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“Brieven van Paulus” 
 

Tweemaandelijks periodiek 

van de heemkundekring 

“Paulus van Daesdonck” 

 

42e jaargang nummer 215    ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken en Bavel, september 2017 

 

Middenstand 

Wanneer u dit leest is onze expositie over archeologie 

waarschijnlijk al weer opgeruimd om plaats te maken voor een 

nieuwe tentoonstelling. 

“Waar de kassa rinkelde – zo deden we onze boodschappen” 

Op zondag 1 oktober openen we om 14:00 uur “onze winkel”, 

waar voor ieder wel iets van zijn of haar gading te vinden is. 

We kregen volop foto’s van middenstanders uit ons heem. 

Dat geeft ongetwijfeld aanleiding tot praatjes bij die plaatjes en 

als u een interessant (winkel)verhaal heeft, dan vindt het 

mogelijk zijn weg naar een volgende Brieven van Paulus. 

Komt allen! Zegt het voort! 
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Agenda 2017 

September 
 

Zaterdag 9 • Museum open tijdens open 

monumentendagen. 

Zondag 10 • Museum open tijdens open 

monumentendagen. 

Maandag 11 • Lezing door Wim Daniëls over “de 

wondere wereld van de taal” 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. 

November 
 

Zondag 5 • Museum open. 

Maandag 20 • Lezing door Jan van Eijck over “Het Bels 

Lijntje” in de Leeuwerik te Galder. 

 

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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De wondere wereld van de taal 

 

Schrijver, columnist, cabaretier en taalvirtuoos Wim Daniëls komt 

op 11 september naar 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 in Ulvenhout 

heeft als thema: “De wondere wereld van de taal”. 

 

Heemkundekring Paulus van Daesdonck en Het Ruilboek 

Ulvenhout organiseren samen deze avond. 

Entree voor leden van de Heemkundekring is gratis. Niet leden 

zijn zeker welkom. Zij betalen € 5,-  
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Agenda 42e algemene ledenvergadering 

Op maandag 9 oktober 2017 om 20:00 uur in De Tussenpauz te 

Bavel. 

1. Welkomstwoord en mededelingen door de voorzitter. 

2. Notulen 41e algemene ledenvergadering d.d. 10 oktober 

2016.1 

3. Jaarverslag door de secretaris. 

4. Verantwoording van financieel beleid en geldmiddelen 

door de penningmeester. 

5. Verslag van de kascontrolecommissie (Ad Oomen en 

Frans van Aert). 

6. Benoeming leden kascontrolecommissie verenigingsjaar 

2017/18. Ad Oomen treedt af. 

7. Vaststelling van de opgestelde begroting voor 2017/18. 

8. Ingevolge artikel 17 van huishoudelijk reglement treedt 

Joke van Baal volgens rooster af. Hans van der Zanden 

was vorig jaar ook aftredend, maar dat was per abuis niet 

geagendeerd. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. 

9. Activiteiten van het afgelopen jaar in beeld. 

10. Rondvraag en sluiting omstreeks 21:00 uur. 

Na de pauze - met traditioneel worstenbrood van onze sponsor 

bakkerij Van Disseldorp - houdt Toine Jansen (Toine de Smid uit 

Bavel) een voordracht over de middenstand van vroeger. 

                                                 

1 Gepubliceerd in Brieven van Paulus 211 



237 

42e Jaarverslag Paulus van Daesdonck 

over het verenigingsjaar van 1-9-2016 tot en met 31-8-2017 

door secretaris Johan Mulders 

Algemeen 

Onze Heemkundevereniging Paulus van Daesdonck telde aan 

het eind van het verenigingsjaar 546 leden. 

Samenstelling bestuur: Gerard Oomen, Hans van der Zanden, 

Louis Vriens, Joke van Baal, Johan Mulders, Karel van den Hout, 

Peter van der Ven, Ger Schuurmans en Marijke van Hooijdonk. 

Er zijn dit jaar acht bestuursvergaderingen van de 

heemkundekring geweest en twee van de stichting Paulus’ 

Museum. Het museum wordt beheerd door een aparte stichting. 

Het bestuur van de vereniging Heemkundekring Paulus van 

Daesdonck is tevens het bestuur van de Stichting Paulus’ 

Museum, aangevuld door drie oud-bestuursleden van de 

vereniging. 

Het bestuur wordt ondersteund door enkele zeer actieve 

werkgroepen. 

De vereniging ontving over 2016 subsidie van de gemeente 

Alphen-Chaam. De gemeente Breda subsidieert niet de 

heemkundekring, maar wel het museum. 

 

De contributie bedroeg voor de leden € 22,50 per gezin (€ 19,50 

bij betaling via automatische incasso).  
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Activiteiten 

a. Er zijn 5 Brieven van Paulus verschenen: 211 t/m 215. 

b. Er waren 5 avondactiviteiten:  

• 20 september: lezing over Dialecten (door Jos 

Swanenberg) 

• 10 oktober (jaarvergadering): na de pauze 

presenteert Toon van Miert een verhandeling over 

heiligen en regionale bedevaartsoorden. 

• 21 november: lezing over Brouwerij de Roskam (Jan 

Jansen Openluchtmuseum Arnhem) 

• 13 maart: lezing over hondenkarren (Bert Willemen) 

• 24 april: lezing over Archeologie in ons heem (Karel 

Leenders) 

c. Er waren twee tentoonstellingen: 

• Vanaf 2 oktober: “Tussen Pot en Pint” ‘Daar werd 

gegeten en gedronken’ over uitspanningen in ons 

Heem. 

• Vanaf 1 april: “Ondergronds Verleden” – ‘Wat lieten 

onze voorouders achter in de Bodem?’ over 

archeologie  

d. 5 februari 2017: Een optreden van het Bredaose duo: 

“Dun Bart en Dun Teej” (Borghouts) in zaal Vianden in 

het Ginneken 

e. 20 mei: Fietstocht langs het klooster aan de 

Seminarieweg, voormalig landgoed en seminarie IJpelaar 

en de archeologiehoek in de Brede School aan de 

Viandenlaan  

f. Paulus nam op 30 oktober deel aan de dorpsquiz in 

Bavel en werd gedeeld 12e (van de 60 deelnemers).  
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g. Op 18 november was de regionale heemquiz voor de 

heemkringen van West-Brabant in Oudenbosch. Paulus 

werd gedeeld 6e (van de 18 heemkringen). 

h. Promotie: 

• Informatie aan een aantal campings in ons heem in 

verband met de openstelling van het museum in de 

zomermaanden.  

• Vele keren in regionale kranten informatie gegeven. 

• Paulus van Daesdonck is inmiddels ook te vinden op 

facebook. 

i. Om de band met de vaste vrijwilligers te onderhouden 

werd hen op 16 november een gezellige avond 

aangeboden. 

Van veel van deze activiteiten zijn verslagen te vinden in de 

Brieven van Paulus. 

Contacten met anderen 

• Brabants Heem: regio-overleg in Drimmelen (27 oktober) 

en in Ulvenhout (10 april). Dit laatste regio-overleg werd 

georganiseerd door onze Heemkundekring. 

• Diverse HKK en musea in onze regio, onder andere via 

ruilabonnementen van tijdschriften. 

• Vanuit Landstad de Baronie is een geregeld overleg op 

gang gekomen met betrekking tot de toekomst van 

streekmusea rond Breda. Het gaat dan met name over 

thematisering van de verschillende musea en/of 

afstemmen van de collecties. 
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• In verzorgingshuis de Donk en in Overakker worden 

geregeld tentoonstellingen ingericht door Paulus; in de 

Donk ook een kerststallenexpositie. 

Werkgroepen(commissies) 

a. Redactie Brieven van Paulus: De redactie bestaat uit Hans 

van der Zanden, Louis Vriens, Johan Mulders en Kees 

Leijten. redactie@paulusvandaesdonck.nl  

b. Depots en werkruimte: De mannen van de depots (Kees 

Leijten, Toon van Miert en Karel van den Hout) zijn elke 

woensdagmorgen in een van de depots in Ulvenhout te 

vinden. Zij inventariseren, sorteren en registreren. 

c. Museumcommissie: Onder leiding van Kees Leijten 

nemen Joke van Baal, Karel van den Hout, Frans van Aert 

en Thom Neger diverse praktische werkzaamheden op 

zich. Zij zijn een actieve werkgroep en organiseren het 

onderhoud, het schoonmaken, de inrichting, de tuin en 

alle andere zaken die op het museum betrekking 

hebben. Zij zijn ook betrokken bij het inrichten van de 

tentoonstellingen. 

De entree van het museum is inmiddels voorzien van een 

glazen 2e deur, gesponsord door de Pierre de Jonge 

Foundation, Rabobank en Jumbo. Dankzij deze 

tussendeur staat de buitendeur vaak uitnodigend open. 

In de zomermaanden is geëxperimenteerd met extra 

doordeweekse middagopenstellingen. 
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d. Gens Pauli: Na verwerking van 4.263 geboorte-, 919 

huwelijks- en 3.330 overlijdensakten uit de burgerlijke 

stand en 11.672 doop-, 3.422 trouw- en 5.929 

begraafakten zijn nu 97.148 vermeldingen van 18.790 

personen geregistreerd. Er zijn 19.565 bidprentjes 

ingevoerd. 

e. In het weekend van 28 en 29 januari organiseerde de 

werkgroep Heusdenhout zeer succesvol de 

fototentoonstelling Oud Heusdenhout. 

f. Werkgroep digitalisering: Deze groep regelt alle zaken 

die met automatisering verband houden. Het gaat onder 

andere om het bijhouden van de website. Inmiddels zijn 

alle Brieven van Paulus gedigitaliseerd en daarvan zijn de 

nummers 1 tot en met 150 te raadplegen via de site: 

www.paulusvandaesdonck.nl  

g. Tentoonstellingscommissie: De commissie bestaat uit 

een vaste kern van vijf bestuursleden die ad hoc wordt 

aangevuld met themadeskundigen. Deze commissie is 

verantwoordelijk voor de te kiezen thema’s en voor de 

inhoudelijke en organisatorische aspecten van de 

tentoonstellingen.  

