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voorheen Ginneken en Bavel, maart 2018 

Geschiedenis, groot en klein 

Eind januari van dit jaar werd in het televisieprogramma 

“Het pronkstuk van Nederland” het “Plakkaat van Verlatinghe” 

verkozen boven de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek en 

“De Nachtwacht” van Rembrandt van Rijn. 

Die onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden was in 

1581 natuurlijk een zaak van internationaal belang. Ton van Dun 

kwam de schrijver ervan tegen in zijn onderzoek naar 

invloedrijke families die in relatie staan met ons heem. 

Wim Siegmund beschreef hoe de internationale strijd in de 80-

jarige oorlog onze lokale economie beïnvloedde. 

Recenter en kleiner, maar zeker niet minder interessant is de 

geschiedenis van het theekoepeltje in het “Van Mierlo Mastje”. 

In ons museum is de lokale geschiedenis te zien, dankzij 

schenkingen van individuen en hopelijk weer een bijdrage uit de 

Rabo Clubkas. In elk geval is er voor kleine bezoekers veel te 

leren.  
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Agenda 2018 

Maart 
 

Dinsdag 13 • Lezing door Ton Kappelhof over de 

historie van de gemeente Ginneken en 

Bavel. Aanvang 20:00 uur in dorpshuis 

de Leeuwerik te Galder. 

Woensdag 28 • Introductie fotozoektocht museum. 

April 
 

Zondag 8 • Opening van de expositie over 25 jaar 

jumelage tussen Nieuw-Ginneken en 

Canton de Vélines door oud-

burgemeester Peter van der Velden. 

Maandag 16 • Lezing door Boudewijn van de Calseijde 

over de invloed van de Nassaus in onze 

contreien. Aanvang 20:00 uur in de 

Pekhoeve te Ulvenhout. 

Mei 
 

Zaterdag 5 • Nassauwandeling. 

Zondag 6 • Museum open. 

Donderdag 10 • Franse gasten uit Vélines, 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

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

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

door Joke van Baal 

Naar aanleiding van de lezing op 16 april door Boudewijn van de 

Calseijde leek het ons leuk om aansluitend ook een 

Nassauwandeling te maken door Breda. 

Deze rondleiding voert langs monumenten en hofhuizen die 

herinneren aan de tijd dat Breda de residentie was van de eerste 

Nederlandse Nassaus. In de 15e en 16e eeuw groeide Breda 

onder de Nassaus uit tot een echte hofstad. Prachtige 

monumenten uit die periode bleven bewaard en getuigen van 

een rijk verleden. De Nassauwandeling volgt de markante 

sporen die de voorouders van onze koninklijke familie en hun 

hofhouding achterlieten in Breda. De rondleiding start in de 

Grote Kerk bij de familiegraven van de Nassaus. In de historische 

binnenstad gaat de route langs het Spanjaardsgat, het vroegere 

Nassaupaleis (KMA), het stadspark Valkenberg, het Begijnhof, de 

Waalse Kerk en enkele hofhuizen. 

We verzamelen bij de ingang van de Grote Kerk op 

zaterdagmiddag 5 mei om 13:30 uur. 

De wandeling onder begeleiding van een stadsgids van Gilde de 

Baronie duurt ongeveer anderhalf uur en kost € 5 per persoon. U 

kunt zich tot 20 april opgeven en betalen bij Joke van Baal, 

Pennendijk 40 Ulvenhout, jokevanbaal@ziggo.nl, 076-5655054, 

of tijdens onze lezingen. 

  

mailto:jokevanbaal@ziggo.nl
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In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

15 dec  Ad Rovers  Bavel 75 jr. 

Dat hij 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. 

 

Fotozoektocht museum 

We willen het museum wat aantrekkelijker maken voor kinderen 

en hebben daarvoor een fotozoektocht gemaakt. De kinderen in 

de leeftijd van 8 tot 12 krijgen een A4-tje met 14 foto’s van 

voorwerpen. Die voorwerpen gaan ze dan zoeken in het 

museum. Als ze die gevonden hebben moeten ze noteren: 

1. Waar ze het gevonden hebben. 

2. Wat het voorstelt. 

Als ze alles goed hebben gedaan wacht er een grabbelton met 

leuke prijsjes. 

