heel bijzonder vind, is het 

feit dat het onkruid niet gewied wordt, maar gemaaid, waardoor 

de sfeer van het oude kerkhof in tact blijft. Een paar verzakte 

graven zou ik overigens wel laten herstellen; voor de rest alles 

maar bij het mooie, oude laten.  
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In principe kan iedereen zich ongeacht zijn geloofsovertuiging 

hier laten begraven, maar het christelijke karakter moet wel 

gehandhaafd blijven. Geen uiterlijke tekenen van andere geloven 

dus.  

In BN De Stem heb ik gelezen dat het erg duur is om hier 

begraven te worden; er wordt het hoogste tarief van heel West-

Brabant gevraagd. Niettemin is er al veel belangstelling, vertelde 

de heer Koeman mij. Het kost natuurlijk heel wat om de 

restauratieplannen te verwezenlijken. Gelukkig zijn er 

subsidieverleners en schenkers geweest en worden er 

grafrechten geïnd, zodat er geen beroep gedaan hoefde te 

worden op de kas van de protestantse gemeente. Ginneken kan 

blij zijn met een monumentaal kerkhof naast een monumentaal 

kerkgebouw.  

De schrijver van de Gids voor de Baronie van Breda schatte de 

rustige omgeving hoger in dan het bouwwerk. Dat kan, al hoef ik 

het daar absoluut niet mee eens te zijn. “Het is een juweel van 

Gotische kunst met zijn ijle vensters”, schrijft graficus Michael 

Jepkes over het kerkgebouw in de publieksfolder die de 

“Stichting Vrienden van de protestantse Laurentiuskerk 

Ginneken” heeft uitgegeven. De Stichting is in 2015 opgericht 

met het doel om de financiële middelen bijeen te brengen voor 

het in stand houden van dit unieke monument. Om dat doel te 

bereiken informeert zij alle belangstellenden over de historie en 

de kunstschatten van de kerk. Maar er is meer. Zij bevordert de 

cultuurhistorische waarde van het gebouw door het organiseren 

van allerlei culturele activiteiten: concerten, 

themabijeenkomsten, exposities en lezingen. 
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Michael Jepkes heeft een lezing gehouden over de vier 

prachtige, gebrandschilderde ramen van de Limburgse glazenier 

Charles Eyck, op Open Monumentendag was de kerk te 

bezichtigen, er zijn al verschillende concerten georganiseerd, 

Huub Oosterhuis heeft een lezing gehouden; met andere 

woorden: er wordt flink aan de weg getimmerd om de kerk de 

waardering te geven die hij verdient en zo geld te generen dat 

nodig is om het gebouw in stand te houden. Wat voor iedereen 

interessant is, zijn de rondleidingen door Michael Jepkes. De 

oude, bewerkte grafstenen van historisch bekende mensen en 

families zijn heel interessant. De doopvont die uit Franse of 

Spaanse kalksteen gemaakt is en dateert uit de 14e of 15e eeuw, 

is een geschenk van Anton Philips aan ds. Ter Haar Romeny. Het 

doopbekken aan de trapopgang van de preekstoel is van geel 

koper en rond 1745 gemaakt in Louis XIV-stijl. De kerk bezit 

diverse bijbels, onder andere een Statenbijbel uit 1649 en een uit 

1716. Het zilveren of tinnen Avondmaal gerei is van hoge 

waarde en zeer de moeite van het bekijken waard.  

Ginneken heeft een van de boeiendste historische en culturele 

monumenten van Breda. We zijn er heel trots op. Heeft u gasten, 

familieleden of zakenrelaties die u kennis wilt laten maken met 

Ginnekens belangrijkste monument, dan doet u hen daarmee 

een geweldig plezier. Neem contact op met de koster Arjen van 

Wijk (076-5651807) en maak een afspraak. 