Museum 

a. Het stichtingsbestuur van het museum bestaat uit het 

bestuur van de HKK en 3 oud-bestuursleden/ 

medestichters van de museum: Dick Meeren, Adam 

Verkooijen en Kees Leijten. 

b. De museumcommissie is heel actief met betrekking tot 

alle taken die uitgevoerd moeten worden. 
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Zij krijgt hulp van beheerder Iwan Turzinski. Iwan is op 15 

juni met pensioen gegaan, maar blijft actief in het 

museum als vrijwilliger. Verder zijn er de vele onmisbare 

andere vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren en 

rondleidingen verzorgen. 

c. De Stichting Paulus’ Museum ontvangt subsidie van de 

gemeente Breda en ad hoc bijdragen van stichting ‘t 

Hofflandt. Een substantieel bedrag voor het museum 

komt van onze 11 sponsors. We zijn blij met hun steun. 

Zij staan vermeld op het sponsorbord in het museum, 

worden altijd genoemd in de Brieven van Paulus en staan 

ook nadrukkelijk op onze website.  

d. Dit jaar deden wij ook mee met de clubkasactie van de 

Rabobank. Die bracht het musem € 477,- op voor een 

nieuwe geluidsinstallatie. Daarnaast kreeg Paulus € 406,- 

van de Jumbo actie ‘spek je kas’ om een project voor de 

jeugd te financieren. 

e. Jaarlijks bezoeken ongeveer 2000 mensen de 

tentoonstellingen. 

f. Voor het onderhoud van het gebouw maken wij gebruik 

van een meer-jarenonderhoudsplanning, die is 

ondergebracht bij de gemeente Breda. Jaarlijks wordt 

voor het onderhoud gereserveerd. 

Beleidsplan 2010-2020 

In ons beleidsplan is de te verwachten ontwikkeling voor de 

komende jaren aangegeven. Het beleidsplan dient als leidraad 

voor de activiteiten die we gaan ondernemen.  
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Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. Voor het jaar 

2016-2017 zijn vijf actiepunten geformuleerd:  

• aansluiten bij social media, onderzoek actieve facebook 

pagina en website actueel houden. 

• kerkhoven-werkgroep installeren met oog op mogelijke 

tentoonstelling in 2018 of 2019. 

• boekenverkoop professionaliseren en prijsbeleid 

bekijken. 

• aan de hand van lokale aanknopingspunten 

(bijvoorbeeld 4 en 5 mei dodenherdenking en bevrijding) 

scholen ondersteunen op onderwerp oorlog en vrede. 

Bij wijze van proef wordt gestart met de scholen in 

Ulvenhout. 

• er loopt een onderzoek naar de mogelijkheden van 

regionale samenwerking (in de Baronie) tussen de 

heemkundemusea. Paulus doet hier actief aan mee. 

Inmiddels heeft Paulus een facebookpagina en is de website 

geheel vernieuwd (na een hack).  

De werkgroep Kerkhoven is geformeerd en zal in de loop van 

2018 met resultaten komen. 

Met de scholen is contact opgenomen over ondersteuning i.v.m. 

thema’s als dodenherdenking en bevrijding, maar ten gevolge 

van de zeer volle lesprogramma’s heeft dat nog niet veel 

resultaat opgeleverd. 

De regionale samenwerking tussen de musea in de Baronie is 

inmiddels zo ver dat een paar pilotprojecten worden opgestart 

om ‘aan elkaar te wennen’. 
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De discussie over de vraag hoe we als heemkundekring en 

museum staan in de samenleving heeft na enkele heisessies wel 

het denken in gang gezet, maar nog geen concrete 

veranderingen in de organisatie en de werkwijze van het bestuur 

teweeg gebracht. De zoektocht wordt voortgezet. 

We moeten meer aansluiten bij de maatschappelijke 

ontwikkelingen, boeiend zijn voor de mensen van nu en streven 

naar verjonging van het ledenbestand.  

Samenvattend: We moeten als vereniging en museum alert zijn 

op de veranderingen van de maatschappij om ons heen en tijdig 

anticiperen. 

De actiepunten voor het komende jaar (2017-2018): 

• Op zoek gaan naar meer het sponsoren. 

• Actief werken aan uitbreiding van het ledenbestand 

• De openstellingstijden van het museum verruimen. Dat 

kan alleen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 

• In regionaal verband de samenwerking met andere 

musea versterken. 

• Intern de organisatie van het bestuur en de werkwijze 

tegen het licht houden. 

Het was weer een druk jaar en het gaat nog steeds goed met 

onze vereniging en met het museum. Dat is te danken aan de 

inzet van vele vrijwilligers op allerlei gebieden. Wel zouden wij 

graag nog meer leden in een actieve rol zouden willen zien. Met 

dank aan alle mensen die Paulus een warm hart toedragen en 

daadwerkelijk steun verlenen.  
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Uit Heusdenhouts historie 

in samenwerking met Wijkraad Heusdenhout 

Over de Rulle, de Leij, de Molenleij en het 

stroomgebied 

door Wim Joosen 

De Rulle/de Leij benedenstrooms twee keer verlegd 

 

Historisch-geograaf Karel Leenders laat in bovenstaand kaartje 

zien hoe de Molenleij tot stand is gekomen. Vanuit Gilze en 

Molenschot kwam de Leij richting Heusdenhout. Van daar 

stroomde het water via de Rulle naar de vesting Breda. Zie de 

getrokken lijn onder het woord Lovensdijk. Ter hoogte van 

Heusdenhout en IJpelaar werd een beek gegraven naar een 

bestaand stroompje in de buurt van de Zandbergen ten noorden 

van Ginneken. 
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Hierdoor werd het debiet van het stroompje vergroot om de 

daar aanwezige watermolen beter te kunnen aandrijven. 

De molen maalde het schors van eikenbomen tot run dat 

gebruikt werd voor het looien van huiden. Dat vergraven van de 

Leij heeft al plaats gevonden vóór het jaar 1280. Naast de 

watermolen toont de tekening ook twee windmolens bij 

Zandbergen. Bij de oorlogshandelingen tijdens het Beleg van 

Breda door Frederik Hendrik in 1637 zijn de molens vernield. 

 

In opdracht van de Gemeente Breda maakte Karel Leenders in 

2006 de Cultuur Historische Landschapsinventarisatie. Het 

historisch patroon is geprojecteerd op de huidige situatie. Door 

middel van kleuren wordt het hoogteverschil aangegeven. Ook 

de loop van de beken is goed te zien. Rechts van de akkers van 

Heusdenhout (op het plaatje midden rechts) was een verlaagd 

deel in het terrein aanwezig. Op die locatie is de 25 meter hoge 

afvalberg tussen Heusdenhout en Dorst gevormd. 
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Iets ten noorden daarvan bij Baarschot ligt een gebied waar nog 

turf is gestoken. We zien dat in een volgend plaatje.  

Het gegraven deel van de Molenleij loopt door wat hoger 

gebied. Van dat oorspronkelijk gegraven deel van de Molenleij 

zijn nog enkele restanten te zien, zoals bij het Baronieterrein en 

naast Hoeve De Blauwe Kei. 

De Molenleij vanuit meerdere locaties, met meerdere 

benamingen 

 

Seters-Dorst: Oude Leij of Dorstse Leij (A). 

Molenschot: (Noordelijk) Bovenleij en (Zuidelijk) 

Moleneindse Loop gaan verder als 

Molenschotse Broekleij (B). 

Gilze: (Noordelijk) Scheelse loop stroomt in 

Raakeindse Heideloop (1). (Zuiderlijk) 

Langereitse Leij wordt Voortjese Leij, voegt zich 

samen met Kleine Heikense Leij tot Grote 

Wouwerleij (2). 1 en 2 voegen zich samen en 

gaan verder als Gilze Wouwerbeek (C). 

A, B en C voegen zich samen en gaan verder als De Leij. 

 

Het overzicht geeft aan dat de Molenleij ontstaat uit diverse 

stromen. Volgens historici is de Oude Leij een gegraven stroom 

om het gebied bij Baarschot te ontwateren. Voor dezelfde 

waterloop komt ook de naam Dorstse Leij voor.  

Zowel vanuit de richting Molenschot als uit de richting Gilze 

stroomt het water vanuit enkele takken richting Heusdenhout. 
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Ze verenigen zich ten oosten van Heusdenhout. Hoewel de 

stroom hetzelfde blijft krijgt deze hier en daar een andere naam. 

De getoonde benamingen laten zich verklaren uit de plaatsnaam 

en de opsomming die Christ Buiks aangeeft voor stromend 

water. Het woord wouwer betekent visvijver. Mede door de 

aanwezige leem in de bodem, bleef in de lagere gedeelten van 

de Gilzewouwerbeek in kommen water staan. De Heer van Breda 

liet in deze wouwers zijn vis vangen. 

De zwaartekracht is de natuurlijke oorzaak van het stromen van 

het water, ook in de Molenleij. Dat gebeurt uiteraard alleen 

wanneer er sprake is van een hoogteverschil. Door het invoeren 

van een postcode op de site www.ahn.nl kunnen we de 

gemiddelde hoogte op de aangegeven locatie aflezen. 

Baarschotsestraat Dorst (4849BL) 5,8 m. 

Broekstraat Molenschot (5124NK) 9,8 m. 

Versterstraat Gilze (5126BT) 17,2 m. 

Heerbaan Heusdenhout (4817NL) 4,2 m. 

Van den Borchlaan Ginneken 2,3 m. 

Nassausingel 28 Breda 2,5 m. 