Op woensdagmiddag 28 maart van twee tot vier is er een 

feestelijke introductie met spelletjes en traktatie. 

De spelcommissie, Hans, Frans en Joke hoopt dat er veel 

kinderen, ouders, opa’s en oma’s op af komen en ervan gaan 

genieten. 
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Elckerlyc treedt op voor Paulus  

door Louis Vriens 

Muziekmiddag 

Het was al weer een aantal jaren geleden dat de Elckerlyc-

speellieden optraden voor Paulus. Op zondag 28 januari was het 

weer zover, voor de tweede keer traden zij op voor Paulus in 

Mariëndal in het Ginneken. Wederom was er sprake van een 

sprankelend optreden. 

 

Elckerlyc 

De naam Elckerlyc betekent “iedereen” en staat synoniem voor 

de allegorische voorstelling van de mens in ’t algemeen. 

De naam is afgeleid van “Elckerlijc”, een 15e-eeuws toneelspel of 

zinnespel van een onbekende schrijver. In de 15e en 16e eeuw 

werden deze zinnespelen vaak door rederijkers geschreven. 
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Speellieden 

De Elckerlyc-speellieden 

bestaan uit vier enthousiaste 

Oisterwijkse muzikanten. Zij 

weten de aanwezige 

toehoorders te boeien met het 

spelen van middeleeuwse 

volksmuziek op instrumenten 

uit vervlogen eeuwen. Hun 

optreden is doordrenkt met 

Brabantse volkshumor. Wat hun 

kleding betreft lijken ze zo uit 

één van de schilderijen van Pieter Breugel de Oude te zijn 

gestapt. In de pauze wordt aan geïnteresseerden uitleg gegeven 

over de werking van hun bijzondere instrumenten, waaronder: 

doedelzak, draailier, handorgel en Italiaanse trekzak. Zelfs de 

aanwezige jeugd wist zich goed te vermaken bij het draaien aan 

het antieke handorgel. 

Muziekcentrum de Voorste Stroom (sinds 1970) 

Nico Haneveld, één van de speellieden, is tevens oprichter en 

stuwende kracht van muziekcentrum de Voorste Stroom te 

Oisterwijk. In dit muziekcentrum vinden veel muzikale 

ontmoetingen plaats waaraan honderden musici belangeloos 

meewerken. Het gaat om abdij-, kasteel-, park, huiskamer- en 

“goeien aard” concerten. Ook de speellieden hebben hier hun 

thuisbasis.1 

                                                 

1 Voor inlichtingen: nicohaneveld@ziggo.nl 
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Een kijkje in een stukje geschiedenis in onze 

streek rond de 16e eeuw betreffende 

invloedrijke families en hun relaties met 

bekende persoonlijkheden 

door Ton van Dun 

We beginnen in Ulvenhout met Coeckelberg en de familie 

Montens. 

Ad Jansen heeft al een uitvoerige beschrijving gegeven van de 

ligging van het herenhuis aan de Mark en de bijbehorende 

boerderij die lag bij de brug in de Molenstraat.1 Mr. Nijgh 

schreef een uitgebreide genealogie over de familie.2 In het kort 

wil ik hieruit enkele bekende personen nader toelichten.  

De familie zelf is al bekend vanaf Henrick Hubrecht Montens, 

geboren rond 1360. Hij woonde tussen de Visscherstraat en de 

Cingelstraat in Breda. Zijn achterkleinzoon Severijn Montens, 

geboren rond 1435, was raad en rentmeester van Engelbrecht I 

en had drie zonen bij Margriet van den Hove: Henrick, Jan en 

Hugo. Hugo was wel gehuwd, had geen wettige kinderen, maar 

wel een natuurlijke zoon Hubrecht die geprofest is in de Peter 

Potsabdij in Antwerpen. Zoon Jan woont op de markt in Breda 

en heeft zes kinderen, waaronder Cornelis, die in 1544 wordt 

aangesteld tot meier van de abdij van Thorn en daarnaast 

schepen en burgemeester van Breda was . Zijn zoon Cornelis de 

jonge is bekend geworden door zijn heldhaftig optreden in 1581 

bij de verovering van Breda door de Spaanse troepen. 