Iedereen die mee wil helpen om het monument in stand te 

houden, kan donateur worden van de Vriendenstichting. Alle 

informatie daarover vindt u op de website: 

www.vriendenprotestantselaurentiuskerkginneken.nl  

http://www.vriendenprotestantselaurentiuskerkginneken.nl/
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Op de fiets met Paulus 

door Karel van den Hout 

Op zaterdag 20 mei dreigde 

weergod Pluvius roet in het 

eten te strooien bij aanvang 

van onze jaarlijkse fietstocht. 

Met zo'n 20 personen 

vertrokken we vanaf de 

Bavelse kerk naar de 

Landschappelijke Driehoek bij 

de Seminarieweg. De eerste 

stop was bij het voormalig 

klooster van de Paters van de 

Heilige Harten. 

Het terrein en de gebouwen waren niet toegankelijk vanwege 

bouwwerkzaamheden maar ik kon natuurlijk wel een en ander 

vertellen over het park en het oude monumentale pand, zijn 

voorloper en de vele prachtige bomen die nog aanwezig zijn op 

het terrein. Fietsende langs de oude boerderij "de Laarhovense 

Hoeve" met in de gevel het jaartal 1710 kwamen we op het 

grondgebied van de Avans Hogeschool waar nu AKV St. Joost 

een vestiging heeft. De meeste mensen kennen de gebouwen 

nog als Seminarie Ypelaar. Aan de zuidzijde bevindt zich een 

flink gazon en dat is ook de plaats waar in het verleden, omringt 

door grachten, het aloude kasteel Ypelaer heeft gestaan. 

Deze naam komt al voor in een akte uit 1280. 
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Na afbraak van het 

kasteel verrees op 

dezelfde plaats in 1837 

het landhuis Ypelaar dat 

al in 1876 werd 

afgebroken waarna de 

gebouwen van het 

Seminarie Ypelaar 

noordelijk ervan werden 

opgetrokken. In 1944 

werden de gebouwen 

door oorlogsgeweld 

verwoest en in 1950 vond 

de opening plaats van het 

herbouwde seminarie. 

We kregen een rondleiding door de kapel en enkele andere 

ruimtes onder leiding van conciërge Hans van Tetering die ons 

op een interessante manier kon vertellen over het interieur en 

het huidige gebruik van de gebouwen door de studenten van St. 

Joost. 

Hierna vervolgden we de rit naar KBS Laurentius aan de 

Viandenlaan waar een kleine archeologische tentoonstelling is 

ingericht over de opgravingen die plaatsvonden in 2013. 

Op deze plaats stond het postkantoor en de oude pastorie. 

Onze fietstocht eindigde in het Ginneken op een zonnig terras 

onder het genot van een drankje.  
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Uit Heusdenhouts historie 

in samenwerking met Wijkraad Heusdenhout 

Over de Rulle, de Leij, de Molenleij en het 

stroomgebied 

bewerking door Ger Schuurmans 

van een presentatie van Wim Joosen 

Voorwoord 

De Werkgroep Heusdenhouts Historie van Heemkundekring 

Paulus van Daesdonck, met name Wim Joosen, heeft een 

bijzonder artikel geschreven over het stroomgebied van de 

Molenleij.  

In deel 1 van dit artikel komen veel interessante 

wetenswaardigheden aan de orde over historie, ruimtelijke 

ontwikkeling, groenbeheer, waterbeheer, flora en fauna van dit 

gebied. Een hoeveelheid van 6,5 kg aan schriftelijk materiaal plus 

tekeningen en meer dan acht eeuwen geschiedenis rond de Leij 

in een enkel artikel te bespreken is onmogelijk. Vandaar dat er 

keuzes gemaakt zijn en er aan de hand van kaarten en beelden 

slechts een aantal aspecten aan bod komen. 