 

De eerste drie waarden in het overzicht komen van de postcode 

het dichtst bij de beginpunten van de waterlopen. De vierde 

komt van het punt waar de Molenleij onder de huidige 

Heerbaan door gaat. De vijfde is nagenoeg op het punt waar de 

vroegere Molenleij in de Mark uitstroomde. De laatste is 

ongeveer op het punt waar De Rulle vroeger bij de vesting Breda 

uitstroomde. 
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Wanneer ik vroeger vertelde dat ik afkomstig ben van een dorp, 

was de reactie vaak: “Dat gat!”. Uit de getoonde metingen blijkt 

nu waar het eigenlijke gat ligt. 

U kunt via genoemde site zelf opzoeken hoe uw woning is 

gesitueerd. 

Op de site Geschiedenis van Dorst (www.geschiedenis-dorst.nl) 

vertelt Piet van Beek over de turfwinning in de polder Droogblik 

en bij Baarschot. Historicus Christ Buiks noemde het woord ‘blik’ 

al voor stilstaand water. Zoals eerder gezegd werd het gebied 

ontwaterd via de gegraven Oude Leij. Op die manier hield men 

er de waterstand op peil en kon er turf worden gestoken. Het 

plaatje laat de verkaveling zien van de percelen waar turf werd 

gestoken. Voor eigen gebruik had men liever smalle maar lange 

percelen. 
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Van één van de huurcontracten luidt een bepaling dat de 

huurder niet meer dan 1 roede (= 1/400 bunder) per jaar aan 

turf mocht steken. De getallen op de percelen verwijzen naar de 

naam van de gebruikers. Zo zijn de percelen 5 en 23 van de 

weduwe van Willem Oomen uit Heusdenhout. 

 

Op dit deel van de kaart uit 1840 is links de vesting Breda te 

zien. De Molenleij is duidelijk herkenbaar. Ook al was de 

Molenleij vanaf Heusdenhout/IJpelaar verlegd naar de 

Zandbergen, de resten van De Rulle bleven intact om dat gebied 

te ontwateren in de richting van de vesting. Nu lijkt 1840 heel 

lang geleden, maar mijn opa werd geboren in 1869 en die heb ik 

nog ruim twaalf jaar gekend. In 1870 zouden de poorten van de 

vesting Breda gesloopt worden. 

Op de volgende afbeelding is de vesting Breda te zien in zijn 

meest uitgebreide vorm in 1869. Op de tekening stroomt aan de 

rechterzijde De Rulle de vestinggracht in. 
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Daarboven is de Lovensdijk getekend en onder de waterloop de 

Molengrachtstraat. Vanaf 1869 werd de ontmanteling van de 

vesting Breda ter hand genomen. Omstreeks 1881 werd deze 

afgerond. De vorm van de vesting uit die tijd is nog enigszins 

herkenbaar in het patroon van de huidige singels rond het 

centrum. De uitbreiding van de stad maakte de Molenleij tot een 

lastig fenomeen. Voor bouwplannen vormde de waterloop een 

grote hindernis. Ook de regelmatige stankoverlast was hinderlijk 

voor de bewoners langs de Molenleij. Diverse oplossingen 

werden bedacht, maar geldgebrek en omdat het twee 

gemeenten betrof werkten remmend. Er werd onderling nogal 

gesteggeld over de verdeling van de kosten. Uiteindelijk werd bij 

het begin van de oorlog (WOII) een begin gemaakt met het 

dempen van de Molenleij tussen Heusdenhout en Ginneken. 
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Bij de Heusdenhoutseweg werd de Molenleij omgebogen en 

weer zoals heel vroeger naar de stad geleid. Op de oorlogsfoto 

van de RAF zien we iets onder het midden het oude IJpelaar. 

 

Daarboven ligt Heusdenhout. Zowel de Heusdenhoutseweg, de 

oversteek van de Molenleij als de aansluiting op de 

Valkenierslaan zijn goed herkenbaar. De witte vlek aan de 

Heusdenhoutseweg is een van de zandhopen die bij het 

vergraven van de Molenleij ontstonden. Oudere bewoners van 

Heusdenhout lieten ons weten dat ze daar als kind met veel 

plezier in hebben gespeeld. 
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Tijdens gesprekken die we als werkgroep met oudere mensen 

uit het vroegere Heusdenhout houden, komt het vaak ter sprake. 

Het Leike is in het verleden in Heusdenhout een bron van veel 

speelplezier geweest. 

 

Op de foto is een gezelschap uit de buurt te zien tijdens het 

schaatsen. In de warme zomermaanden was het water natuurlijk 

ook aantrekkelijk en gaf het de kinderen de nodige afkoeling. De 

waterstand in het Leike kon nogal variëren. Soms vielen er 

stukken droog zodat de aanwezige vissen zich moesten 

verzamelen in diepere gedeelten. In die poelen kon men soms 

paling vangen. Er wordt het verhaal verteld van een knecht van 

Hoeve De Blauwe Kei, die gebarend en luid roepend op een stel 

kinderen afkomt. Zij hebben net een aantal palingen in een poel 

geïsoleerd om deze te vangen. De man roept dat het vangen 

van vis niet is toegestaan. Hij komt in de buurt en de kinderen 

gaan op de loop. De man gaat er ook vandoor, maar niet nadat 

hij de palingen zelf had gevangen. 
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Gedempt traject van de Leij 

Van het gegraven deel van de toenmalige Molenleij is thans 

nauwelijks nog wat te zien. Dat deel vormde voor verdere 

ontwikkelingen een grote last. Soms viel de Molenleij droog, dan 

ontstond er weer een overstroming. Zoals gezegd, er werd afval 

in gedumpt en de riolering kwam er in uit dat vervolgens tot 

stankoverlast leidde. Grote veranderingen in het landschap zoals 

infrastructurele voorzieningen en woningbouw lieten de loop 

van dat deel van de Molenleij verdwijnen. Zie de opsomming 

van oost naar west in het overzicht. Vanuit Heusdenhout: 

• Zuidelijke rondweg/Franklin Rooseveltlaan. 

• Bij Hoeve de Blauwe Kei. 

• Bij Molenleijstraat en Korte Ploegstraat. 

• Tuin Benedictinessenhof. 

• Tussen De Roy van Zuidewijnlaan en Saksen Weimarlaan. 

• Oranjeplein. 

• Schuifhil, verder richting Van den Borchlaan. 

Slechts hier en daar is er nog wat van de oude loop te 

ontdekken. Bijvoorbeeld naast het voetbalterrein van Baronie. 

Ook bij de gelukkig bewaard gebleven Hoeve De Blauwe Kei is 

nog een restant te zien. 

In het door historicus Ad Jansen geschreven boek met de titel 

Een halve eeuw Ginneken staat op bladzijde 46 van deel I de 

volgende duidelijke tekening. Het is daar waar nu de 

Ginnekenweg de zuidelijke rondweg oversteekt en de Johan 

Willem Frisolaan overgaat in de Franklin Rooseveltlaan. Het zijn 

eigenlijk twee in tijd verschoven situaties door elkaar heen. 
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De loop van De Leij is te zien, deze komt uit oostelijke richting 

tussen De Roy van Zuidewijnlaan en de Saksen Weimarlaan in. 

Vervolgens gaat deze dan onder de Ginnekenweg door in de 

buurt van de winkel van Jaak van Wijck. Tevens zijn de panden -

in licht grijs- aangegeven die aan de vooruitgang ten prooi 

vielen. Waar nu het straatje met de naam Schuifhil loopt 

stroomde eens het water van de Molenleij. De naam Schuifhil is 

een persoonsnaam en is geen historisch toponiem. De heer 

Schuyfhil was de eigenaar van enkele in de nabijheid gelegen 

percelen. 



256 

De in 1795 opgerichte gemeente Teteringen moest in 1927 haar 

grondgebied direct rondom de vesting door annexatie aan 

Breda afstaan. Sinds dat jaar raakten de gemeente Breda en de 

gemeente Ginneken c.a. elkaar. Op 1 januari 1942 werd het dorp 

Ginneken en het westelijke deel van Heusdenhout door 

annexatie aan de gemeente Breda toegevoegd. Het resterende 

deel van de gemeente Ginneken en Bavel ging verder als 

gemeente Nieuw-Ginneken. Het overgebleven deel van 

Heusdenhout werd op 1 juni 1961 Bredaas grondgebied. 

Ter herinnering aan het feit dat op die plek eens de grens tussen 

gemeente Breda en gemeente Ginneken en Bavel liep werd de 

afgebeelde gedenksteen ingemetseld. 
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De tekst op de gedenksteen luidt als volgt: 

HIER LIEP ’T LEIKE GINNEKENS GRENS 

ZELFSTANDIG ZIJN EN BLIJVEN WAS DE WENS 

DOCH DE NOORDELIJKE OPMARS VORDERDE GESTA 

OP 1 JANUARI 1942 WERD GINNEKEN VOORGOED BREDA 

TER VERZOENING 

1 NOVEMBER 1980 

M.J.H. VAN DE VEN     S.G.C. ’T LESTOGENBLIK     W.J.L. MERKX 

 BURGEMEESTER             22 JARIG JUBILEUM      BURGEMEESTER 

NIEUW-GINNEKEN    300 JAAR GINNEKENS CARNAVAL    BREDA 

 

Tot zover een aantal elementen uit de geschiedenis van de 

Molenleij en zijn stroomgebied. 

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 

  

mailto:nieuws@heusdenhout.nl
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Schrijfles uit 1908 

door Johan Mulders 

Bij Het Ruilboek in Ulvenhout komen - naast heel mooie boeken 

en afgedankte oudjes - soms ook verrassende boekwerkjes 

binnen. 

Onlangs een 

handschriften 

oefenboekje 

“De Loopende 

Hand” uit 1908. 

“Verzameling 

voorbeelden 

voor het 

toegepast 

schrijven in de 

hoogere klassen 

der L.S.” 