Inleiding 

De KNNV, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging, is een actieve organisatie op het gebied van 

veldbiologie.1 

                                                 

1 Zie www.knnv.nl  

http://www.knnv.nl/
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De afdeling Breda van die vereniging is het project “Breda 

Binnenste Buiten” gestart. Met behulp van diverse organisaties 

en vele vrijwilligers wil men onderzoeken welke planten en 

dieren er zoal in de directe omgeving voorkomen. Ook wil men 

bewoners meer interesseren voor de natuur in hun directe 

woongebied. In de loop van een aantal jaren (5 á 7) wil men de 

gehele gemeente onderzoeken. Hierbij wordt uitgegaan van de 

stroomgebieden van beken en beekjes die uiteindelijk in de 

Mark uitstromen. 

Voorbeelden hiervan zijn: de Aa of Weerijs, de Bavelsche Leij, de 

Bijloop en de Molenleij. Elk jaar van het project staat een ander 

gebied centraal. Men begon in 2016 met het stroomgebied van 

de Molenleij.1 

Het project kent een multidisciplinaire aanpak. Hierbij wordt 

alles wat er aan dierlijk en plantaardig leven aanwezig is in het 

stroomgebied in beeld gebracht. Hierbij moet je denken aan 

planten, vogels, zoogdieren, amfibieën, vissen, vlinders, insecten 

en paddenstoelen. 

Het gebied wordt vanuit diverse invalshoeken belicht, zoals 

waterschap aspecten, ruimtelijke ontwikkelingen, de natuur, flora 

en fauna en een aantal elementen uit de historie.  

In de titel treft u meerdere namen aan. Dit heeft een historische 

verklaring. Plaatsen, straten, wegen of beken kennen in de loop 

van de geschiedenis vaak verschillende benamingen. 

                                                 

1 Zie www.bredabibu.nl  

http://www.bredabibu.nl/
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Natuur 

Voordat de mens zich in deze omgeving vestigde moet het 

landschap op de zandgronden in Noord-Brabant er ongeveer 

hebben uitgezien als op de afbeelding. Er was heide en bos in 

een glooiend landschap met hoogten en laagten, met droge en 

natte delen. Het landschap werd in de loop der tijden gevormd 

door natuurlijke wetmatigheden. Door aardbewegingen, 

zwaartekracht, wind en water, natuurlijke groei en afsterven van 

planten en bomen. De mens had er geen invloed op. Vandaar 

dat als definitie voor echte natuur wordt gekozen: 

Alles dat buiten een ingreep door mensen is ontstaan of 

ontstaat. 

 
“Echte natuur” 
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Kennelijk houden mensen niet van het soort natuur dat past in 

deze definitie. Het wordt al gauw aangeduid met de term 

‘wildernis’. Er kan niets zijn of het wordt door menselijk ingrijpen 

aangepast of uitgeroeid. Rondkijkend in de achtertuin dacht ik: 

Wat is hierin nu nog echte natuur volgens die definitie? Het 

enige wat ik kon bedenken is hetgeen groeit tussen de tegels 

van de stoep. Ofschoon het eerlijke plantjes zijn wordt het 

meteen “onkruid” genoemd en met de voegenborstel te lijf 

gegaan. 

Cultuur, menselijke activiteiten 

Nagenoeg alles wat op natuurlijke wijze is ontstaan, groeit en 

bloeit wordt door de mens naar zijn hand gezet. Het wordt 

gecultiveerd. Nagenoeg heel het land is al “op de schop” 

geweest en sommige delen al veel vaker. 

Kijk eens rond in de buurt van de Leij: Cultuur verdrong de 

natuur en er ontstonden akkers en later bedrijventerreinen. Bij 

viaduct Heusdenhout over de A27 wordt het “leisurepark” 

Breepark ingericht. Amphia  breidt op een rigoureuze wijze het 

gebouw uit aan de Molengracht. Op een terrein waar vroeger de 

Lage Kantstraat in Heusdenhout liep wordt voor de tweede keer 

in eenzelfde mensenleven een groot bouwcomplex gerealiseerd. 

Tuinen bij woningen worden met veredelde planten ingericht, 

vaak in niet natuurlijke patronen. Heggen, solitaire struiken of 

bomen worden in bepaalde vormen geschoren. Is een groter 

geheel aan plantsoenen, planten en bomen op die manier 

ingericht, dan noemt men dat een “landgoed”. 
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Zandwinning, opslag van afval 

Er wordt soms liefdevol gesproken over Moeder Aarde of 

Moeder Natuur. In Brabant is dat al gauw “ons” moeder. Zie een 

voorbeeld in het stroomgebied van de Leij van hetgeen vroeger 

“ons” moeder is aangedaan. Het linkerdeel van de afbeelding 

toont een stukje A27. Het viaduct Heusdenhout ligt onder bij het 

halve klaverblad. Iets boven het midden ligt viaduct Heidehof 

over de Tilburgseweg, in 1822 aangelegd als tolweg. Nog wat 

noordelijker ligt de op 3 oktober 1863 in gebruik genomen 

spoorweg. Dat spoorvak -van Breda naar Tilburg- was het eerste 

deel van hun latere netwerk dat de Staatsspoorwegen in gebruik 

nam. 

 

Op het huidige bedrijventerrein Moleneind-Oost nabij het 

noordelijke deel van de Takkebijsters -op het plaatje links van de 

A27- lag vroeger de vuilstort van Conservenfabriek HERO. In de 

volksmond werd die stort “den Vuilen Hero” genoemd. 
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Bij het bouwen van de bedrijven ter plekke heb ik destijds, ruim 

dertig jaar geleden gingen we er wandelen, geen sanering 

geconstateerd. De heipalen werden dwars door de hoop afval de 

grond in geheid.  

Op hetzelfde plaatje rechts van de A27, naast bedrijventerrein 

Hoogeind tussen Heusdenhout en Dorst, ligt de 25 meter hoge 

met zand afgedekte vuilstort.  

Iets noordelijker -aan de rechterkant van de A27 bij viaduct 

Heidehof- is het bedrijf van de firma Stolwerk gevestigd. In het 

rechterplaatje is dat terrein uitvergroot. Voor de aanleg van het 

weglichaam van de A27 -het baanvak Breda-Oosterhout-Zuid is 

op 4 maart 1963 opengesteld- was destijds veel zand nodig. Dat 

is onder meer daar uit de grond gehaald. Zo ontstonden er de 

“Put van Rasenberg” en de “Put van Stolwerk”, zie tekening. De 

eerstgenoemde is volledig en de andere is gedeeltelijk met afval 

gedempt. U kunt nagaan dat daarin geen schoon zand of goede 

tuingrond verdween. Op zo’n relatief klein oppervlak als dat van 

Heusdenhout vonden grote verstoringen van het aardoppervlak 

plaats. “Het zijn uiteraard wel goudmijnen voor archeologen 

over enkele eeuwen.” zal de optimist zeggen. 

De Leij in een groter geheel 

Noord-Brabant kende zoals gezegd op de zandgebieden 

hoogten en laagten. Het regenwater en het welwater volgen de 

wet van de zwaartekracht en blijven naar lagergelegen gebieden 

stromen. Op natuurlijke wijze ontstaan er zodoende 

waterscheidingen tussen de afwateringsgebieden. 
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Historisch-geograaf Karel Leenders laat in zijn boek “Van 

Turnhoutervoorde tot Strienemonde” in een schets zien hoe het 

water van greppels, sloten, beken en rivieren zich in ons deel van 

de provincie en nog zuidelijker in de Middeleeuwen gedroeg. 

 

Net onder het woord Breda ziet u schetsmatig de Molenleij 

weergegeven. 

Situatie in 1815, ongeveer twee honderd jaar geleden 

Een prachtige bron van geografische informatie vormt de site 

www.topotijdreis.nl van het Kadaster. Er worden topografische 

kaarten gepresenteerd waarvan de oudste stamt uit het jaar 

1815. 
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Dit gedeelte van die kaart toont het stroomgebied van de Leij. 