Naast 

voorbeeldletters 

en -woorden 

staan er ook 

opvoedende teksten in zoals bijgaand lesje in “Gezondheidsleer 

of Hygiëne” 

Het is precies de schrijfmethode die ik op de lagere school 

moest oefenen. Ik moet constateren dat er niet veel meer van 

over is; helaas! 
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Archeologie nu en toen 

door Karel van den Hout 

Op 1 april dit jaar opende wethouder De Bie van de gemeente 

Breda een boeiende tentoonstelling in ons museum over 

archeologie. De getoonde vondsten zijn afkomstig uit ons 

heemkundegebied en bestrijken een flink deel van de 

geschiedenis van onze streek. 

De “urnen van Strijbeek” zijn zondermeer topstukken, maar ook 

de vele opgravingsvondsten uit het gebied Eikberg in Bavel 

vertellen ons hoe het werken en leven was in het verre verleden. 

Zoals we gewend zijn mogen we ook nu niet klagen over de 

belangstelling voor deze tentoonstelling, die we dankzij de 

prima medewerking van de Archeologische Dienst van de 

gemeente Breda hebben kunnen maken. 

Al een aantal jaren worden de opgravingen op archeologisch 

gebied gedaan door gemeentelijke archeologische diensten en 

bureaus die gespecialiseerd zijn in bodemonderzoek. Opgraven 

gebeurt niet willekeurig; er moet zeker een bepaalde 

archeologische verwachting zijn van een gebied en de percelen 

moeten bestemd zijn voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten, 

waardoor er verstoring van de bodem plaats gaat vinden.  

Tegenwoordig wordt alle informatie goed vastgelegd, 

gefotografeerd en ingetekend en de technologie van deze tijd 

helpt hierbij zoals bijvoorbeeld grondradar. Indien nodig komt 

er een verslag dat door deskundigen en andere 

belangstellenden ingezien kan worden. 
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De interesse voor archeologie is groeiende en ook scholen 

besteden er steeds meer aandacht aan. 

Prosper Cuypers van Velthoven uit Ginneken 

In de 19e eeuw was de manier van onderzoeken wel enigszins 

anders. Vanuit de provincie was er wel een instantie die er zich 

mee bezig hield, maar gemeentelijk gezien was dat toch minder 

en waren het meestal individuele personen die op onderzoek 

gingen en medewerking kregen van landeigenaren en boeren. 

Zo iemand was ook Prosper 

Cuypers (1803-1882) die 

van 1833 tot 1847 op de 

Ginnekenweg woonde. Na 

zijn huwelijk met Anna van 

Velthoven voegde hij haar 

achternaam toe aan de 

zijne. In 1839 koopt hij 

grond op Geersbroek in 

Ulvenhout en bouwt er 

Huize Anneville. Zijn vader 

was burgemeester van 

Bergen op Zoom, maar hij 

heeft nooit een echte 

functie gehad behalve dan dat hij enige tijd iets op het gebied 

van belastingen deed. Aangezien hij veel vrije tijd had, kon hij 

zich bezig houden met z´n hobby’s: historisch onderzoek, 

verzamelen van allerlei documenten en geschriften, munten en 

archeologie. Hij had goede contacten bij allerlei archieven en 

kon daardoor aan de nodige informatie en materialen komen. 
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Door zijn interesse voor historie en archeologie kwam hij in 

aanraking met een leeftijdsgenoot: C.R. Hermans, één der 

grondleggers van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 

Wetenschappen in Noord-Brabant. In het werk van Hermans 

(Noordbrabantse Oudheden van 1865) staan verslagen van 

archeologische opgravingen die Cuypers deed in Alphen, Riel en 

Baarle-Nassau. Daar waren tientallen grafheuvels te vinden die 

de aandacht trokken van Prosper. Met een vaste kracht, C. 

Couwenberg uit Alphen, deed hij onderzoek en maakte hij 

aantekeningen. 

In Alphen en Riel had Cuypers de medewerking van 

gemeentesecretaris Hendrickx, die als jager de omgeving erg 

goed kende. De informatie die hij kreeg van Hendricks kon 

Prosper prima gebruiken bij het doen van opgravingen van 

urnenvelden en grafheuvels. Daarbij liet hij afbeeldingen maken 

van de vele vondsten die werden gedaan. Een aantal 

voorwerpen kwamen terecht in de depots van de 

oudheidkundige collectie van de provincie Noord-Brabant maar 

dikwijls bleven ze in zijn verzameling of kwamen ze terecht bij 

het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Hermans was 

hiervan geen voorstander en kreeg met Cuypers een conflict 

over zijn werkwijze. 

Met een andere (amateur) archeoloog, J. van Spaendonck , 

kwam Prosper in botsing over een opgraving in Tilburg in 1842. 

Cuypers was hier, samen met jhr. De Grez uit Breda die 

Commissaris was van het 5e Distrikt van Noord-Brabant, om 

polshoogte te nemen van de opgravingen daar. 
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Zoveel personen die iets van doen hadden met archeologie 

begon wrijving te geven en bemoeienis met het onderzoek 

stelde men niet altijd op prijs. We kunnen wel stellen dat Prosper 

Cuypers nauwkeurig zijn werk deed, want de methode die hij 

hanteerde bij opgraven van grafheuvels was zonder meer goed. 

Onder leiding van 

de bekende 

pastoor Binck is in 

de eerste helft van 

vorige eeuw nog 

veel onderzoek 

gedaan in de 

omgeving van 

Alphen. 

 

 

De afgelopen jaren zijn bij aanleg van de rondweg bij Baarle-

Nassau diverse interessante bewoningssporen gevonden. In 

onze omgeving kennen we alleen de urnenvondsten van De 

Strijbeekse Heide maar mogelijk zijn bij ontginning vroeger 

sporen uitgewist die iets te maken hadden met oude 

begraafplaatsen.1 

  

                                                 

1 Bronnen: J. Verhagen: P. Cuypers en zijn liefhebberijen, in De Oranjeboom 51; diverse 

nummers van De Runstoof, periodiek HKK Carel de Roij Alphen; Heimerick Tromp: De 

woonstede door de eeuwen heen, dec 1999. 
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Uylespiegel 

door Hans van der Zanden 

Na eerder verteld te hebben over de schoonzoon, de dochters 

en de vrouw van Uylespiegel wil ik het nu eens hebben over zijn 

trawanten.1 

Coob de Geus 

Op 27 september 1702 trouwt in Breda de soldaat Laurens  

Pieterse de Geus uit het regiment van generaal Salis met 

Allegonde de Goede, die bij de Haagpoort woont. Drie dagen 

eerder werd hun huwelijk al ingezegend in de parochiekerk van 

de Waterstraat. Kinderen van dit echtpaar zijn Petrus Joannes 

(1703), Cornelis (1705), Jacobus (1708), Andreas (1710), Anna 

Christina (1713), Helena (1716), Anna Cornelia (1719) en Willem 

(1721). Mogelijk is Laurens in 1732 als lakenbereider werkzaam.2 

Jacobus, die op 25 mei 1708 gedoopt werd, treedt op 16 januari 

1729 in het huwelijk met Mary Blom, die op de Haagdijk woont.  

Op 23 oktober 1731 wordt het eerste kind van Coob en Mary 

gedoopt, genoemd naar grootvader Laurens, die dan ook de 

peetvader is. Op 30 november 1734 houdt grootmoeder 

Aldegonda het naar haar genoemde kind boven de doopvont. 

Het lijkt zo op het eerste gezicht een doorsnee gezin, maar bij 

deze doop was Coob al niet meer aanwezig. 

                                                 

1 Brieven van Paulus 206, 207 en 211. 
2 GAB, notaris C. van Bommel 1-8-1832. 
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Coob komt bij Uylespiegel 

Met Pinksteren 1734 wil Coob naar Tilburg gaan om daar te 

werken. Hij kiest niet de kortste route, want hij komt uit te 

Galder bij de herberg van Antonij Janse van Hooijdonk waar de 

Uilenspiegel uithangt. Daar blijft hij een jaar rondhangen zonder 

er echt vast domicilie te houden. Hij gedraagt zich daar als een 

vagebond, landloper, straatschenner, dief en moordenaar. Om te 

beginnen verkracht hij in het Mastbos de oudste dochter des 

huizes, Cornelia. Ook de andere dochters van Uylespiegel krijgen 

de nodige aandacht van Coob en alsof dat nog niet genoeg is 

pleegt hij ook met hun moeder overspel. Blijkbaar staat dat een 

“zakelijke” relatie met Uylespiegel niet in de weg, want samen 

met enkele vaste bezoekers van de herberg vormen zij een 

heuse bende. 

Coob leert in mei 1734, als ze samen voor de heer Mostman 

schors kappen, Jan van Rijkevorsel, schoonzoon van Uylespiegel, 

kennen. Jans vrouw Adriana verlaat haar man voor Coob, met 

wie ze ruim een jaar lang in ontucht leeft en het is dan ook niet 

denkbeeldig dat Coob de vader is van de dochter die in 1735 

geboren wordt.1 

Diefstal en inbraak 

De bende van de Uylespiegel pleegt in wisselende samenstelling 

allerlei misdaden en van veel zaken is met name Coob verdacht. 

Zelden bekent Coob een feit, maar desondanks geeft deze lijst, 

gebaseerd op verhoren van de bendeleden, een beeld van wat 

de bende van de Uylespiegel uitvrat. 

                                                 

1 Brieven van Paulus 206 pagina 61. 
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• Rond de slachttijd in 1734 stelen Jan Mol, Coop de Geus 

en Lambert de Kramer twee vette koeien (een zwartbonte 

en een rood gevlekte) uit de Zwartenbergse polder. Het 

rode beest was volgens het merk op de hoorns (A.V.P.) 

van Alexander van Poppel die in de Hage woont. 

• Rond dezelfde tijd stelen Jan en Coop uit de kelder van 

Adriaan Cornelis Aarts te Strijbeek een varken dat in het 

zout ligt. Daartoe maken ze met een ijzer dat normaal 

gesproken voor in de ploeg gestoken wordt een gat in 

de muur. 

• In de nacht van 30 september op 1 oktober 1734 breekt 

Coob in bij Maria Jan Maas, de weduwe van Cornelis 

Peter Jan Dirken, op de Hazeldonk onder Rijsbergen. De 

kast waar hij goederen uit steelt breekt bij met een 

ijzeren staaf open. Voorafgaand aan de inbraak maakt 

Coob zich zwart en zet een muts met hoorns op. Deze 

vermomming doet denken aan de beruchte 

bokkenrijders. Een andere beschrijving verhaalt hoe Coob 

met een wit hemd aan en een grenadiersmuts op als 

schildwacht heeft gestaan bij deze inbraak. De buit: een 

bruine vrouwenrok, slaaplakens, vier manshemden, een 

zwarte en een roze vrouwenmantel, een stiklijf (soort 

korset) en een gestreepte zijden neusdoek. Coob wordt 

bij deze inbraak bijgestaan door een kerel met een 

lamme hand (Anthonij de Kremer?) en een jongen 

genaamd Jan (Klinckhamer?). 

• Rond deze tijd rooft hij van een boer te Meer vier 

hoenderen. 
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• Ook rond dezelfde tijd wordt ene Cobus berooft, die vlak 

bij Uylespiegel winkel houdt. Dat is waarschijnlijk Cobus 

Coopmans geweest. 

• Samen met Uylespiegel rooft Coob op Strijbeek drie 

korven bijen. 

• Ook samen met Uylespiegel steelt hij te Meerle een kalf 

uit een boerenschuur. 

• Met Uylespiegels dochter Adriana rooft hij een rode koe 

uit een buitendijkse wei nabij het Zwartenbergse Veer. 

• Met Jan Klinckhamer rooft hij nog een zwarte koe met 

witte vlakken en in zijn eentje nog een kalf. 

• Samen met Jan van Rijkevorsel steelt hij uit een 

varkenskot in Meerle een klein varken dat hij in een zak 

stopt en zo naar de Uylespiegel brengt. 

• Al deze dieren worden bij de Uylespiegel geslacht en 

geconsumeerd. De huiden worden verkocht. 

• Van Francois Dirk Adriaensse Capuijnen stelen ze een 

stok bijen en rond Kerstmis 1734 nog een korf. 

• In april of mei 1734 stelen ze uit de bijentuin van Jan 

Jaspers van Hooijdonk te Galder twee stokken bijen. 

Ze verdrinken de bijen, eten de honing op en leggen de 

lege korven op de brug over de waterloop te Galder. 

• Tijdens zijn verblijf bij Uylespiegel worden door Coob 

ook verschillende schapen gestolen. 

• Rond december 1734 steelt hij samen met Uylespiegel te 

Meerle twee korven bijen en drie of vier weken later in de 

Maaihoek onder Meer nog eens twee stokken en in zijn 

eentje ook nog twee stokken in de Hage. 
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Al die bijen zijn bij Uylespiegel thuis versmoord of 

verbrand; van de honing is een drank gemaakt en de was 

is in Breda verkocht. 

• Een maand voor Pinksteren 1735 berooft Coob in de 

dreef van Daasdonk een vrouw van haar mantel. Het 

slachtoffer, Maria, kwam van Breda. 

• Bij het Galders hek aan het Mastbos steelt hij van een 

vrouw haar zilveren haarijzer. Via het huis van 

Uylespiegel komt het bij de Bredase bank van lening 

terecht. 

• In mei of juni 1735 steelt hij bij de zus van Peeter Paggen 

een koperen ketel. 

• Op de publieke weg in de Vuchtschoot onder de Hage 

neemt hij een meisje haar zilveren haarijzer af en 

verkoopt het aan Uylespiegel. 

• Van een vrouw die hij bij het Liesbos tegenkomt grist hij 

een tabbaard onder haar arm weg. 

• Samen met Uylespiegel steelt hij in Meersel wat koren 

van de dorsvloer. Ze stelen wel vaker ’s nachts peeën, 

knollen, kolen of andere veldvruchten en ook musterds. 

Moord en doodslag 

Rond Bamis1 1734 komt de organist van Meer, Jan Verberkmoes, 

in de buurt van herberg De Uylespiegel. Hij is gewapend met 

een met hagel geladen snaphaan. Coob de Geus neemt hem het 

wapen uit de hand en schiet hem in het linkerbeen of de bil, 

boven de knie. Enige dagen later overlijdt Jan aan deze wond. 

                                                 

1 1 oktober. 
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In april of mei 1735 komt een zekere Frans, tijkverkoper uit 

Turnhout bij herberg de Uylespiegel. ’s Avonds rond een uur of 

tien loopt Frans iets voorbij de tuin van Uylespiegel de weg op 

naar Galder. Daar wordt hij door Coob de Geus en Uylespiegel 

vermoord. De daders verdelen de kleren en het geld van het 

slachtoffer, ieder drie of vier gulden. Ze begraven het lijk in de 

gracht achter het secreet van Uylespiegels huis en leggen er een 

dorre struik op. Ongeveer een maand later graven ze hem weer 

op en begraven het lichaam op een plek over de Mark op weg 

naar het Kapucijnen klooster. 

Van 22 op 23 juni 1735 heeft Coob de Geus voor de deur van 

herberg De Uylespiegel ruzie met een dragonder. Hij verwondt 

hem met een riek aan het hoofd. Tegen Antonie van Hooijdonck 

roept hij “Uijlenspiegel, schiet, schiet!” en dat maakt Coob 

medeplichtig aan en aanstichter van de moord op een andere 

(gewezen) dragonder, Willem Willemot. Samen met Uylespiegels 

dochters Cornelia en Adriana en een zeker Clara smokkelt Coob 

het lichaam van Willemot op een kordewagen1 over de grens 

naar Spaans Brabant. 

Terechtstelling 

De Staten Generaal hebben in het plakkaat van 6 januari 1707 

opnieuw aangedrongen op harde aanpak van bendes. Getuigen 

en medegevangenen geven weinig ontlastende verklaringen. 

Alleen Adriaantje van Hooijdonk probeert nog beschuldigingen 

van haar minnaar af te wentelen op haar man. 

                                                 

1 Kruiwagen. 
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Gezien de lange lijst misdaden en Coobs overduidelijke 

lidmaatschap van een criminele organisatie kan de rechtbank 

eigenlijk maar tot één conclusie komen. 

Hij wordt op 5 september 1735 conform de eis veroordeeld. Hij 

verbeurt lijf en goed. De volgende dag wordt hij naar de 

executieplaats gebracht voor het stadhuis om een gruwelijke 

doodstraf te ondergaan. Ten voorbeeld en ter afschrikking van 

anderen wordt hij door de scherprechter van onder op 

geradbraakt. Als al zijn botten gebroken zijn wordt hij ter dood 

gebracht door hem met de bijl te onthoofden. Zijn lijk wordt op 

een rad tentoongesteld met zijn hoofd daarboven op een pin. 
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Huijbert van Drommalen 

Albertus (of Hubertus) Drommael (of Drommaet of Dromman of 

De Rommael) en Catharina Blonckaert (of Broncart of Bronckael) 

laten in de parochies Nieuwstraat en Waterstraat kinderen 

dopen: Christina in 1700, Hubertus op 9 maart 1703, Anna Maria 

in 1710 en Joannes in 1715. Dochter Pieternel Drommaer trouwt 

als weduwe van Gerrit Lammers, wonende op de Ginnekense 

straat in 1724 met Christiaen Sens (of Sent of Cent). Dochter 

Katrijne Drommale, wonend op het Ginnekenseind, trouwt in 

1726 met Johannes Müller (of Mulders) en in 1740 met de 

weduwnaar Gillis van der Straten. Zoon Johannes Drommale 

trouwt in 1736 met Johanna Keunings uit de Bosstraat, die in 

1750 als weduwe trouwt met Michiel Jan Schoenmaker. 

Zoon Huijbert gaat op jonge leeftijd in militaire dienst onder het 

regiment van de heer baron Van Leefdaal, maar deserteert al 

snel. Hij trekt samen met de eveneens gedeserteerde 

zeventienjarige Adriaan Janssen uit Teteringen rond in het 

gezelschap van de twintigjarige Marie Leendert Huijbrechts uit 

Hoeven, die in haar levensonderhoud voorziet door todden te 

kopen en verkopen.1 

De nacht van zaterdag 5 op zondag 6 september 1722 brengt 

dit drietal door in een boerenschuur te Chaam. Daar besluiten 

Huijbert en Adriaan om de volgende dag in te breken bij de 

oom van Adriaan, Cornelis Peters, als die samen met zijn vrouw 

naar de kerk is. 

                                                 

1 Schepenbank Breda, inv. 114 folio 129v, inv. 53 folio 44 en inv. 146 dossier 8. 



273 

’s Morgens gaan ze samen naar Ulicoten. Maria ontraadt het hen 

nog, maar daar aangekomen gaan de twee mannen naar de 

boerderij van Cornelis Peter Kuijs. Adriaan zegt tegen Huijbrecht 

dat hij nog vijftig gulden van zijn oom moet hebben, maar dat 

het hem niet lukt die te krijgen. Hij weet het geld daar in huis 

wel te staan. Ze pakken een ladder en Adriaan klimt over een 

slechte muur het huis van zijn oom binnen. Hij maakt van 

binnenuit de deur open en laat Huijbrecht binnen. Via het 

achterhuis komen ze in het huis en daar weet Adriaan ook de 

kist open te krijgen. Daaruit stelen ze drie gulden en enige 

stuivers. Uit een mandje nemen ze dertien manshemden, vier 

vrouwenhemden en een jongenshemd, twee paar lakens en een 

lapje nieuw linnen van ongeveer zeven el mee. Het geld willen ze 

delen met Maria, maar die antwoordt op hun aanbod met “Mijn 

Godt, wat hebde gedaan, dat gij u oom hebt bestoolen”. 