De Oosterhoutseweg -nog uit de plannen van Napoleon 

Bonaparte- is dan pas aangelegd, in 1813. Zie het rechte stukje 

door het woord Vuijlenbras . Op het kaartje ziet u dat de Leij 

zich vormt uit een aantal beken en uitkomt in de Mark in de 

buurt van Ginneken bij de Zandbergen. Aanvankelijk stroomde 

de Leij, toen nog met de naam De Rulle richting de vesting 

Breda. Vanaf IJpelaar werd de Leij in de richting van Ginneken 

vergraven om voldoende wateraanbod te geven aan de molen 

bij Zandbergen. Zo ontstaat de naam Molenleij. Het deel dat 

rechts ook als De Leij wordt aangeduid op deze kaart is volgens 

mij thans de Gilzewouwerbeek. 

 

Christ Buiks, historicus, geeft in zijn boek “Laatmiddeleeuws 

landschap en veldnamen” een aantal namen die in gebruik 

waren of zijn voor open water. Voor stromend water zijn die 

namen Beek, Lei, Loop, Waterloop, Rijt/Reit, Vaart, Vloed, Rul of 

Raam. Bij stilstaand water komen we de namen Blik, Laak, Plas, 

Poel, Ven of Wiel tegen. 
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Veel namen uit deze opsomming hebben later tot achternamen 

van personen en families geleid. 

Enkele bouwwerken in de omgeving 

Rondom destijds grote en voor die tijd drukke steden 

ontstonden landgoederen en buitenplaatsen. Het was één van 

de vormen waarop kapitaalkrachtige mensen hun rijkdom 

toonden. Zij kochten en verpachten hun boerderij met akkers, zo 

verdiende zich hun bezit terug. Huize Weilust is er één van en is 

tot op de dag van vandaag blijven bestaan. Het grondgebied 

waarop nu Huize Weilust staat wordt al in 1442 genoemd met 

als benaming Florenstede. Het kende diverse eigenaren. Om 

voldoende comfort te hebben tijdens het verblijf op zijn bezit 

liet een eigenaar in of aan de boerderij aanvankelijk een 

“herenkamer” inrichten. Een fase verder werd er in de nabijheid 

een afzonderlijk buitenhuis gebouwd. Voor huize Wellust is in 

1787 door Joannes Havermans voor het nieuwe herenhuis de 

eerste steen gelegd. Door de huidige eigenaar is het geheel 

keurig in stijl opgeknapt.  

In Heusdenhout, ongeveer waar nu het winkelcentrum is, was 

eerder nog zo’n buitenplaats met als naam Mon Repos, Mijn 

Rust, aangelegd tussen 1754 en 1768. Later werd dit landgoed 

Charlottenburg genoemd naar de voornaam van de echtgenote 

van het paar dat het landgoed toen in bezit had. 

In 2018 zal het 500 jaar geleden zijn dat de St. Annakapel in 

Heusdenhout werd gebouwd. Huidige bouwwerken zien we 

soms gebouwd worden en in hetzelfde mensenleven weer 

gesloopt en vervangen worden. 
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In 1316, dus ruim 700 jaar geleden, ontstonden vanuit de 

parochie te Gilze de parochies Ginneken en Bavel. Aan de 

randen van de Laurentiusparochie te Ginneken, in Galder, 

Strijbeek en Heusdenhout, werden kapellen gebouwd om 

gelovigen van dienst te zijn. In de jaren dertig van vorige eeuw 

was de St. Annakapel echter volledig verloederd en in gebruik 

als stal en bergruimte. Dankzij de inzet van een comité voor de 

restauratie in 1936 werd de St. Annakapel gerenoveerd. In dat 

comité zat naast diverse personen uit Heusdenhout ook pastoor 

Riemslag van de in 1925 opgerichte parochie van Onze Lieve 

Vrouw van Goeden Raad aan de Driesprong. Heusdenhout, dat 

vanaf de oprichting van de parochie tot de Laurentiusparochie 

Ginneken behoorde, kwam in 1925 onder de (nieuwe) parochie 

aan de Driesprong. Burgerlijke en parochiële grenzen vallen niet 

altijd samen. De restauratie van de St. Annakapel was een 

gouden zet van de nieuwe parochie aan de Driesprong. 