Uiteindelijk heeft ieder toch één gulden, vier stuivers en een 

oortje. De mannen willen de gestolen hemden in Breda verdelen 

en Huijbrecht zou zijn deel zelf gaan dragen, omdat hij maar één 

hemd heeft. Het is Adriaans intentie om met de buit naar Oost-

Indië te gaan varen, want hij durft niet in het land te blijven. Hij 

is namelijk gedeserteerd uit het leger en de sergeant van zijn 

compagnie heeft aan Adriaans oom Cornelis Peter Kuijs een 

pardon gepresenteerd, maar die heeft dat geweigerd.  

Om acht uur ’s morgens komen Cornelis Peters en Jenneke Aert 

Peters Verhooten uit de vroegmis thuis en ontdekken daar dat 

ze bestolen zijn. De klok wordt geluid om de naburen op te 

roepen om samen de dieven te achtervolgen. 
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Later op de dag vindt Cornelis in Chaam zijn neef Adriaen 

Janssen en nog een jongeman en vrouw, die door de naburen en 

de vorster en ondervorster van Chaam gevangen zijn genomen. 

Zij hebben de gestolen goederen van Cornelis bij zich: twaalf of 

dertien vrouwen- en manshemden, twee paar slaaplakens, 

allemaal ongemarkeerd, een stuk van ongeveer acht el nieuw 

lijnwaad, twee grove werk zakken, elk met een rood of blauw 

rond lapje gemarkeerd, twee guldens, een kwart van een 

rijksdaalder en drie permissie schellingen. 

Op maandag 7 september 1722 worden Maria Leenders, 

Huijbert Rommalen en Adriaan Jansse, die alle drie gevangen 

zitten op de Bredase gevangentoren, ondervraagd over wat zich 

afgelopen weekend heeft voorgedaan. De verklaringen zijn in 

overeenstemming met elkaar op enkele details na. Maria zegt 

namelijk dat ze het geld na enig aandringen heeft gewisseld, 

maar de mannen zeggen dat ze het geld zonder protest heeft 

aangenomen, zonder daarvoor ander geld in ruil geboden te 

hebben. 

Op maandag 26 oktober staat het proces tegen deze 

vagebonden op de criminele rol. De procureur vraagt dat er 

recht gesproken wordt conform het plakkaat van de Staten 

Generaal van 6 januari 1707.1 Hij eist tegen Huijbert dat die “met 

de koorte gestraft” wordt “datter de doodt nae volge”. 

                                                 

1 Dit plakkaat was (weer) gericht “tegens Brandstichtingen, Doodtslagen, Moorderijen, 

Dieverijen, Vechterijen, het dragen van onbehoorlijck Geweer, tegen Vagebonden, 

Knevelaars, Rovers, Straatschenders, ende alle andere delicten ende Ongeregeltheden”.  
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Maria moet volgens zijn eis met de roede streng gegeseld 

worden, gebrandmerkt en vervolgens voor altijd opgesloten in 

het tuchthuis om daar met haar eigen handen de kost te 

verdienen. 

Huijbert en Maria bekennen allebei en het vonnis is aanzienlijk 

lager dan de eis, maar vanuit onze tijd gezien nog altijd erg 

streng. De volgende dag namelijk wordt Huijbert op de 

executieplaats met roeden gegeseld en voor vijftien jaar 

opgesloten in het tuchthuis. Maria moet met roeden om de hals 

op het schavot tentoon staan, alvorens ze voor acht jaar in het 

tuchthuis verdwijnt. 

 

 
Het pand op de hoek Halstraat-Oude Vest werd in 1776 gebouwd als 

tuchthuis, ter vervanging van het afgebrande tuchthuis dat in 1707 werd 

gebouwd, toen al mede gefinancierd door Ginneken en Bavel. 
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In en uit het tuchthuis 

Huijbert wordt weliswaar na geseling opgesloten in het 

tuchthuis, waar hij, in plaats van zich aldaer stil ende modest te 

houden, soo als dat betaempt, ter contrarie veele insolentien ende 

boosaerdigheden heeft gepleeght ende wel soodanigh, dat men 

hem alwederom heeft moeten straffen ende stellen in een kelder 

op een rooster, daertoe voor diergelijcke booswichten 

gedespicieert. Maar hij speelt het klaar om uit de kelder en het 

tuchthuis te ontsnappen en zet zijn ondeugend leven voort door 

langs het land te lopen, te vagebonderen, te stelen en te roven. 

Hij trekt in alle ontuchtigheijt ende als eenen hoereerder op met 

de landloopster en dievegge Anna Maria Everts. 

Als hij op 20 juni 1729 in de gevangentoren wordt verhoord 

vertelt hij over zijn ontsnapping:1 

Ongeveer anderhalf jaar geleden zette de binnenvader van het 

tuchthuis hem op het rooster. De felle kou en het scherpe 

rooster zetten hem ertoe om met zijn tanden de scherpe kant 

van een rib af te bijten, tot zo ver dat hij er een spijker uit los 

kon krijgen. Daarmee maakte hij een opening in de plank of het 

beschot en met handen en voeten heeft hij het beschot verder 

gebroken. Toen kon hij daar door uit de kelder kruipen en kwam 

op de plaats terecht. Langs het secreet, waar hij drie of vier 

pannen afgebroken heeft, is hij op het armenhuis geklommen en 

van daar liet hij zich langs de goot neer in de hof van hetzelfde 

arme kinderhuis. Achter de tuinen langs vluchtte hij door het 

klein Molenstraatje via de Haagse poort de stad uit. 

                                                 

1 Schepenbank Breda, inv. 115 folio 3, inv. 53 folio 196 en inv. 146 dossiers 19 en 21. 
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De afgelopen zomer heeft hij voor boeren in Zeeland tarwe en 

bonen gesneden en in de winter bedelde hij langs de deuren. 

Op 12 juni 1729 breekt hij in het achterhuis van een weduwe te 

Meer. Hij schuift de grendel open door zijn hand door een spleet 

van de deur te steken, terwijl Melse van Es op schildwacht stond. 

De buit: zes vuile hemden en twee kinderhemden, een 

neusdoekje, drie tinnen lepels, twee pond boter en anderhalf 

brood. Marie Everts heeft de buit verkocht voor tweeëndertig 

stuivers aan iemand in Breda. De verhoorders vermoeden dat de 

goederen geveild zijn in het huis van Pieter Mertens in de Roode 

Haan, in bijzijn van een zekere Lambert, maar Huijbert ontkent 

dat. 

Hij profiteert van de goederen, gestolen door zijn bijzit Anna 

Maria Everts en Anna Marie van den Bergh, zoals twee 

hemdrokken met zilveren knopen en een rood kerkboekje met 

bijouterie slotje, gestolen uit het huis van Jan Boodt op de 

Santspuij onder Etten. Marie Everts kreeg de achterdeur open 

door met een schaartje de grendel of klink te bewegen. 

Huijbert treedt ook op als heler, zoals van een hemdrok die 

Dirck den Amsterdammer in het land van Tholen gestolen heeft. 

Hij verkoopt die hemdrok aan Elisabeth Vergouwen op 

Stuijvesant. 
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Bekenden van Uylespiegel 

Hij is zaterdag een week geleden met Marie Evers en Marie van 

den Bergh en Melse van Es samengekomen bij het nieuwe 

klooster1 in herberg De Bellen2, bij de broer van Uylespiegel. Van 

daaruit zijn ze samen naar Uylespiegel gegaan en hebben ze in 

Prinseland en Steenbergen gebedeld. 

Huijbert vertelt dat de inbraak van 5 op 6 juni 1729 bij de 

weduwe Voermans te Ginneken is gepleegd door de dertigjarige 

Nelleke, geboren te Turnhout, middelmatig van postuur en 

lengte. Ze heeft sproeten en pokputjes in haar gezicht en houdt 

zich veel op bij Uylespiegel en bij Jan Merten Vrints te Ginneken. 

Nelleke verborg het pak met gestolen goederen achter de tuin 

van Dirck Raeijmans te Galder. 

Anna Marie Everts heeft een gouden ring, een gouden kruisje, 

een zilveren kettinkje met aan beide einden zilveren knoopjes en 

een stuk van een zilveren slotje van een kerkboek gestolen. Die 

spullen houdt ze verborgen in een in haar rok genaaid beursje. 

De blauw lakense rok heeft ze net als deze spullen ergens in 

Kruisland gestolen. 

Marie Everts laat Huijbert die gestolen goederen zien in een 

bosje aan de nieuwe brug achter het huis van Thomas Janssen te 

Galder. De vrouwen geven hem in het bosje ook de hemdrokken 

gestolen van Jan Boodt en Huijbert betaalt Anna Marie van den 

Bergh daarvoor één gulden. 

                                                 

1 Het klooster van de paters Kapucijnen te Meerseldreef. 
2 Nu Galderseweg 101 te Galder. 
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Melse van Es 

Melse is zestien jaar geleden in Antwerpen geboren en woont 

daar in de Vlietsteeg nabij het St. Michielsklooster. Hij trekt langs 

het land om zwavelstokjes te verkopen.  

Hij ontkent dat hij een hemdrok met zilveren knopen en 

kamizool gestolen heeft, maar vertelt dat een zekere Lambert en 

diens vrouw Marie de zilveren knopen aan Uylespiegel verkocht 

hebben voor drie gulden, die ze samen met hem (Melse) ten 

huize van Uylespiegel verdronken hebben. In het huis van 

Uylespiegel trof hij naast Lambert en Marie zo nu en dan ook 

een Nelleke en een zekere Krijn met kort bruin gekruld haar, 

twintig jaar oud, wonende te Breda. Het verhoor van Melse gaat 

steeds meer over de rol van Uylespiegel als heler en 

beraadslager voor het plegen van diefstallen. Melse verklaart 

herhaaldelijk dat Uylespiegel wel wist dat hij gestolen goederen 

kocht. 