Het landgoed IJpelaar was ook zo’n oorspronkelijke 

buitenplaats, een met water omsloten kasteel met drie hoeven. 

Het toponiem -de plaatsnaam- komt al voor in het jaar 1280. In 

1536 wordt het landgoed omschreven als: “het Huijs en hof van 

Ypelaar mette drie hoeven” en in 1555 als “slot met dubbele 

grachten, voorhof en drie pachthoeven, samen 104 hectare”. 

IJpelaar kent een bewogen geschiedenis. In 1693 werd er een 

schuurkerk gebouwd. Later kwam het in handen van het Bisdom 

Breda en diende het als klein seminarie. Tijdens de bevrijding 

aan het eind van 1944 werd het verwoest en is later herbouwd. 

Al jaren bevindt zich er kunstacademie St. Joost van Hogeschool 

Avans. 
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Op de kaart uit 1900 worden de grenzen aangegeven door 

streepjeslijnen. Vroegere grenzen tussen afgebakende gebieden, 

zoals Heerlijkheden, werden vaak gevormd door natuurlijke 

barrières. Zo werd de grens tussen Heerlijkheid Ginneken en 

Oosterhout gedeeltelijk gevormd door de Oude Leij bij 

Heusdenhout. Ook de (Molen) Leij en het vergraven deel ervan 

bij de buurtschap Molengracht deden gedeeltelijk als zodanig 

dienst. Oude wegen konden eveneens grenzen vormen. 

Bijvoorbeeld de vroegere Molengrachtschestraat. Door de 

uitbreiding van het Amphia-ziekenhuis zal een deel van het 

oude tracé van dat grensdeel onder de nieuwbouw verdwijnen. 

Aan de noordzijde grensde het gebied van de Molenleij aan de 

buitenpoorterij van de vesting Breda. Het is een open gebied, 

voor een vesting noodzakelijk om een naderende vijand te 

kunnen weerstaan. Het behoorde tot het grondgebied van 

Teteringen, maar Breda had de jurisdictie, de rechtsmacht, over 

dat gebied.  

Later in 1795 (na de Franse tijd) nemen de bewoners van 

Teteringen het heft in eigen handen. 
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Ze vinden dat het vestingbestuur van Breda te weinig doet voor 

de buitenpoorters, de bewoners in het buitengebied. Pieter van 

Ginneken is bij de vorming van de gemeente Teteringen een 

belangrijk persoon. Hij wordt de 1e maire en in 1813 de 

provisionele burgemeester. In 1997 vierde de gemeente zijn 

tweehonderdjarig bestaan. 

In een volgend nummer verschijnt het tweede deel over een 

aantal historische onderwerpen uit het stroomgebied van de 

Molenleij.  

Werkgroep Heusdenhouts Historie zoekt steeds naar verhalen 

en foto’s uit het Heusdenhout van vroeger. Weet u hierover wat 

of hebt u er nog wat van en wilt u dat met ons delen?  

Geef het ons door via nieuws@heusdenhout.nl 

 

 

 

 

Onverwacht zonlicht 
is een gebeurtenis 
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Een oude foto 

Ons bestuurslid Louis Vriens vond deze foto van een harmonie. 

De aantekening op de achterkant verraadt dat zijn grootvader L. 

Machielsen, Kerkhofweg 173, de foto ooit kreeg van A. Hamel. 

Het gaat hier dan ook waarschijnlijk om een Ginnekense of 

misschien Ulvenhoutse harmonie, maar we weten het niet zeker. 

Ook is niet duidelijk wanneer het portret gemaakt is. Misschien 

kan iemand van u ons op weg helpen. 
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