Melse heeft Huijbert van Rommalen al eens gezien te Antwerpen 

toen die een nacht in het huis van zijn baas sliep.  

Over de inbraak bij Jan de Boodt op de Santspuij geeft Melse 

ook nog wat informatie: De vrouwen hebben toen ook uit een 

ander huis aldaar nog zaken gestolen. 

Marie Evers heeft met ene Jan den Hollander alias Goubeurse 

gelopen en samen met hem nog ergens twaalf weken 

vastgezeten. Zij had zo nu en dan opvallend veel kleren. 

Melse bekent dat hij op wacht heeft gestaan toen Huijbert 

Rommalen bij de weduwe in Meer inbrak. Anna Marie van den 

Bergh en Marie Evers keken vanaf de weg toe. 
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De buit werd aan Lamberts vrouw geveild, maar toen ze daar 

niet mee overeen konden komen heeft Marie Evers de spullen in 

Breda verkocht voor twee gulden en daar hebben ze gevieren 

van gegeten en gedronken. 

De vrouwen hebben ook tussen Steenbergen en Roosendaal uit 

een huis bij een hofstad aan de Dijk, drie kwartier aan deze kant 

van Steenbergen nog ingebroken. De buit bestond onder andere 

uit kleren: een blauwe vrouwsrok, bruine schoot en gebloemd 

keurslijf dat Marie Evers aanheeft, een gestreepte voorschoot en 

bruine rok, die Anna Marie van den Bergh aanheeft, vier 

manshemden, waarvan Melse het slechtste kreeg. Dat heeft hij 

tijdens zijn verhoor nog aan.  

Veroordeling 

Tegen Huijbert wordt geëist dat hij weer streng met roeden zal 

worden gegeseld, gebrandmerkt en opnieuw opgesloten in het 

tuchthuis, nu voor dertig jaar. 

Anna Maria Evers wordt gegeseld en krijgt dertig jaar tuchthuis. 

Anna Maria van den Bergh wordt ook gegeseld en moet daarna 

vijfentwintig jaar in het tuchthuis. 

Melse van Es moet op het schavot de straf van de anderen 

aanschouwen en verdwijnt dan voor tien jaar in het tuchthuis. 

Pietronella Aarts, die vorig jaar in Prinsenland al werd gegeseld, 

moet wegens haar betrokkenheid bij de inbraak bij de weduwe 

Voermans ook op het schavot de straffen aanschouwen en 

daarna twintig haar het tuchthuis in.  
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Via de Ginnekenpoort kwam je buiten de 

muren van Breda 

Dat was eeuwenlang oorlogsgebied. 

door Wim Siegmund1 

Vóór 1870 was Breda nog omgeven door vestingwerken. De 

oppervlakte van de stad was toen niet groter dan je nu als eng 

binnen de singels zou kunnen aanduiden. De vestingwerken 

hebben door de eeuwen heen voor Breda veel vijanden 

tegengehouden. Tal van keren is Breda belegerd en probeerde 

men haar verzet te breken door aanvallen of uithongering. Het 

mag duidelijk zijn dat ook Ginneken nauw bij dergelijke 

ontwikkelingen betrokken werd. 

 

Dit verhaal begint in 1512, toen door de landmeter Meerten 

Thonijsz. van Ooitgensplaat te Breda de eerste ontwerpen 

werden ingediend voor de aanleg van nieuwe vestingwerken 

voor de stad. Rond die tijd (1538) ontstonden in Breda ook 

namen als de Ginnekenstraat en de Ginnekenpoort 

(Ghynnekenspoort). De laatste was een stadspoort die doorgang 

door de vestingwerken verleende in de richting van het dorp 

Ginneken. De Ginnekenpoort was gelegen (midden op) waar nu 

het Van Coothplein is. 

                                                 

1 Op de website van Paulus bewaren we de artikelen van Wim Siegmund, die na het 

verdwijnen van zijn website Ginneken-Dorp niet meer toegankelijk zouden zijn. In deze 

Brieven één van die artikelen. 
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Roverijen en plunderingen rond Ginneken vonden dagelijks 

plaats… 

Een en ander duidt er op, aldus de historicus A. Hallema later, 

dat de heerbaan vanuit Breda, voor het vervoer van personen en 

goederen, het eerst op Ginneken was gericht. Doch de tijden 

toen waren niet zonder risico's. Roverijen en plunderingen 

brachten menig reiziger en goederentransport in groot gevaar 

en niet zelden ontaardde dat in een kleine ramp. Bewoners van 

alleenstaande boerderijen hadden erg te lijden onder het 

gespuis, dat zich op en rond de wegen van Breda bevond. Nog 

veel kritieker werd de toestand voor Ginneken als Breda werd 

belegerd. Toen de Spanjaarden onder Alva de Nederlanden 

kwamen bezetten, dus ook Breda, kreeg de stad in 1568 een (in 

huur) Italiaanse ruiterbende binnen de muren. 
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Werklieden uit de dorpen Ginneken, Princenhage en Teteringen 

werden opgecommandeerd om aan de vestingwerken van de 

stad te werken. Het kwam een tiental jaren later zelfs zo ver, dat 

ook de inwoners van de dorpen rondom Breda, waaronder 

Ginneken, moesten meebetalen om de Bredase vestingwerken te 

kunnen onderhouden. Deze verplichting heeft geduurd tot in de 

17e eeuw. Er bestaan documenten waarin is te lezen dat 

Ginneken in 1578 zo'n 260 gulden op tafel moest leggen voor 

het mee aanleggen van nieuwe bastions in de vestingwerken, 

waaronder een bij de Ginnekenpoort. Ook deinsde men er niet 

voor terug, zoals in 1581 op last van de Prins van Oranje, de 

dorpsklokken van Ginneken, Bavel, Princenhage en Teteringen 

op te vorderen. 

Dan gingen de poorten dicht en werden er kerkdiensten 

gehouden… 

De klokken werden naar Antwerpen gebracht om er kanonnen 

van te laten gieten, die op de Bredase vestingwerken werden 

geplaatst. AI deze (opgelegde) inspanningen hielden echter niet 

in, dat de Ginnekense inwoners zich een stuk veiliger mochten 

voelen. Integendeel, relatief veilig kon men zich wanen binnen 

de Bredase vestingwerken zelf. Als Breda weer eens werd 

belegerd gingen de poorten dicht en werden er kerkdiensten 

gehouden om bij onze lieve heer en alle heiligen het ontzet af te 

smeken. Inwoners van onder andere Ginneken zaten direct met 

grote problemen. Bij hen werd de vijand niet alleen 

ingekwartierd, vaak werd er ook een onderhoudsplicht 

gevorderd. 
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Zo ook in de tachtigjarige oorlog. Ginneken, UIvenhout en Bavel 

hebben veel te lijden gehad door het feit, dat ze zo dicht bij 

Breda lagen. Over de nacht van 4 maart 1590 hoef ik u natuurlijk 

niets meer te vertellen? Toch wel? U weet wel “Het Turfschip”. 

Spanjaarden werden door een list, met veel blaam beladen, de 

stad uit gejaagd. Toen ze weer bij zinnen waren zetten ze 

onmiddellijk een tegenaanval in, zodat het oorlogsgeweld 

gewoon doorging. Door strooptochten van soldaten en 

rondtrekkend gespuis, kwamen in genoemde dorpen de handel, 

landbouw en veeteelt volledig stil te liggen. Gaat men er van uit, 

dat het in die dagen gewoonte was om legers samen te stellen 

uit het “schuim der natie”, dan is het te begrijpen wat voor lot de 

burgerij in oorlogstijd beschoren was. 

De bossen bij Ginneken leverden goed hout voor de 

belegeringswerken… 

Dat Ginneken vrijwel altijd de dupe was van oorlogshandelingen 

tegen Breda, had een aantal redenen. Ten eerste was de rivier de 

Mark voor Breda toen nog een voorname toevoerweg voor 

personen en goederen. De aanvallende partij sneed deze 

levensader zo snel mogelijk af. Dat gold ook voor de heerbanen 

(nu Ulvenhoutselaan en Bouvignelaan) in de richting van 

Antwerpen. De bossen bij Ginneken leverden goed hout voor de 

belegeringswerken en de grond rond Ginneken was van een 

dusdanige samenstelling dat ze zeer geschikt was voor de 

aanleg van verschansingen. Tussen 25 juli 1624 en 5 juni 1625 

was het weer helemaal raak. De Spanjaarden, met aan het hoofd 

veldheer Spinola, belegerden Breda. 
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In die strijd ging voor een groot deel de kerk in Ginneken 

(Ginnekenmarkt) en het gemeentearchief dat in de kerk was 

opgeslagen door brand verloren. De toren van de kerk was een 

perfecte uitkijkpost en daar stak Breda (met vuur) een stokje 

voor. Op 27 augustus 1624 begon voor Ginneken de ellende pas 

goed. De troepen van Medina rukten op vanuit Gilze en 

bereikten nog dezelfde dag Ginneken. De krijgsmacht bestond 

uit tien compagnieën ruiterij en 4.000 man infanterie. In de buurt 

van Ginneken vonden de eerste schermutselingen plaats. Vanuit 

Breda werd met zeven kanonnen op de vijand geschoten, 

waarna onmiddellijk een uitval plaatsvond, dit alles zonder 

resultaat. 

Veldheer Spinola kwam zelf in het Ginneken poolshoogte 

nemen… 

Een paar dagen later kwam veldheer Spinola zelf in het Ginneken 

kijken. Vanaf de kerktoren bij de Ginnekenmarkt (de brand had 

nog niet plaatsgevonden) overzag hij de omgeving en gaf hij 

zijn aanwijzingen. Onmiddellijk begon men met het aanleggen 

van de nodige verschansingen, waarvoor de burgerij verplicht 

werd opgetrommeld. Het “Leike”, toen nog “op de Leve” 

geheten (een smal riviertje dat ook bij het Oranjeplein stroomde) 

werd ook versterkt. Hetzelfde gebeurde bij de stelling bij de 

Duivelsbrug. Er moesten veel monden gevoed worden, dus het 

eten werd al gauw schaars. Toen de vijand in zicht kwam waren 

nogal wat boeren met hun vee en have binnen de muren van 

Breda gevlucht om aan inbeslagname te ontkomen. 

In tijden van oorlog trad Breda altijd zeer voortvarend op. Men 

had daar een ruime ervaring in, zou je kunnen zeggen. 
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Zo ook tijdens de belegering door de Spanjaarden. Om een vrij 

schootsveld te hebben werd alles wat daarvoor in de weg stond: 

huizen, boerderijen, bomen, enzovoort afgebroken of 

platgebrand. Dat gebeurde ook tussen de Ginnekenpoort (het 

Van Coothplein) en het dorp Ginneken (zeg maar het 

Oranjeplein). Ook werd, als dat nodig werd geacht, de sluis bij 

de Ginnekenpoort dichtgedraaid. Daardoor stroomde het water 

van de Mark en de Aa over de ommelanden en liep alles onder 

water. Dergelijke overstromingen konden zich doen gelden tot 

in Hoogstraten. 

 

Met slaande trom en vliegende vaandels verliet de 

gouverneur de stad… 

De uitvallen vanuit Breda in de richting van Ginneken konden de 

daar gelegerde vijand niet veel schade berokkenen. 
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Daarvoor was de vesting in Ginneken te sterk, met negen grote 

opgestelde stukken. Op 5 juni 1625 moest Breda, uitgeput en 

uitgehongerd, de strijd staken. Gouverneur Justinus van Nassau 

gaf zich met zijn soldaten over. Een groot en fraai schilderij van 

deze overgave bevindt zich in de hal van het Bredase stadhuis. 

Met slaande trom en vliegende vaandels verlieten de 

gouverneur en zijn manschappen de stad. Zij werden door 

Spinola met respect bejegend vanwege hun moedig gedrag. Het 

Spaanse kamp in Ginneken werd na de overgave van Breda 

opgebroken. Een bezettingsmacht werd in de stad zelf gelegerd. 

Je zou hopen dat er vanaf dat moment voor Ginneken betere 

tijden aanbraken, maar niets is minder waar. 

Gedurende twaalf jaar had de Baronie van Breda zwaar te lijden 

onder muitende en slecht betaalde Spaanse soldaten, die al 

rovend en anderen kwaad berokkenend rondtrokken. Klagen bij 

de Spaanse autoriteiten in Breda hielp niet. De klachten werden 

gewoon terzijde gelegd. Maar het kon toch nog erger. Op 25 juli 

1635 kwam Prins Frederik Hendrik aan op de heide van 

Ginneken. De “stedendwinger” was voornemens om de erfenis 

van zijn vader, de “Oranjestad Breda”, op de Spanjaarden terug 

te winnen. Vanuit het zuiden rukte hij op naar Breda. Zijn neef, 

Hendrik Casimir I (stadhouder van Friesland) deed dat vanuit 

Teteringen en Terheijden. 
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Tegen strooptochten buiten de muren werd toen streng 

opgetreden… 

Opnieuw had Ginneken hoog bezoek. De bevolking had zich 

nog niet eens hersteld van het vorige gevecht . Nog meer dan 

onder Spinola werden de Ginnekense inwoners ingeschakeld bij 

de belegeringslinie. De prins koos onderdak in kasteel Bouvigne. 

Een grote legermacht sloot Breda in. De aanval op de stad werd 

vanuit het Ginneken geleid. De strijd duurde precies 52 dagen. 

Toen kon Prins Frederik Hendrik de stad weer in bezit nemen. 

We schrijven 11 oktober 1637. Het verschil met de Spaanse 

bezetting was, dat de troepen van de prins in Breda beter 

gelegerd en verzorgd werden. Tegen strooptochten buiten de 

muren van Breda werd streng opgetreden. Langzaam keerde 

ook in Ginneken het normale leven terug. 

Maar door de jaren heen zouden steeds opnieuw problemen 

ontstaan, waarbij het gebied rond Breda nauw betrokken was. 

Bijvoorbeeld in 1672, tijdens de viervoudige oorlog met 

Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen. Een eeuw later ook, in 

1793, toen Breda opnieuw belegerd werd, nu door de Fransen. 

De “Franse tijd” brak aan. Ook in Ginneken, meldt historicus A. 

Hallema, kon de vrijheidsboom worden geplant. Het zou tot in 

de twintigste eeuw duren voordat het weer veilig werd in het 

gebied tussen Ginneken en Breda. Rond 1870 werden de 

Bredase vestingwerken afgebroken, ook de Ginnekenpoort. 

Als u zich in het gebied tussen het Van Coothplein en het 

Oranjeplein bevindt moet u er nog maar eens aan denken. Daar 

is het eeuwen lang oorlogsterrein geweest. 
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De veldmuis 

door Jan Jorissen (+) 

De veldmuis vond in ’t beukenbos 

een lege notendop. 

Hij poetste hem met vochtig mos 

en zand een beetje op. 

Hij maakte er twee wieltjes aan 

en zei: m’n fiets is klaar. 

Nu rijd ik van de heuvel af 

zonder het minst bezwaar. (2x) 

Hij deed zoals hij had voorspeld 

en ging bij het licht der maan 

met fiets en al op ’t topje van 

een heuse heuvel staan. 

Hij lichtte er zijn pootje op. 

Daar ging het naar omlaag. 

Dat is voor een muis in elk geval 

toch wel een hele waag. (2x) 

Maar halverwege, au, daar kwam 

zijn staartje tussen het wiel. 

De notendop sloeg om en om 

zodat de veldmuis viel. 

De notendop sloeg om en om 

maar het allerergste was: 

De fiets bleef aan zijn staart gekneld, 

dat kwam hem niet van pas. (2x) 
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Cursus Oud schrift 

 

Op 29 september 2017 start Stadsarchief Breda, bij voldoende 

belangstelling, een cursus paleografie voor beginners ten 

behoeve van amateurhistorici, genealogen en andere 

geïnteresseerden. 

 

Twaalf lessen, eenmaal om de veertien dagen, van 15:00 uur tot 

16:30 uur op het Stadsarchief Breda, Parade 10. 

De kosten zijn € 85 (lesboek, koffie en thee en cursus). 

 

Informatie en opgave: 

info@stadsarchiefbreda.nl of 076 529 44 20 

 

 

 

In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

30 juli  Riet de Kort-Diepstraten Breda 81 jr. 

Dat zij moge 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. 
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Zelfrelativering is begin van wijsheid 
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Aan dit nummer werd bijgedragen door Karel van den Hout, 

Wim Joosen, Jan Jorissen (+), Kees Leijten, Johan Mulders, Wim 

Siegmund en Hans van der Zanden.



 

 

 

HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 

 

opgericht op 3 april 1975, koninklijk erkend als vereniging 

op 25 november 1975, ingeschreven bij KvK Breda 

dossiernr. 40282568, richt zich op het gebied van de 

voormalige gemeente Ginneken en Bavel, gevormd door 

de dorpen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek 

en Ulvenhout. 

 

Secretariaat 

 

info@paulusvandaesdonck.nl 

 

Johan Mulders, Gebuurdreef 5, 4851 BW Ulvenhout 

(076) 561 20 47. 

 

Ledenadministratie 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 

augustus. Een gezinslidmaatschap kost € 22,50 per jaar, te 

voldoen op rekening NL52INGB0003713311 ten name van 

Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 

Bij betaling via automatische incasso geldt een korting. 

 

Bestuur 

 

Gerard Oomen : voorzitter 

Johan Mulders : secretaris 

Hans van der Zanden : penningmeester 

Joke van Baal-Smeekens : medewerkster Ulvenhout 

Louis Vriens : medewerker Galder-Strijbeek 

Peter van der Ven : medewerker Ginneken 

Karel van den Hout : medewerker Bavel 

Ger Schuurmans : medewerker Ulvenhout 

Marijke van Hooijdonk : medewerkster projecten 

 

Ereleden 

 

Voorzitter Jan van der Westerlaken (+), Gerard Mous (+), 

Jan van Dongen, Jan Grauwmans, erevoorzitter Kees 

Leijten. 

 

 

  

PUBLICATIES 

 

1975 Monumentenboekje 

1977 Molen ‘De Korenbloem’ 

1977 130 jaar Mariaschool 

1978 Korenmolen De Hoop 

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 

1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 

1981 Driekwart eeuw Constantia 

1982 David Tomkins 

1983 100 jaar school Galder 

1983 Veldnamen 1-25 

1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 

1985 Bibliografie I 

1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 

1986 Wandelen in Strijbeek 

1987 Kerken in Bavel 

1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot) 

1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 

1990 Gemeente Nieuw Ginneken in verleden en heden 

1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. 

1994 Bibliografie II 

1996 Wandelen op Luchtenburg 

1996 Veldnamen 26 

1996 Gemaallijst 1795 

1997 Straatnamen 

1999 Carnaval in Ulvenhout 

1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 

2003 Boerderijen in ’t Heem van Paulus 

2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 

2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 

2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 

2007 50 Jaar KBO-Ulvenhout 

2008 Mattheusschool Galder 125 jaar 

2011 Oude namen in Nieuw-Ginneken 

2014 Bavel 70 jaar bevrijd 

2016 Landgoederen rondom Ulvenhout 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 BRIEVEN VAN PAULUS 

 

redactie@paulusvandaesdonck.nl 

 

Kees Leijten, Louis Vriens, Johan Mulders, 

Hans van der Zanden. 

 

 

 

WEBSITE 

 

www.paulusvandaesdonck.nl 
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