                                                 

1 Brieven van Paulus 133 en 134. 
2 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1968. 
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Hij was aanvoerder van een vendel gewapende burgers die de 

stad moesten helpen verdedigen. Hij sneuvelde hierbij of was 

daarna één van de slachtoffers van de furie van Haultepenne 

waarbij 584 Bredanaars werden omgebracht. 

 



65 

Terug naar de laatste zoon van Severijn, Henrick, geboren in 

1463, lid van de rekenkamer van René van Chalon en 

rentmeester van Diest tot 1514. Diest is een Oranjestad en de 

begraafplaats van Philips Willem, oudste zoon van Willem van 

Oranje. Henrick was in dienst van vier Nassau’s: Engelbrecht II, 

Hendrik III, de al genoemde René van Chalon en Willem van 

Oranje. Als hij nog meer promotie maakt (lid van ’s-Herenraad, 

griffier van het leenhof en ook nog secretaris van Breda) is zijn 

huis in de Steenstraat (nu Nieuwstraat) te klein of te 

minderwaardig geworden voor een heer van deze stand. 

Hij koopt dan in 1513 enkele huizen in de Veemarktstraat en 

verbouwt deze tot een groot herenhuis, nu het bisschoppelijk 

paleis.1 Hij is het ook die in 1514 Coeckelbergh met manschap 

koopt. Daarnaast was hij eigenaar van De Hoeve te Oosterhout 

en bezat ook te Teteringen een grote hoeve. In opdracht van 

Hendrik III legt hij vanaf 1515 het Mastbos aan.2 

Van Henrick zijn twaalf kinderen bekend waarvan ik er vier zal 

vermelden: 

1) Willem, ook griffier van het leenhof. 

2) Severijn, die naast Coeckelbergh ook de hoeve Luchtenburg in 

bezit heeft. 

3) Hendrick de jonge wordt rentmeester-generaal van de 

heerlijkheid Breda en ook griffier van het leenhof. 

                                                 

1 Zie hierover het uitgebreide artikel van Eric Dolné in De Oranjeboom van 2004. 
2 Aan hem herinneren nog de namen Montensbos en Montenspark. Rond 1900 is er nog 

strijd tussen Breda en Princenhage over de naam. Hage weigerde Montenspark als naam. 

Pas bij de annexatie in 1927 werd het definitief Montenspark. 
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Een zoon van Hendrick is 

Godevaert Montens, die 

studeerde aan de universiteit 

van Padua en thesaurier-

generaal van Maurits werd. 

Hij was burgemeester van 

Breda in 1581 en een van de 

aanvoerders bij de al eerder 

genoemde verdediging van 

de stad. Hij raakte hierbij 

gewond, werd gevangen 

maar kon ontsnappen en 

werd zelfs nog even 

burgemeester van 

Antwerpen tot de val van die 

stad in 1585. In 1595 komt 

hij terug in Breda en woont dan weer in het huis aan de 

Veemarktstraat. 

4) Engelbrecht, die kanunnik te Breda wordt en een openlijke 

buitenechtelijke relatie heeft met Peterke Vermunt. Hij heeft bij 

haar zes kinderen. Voor ons belangrijk is zijn zoon Peter, 

geboren rond 1553 en overleden in 1611 waarschijnlijk ten 

gevolge van een val in een ketel bierworsse in april 1610.1 Hij 

maakte toen in ieder geval zijn testament, liggende van pijnen en 

smerten. Peter was gehuwd met Susanna van Steelant. 

                                                 

1 Worsse is wort. Door filtratie ontstaat wort en draft. De suikers in wort worden tijdens 

de gisting omgezet in alcohol. 
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Na Montens nu de familie Steelant met bezittingen in 

Ulvenhout. 

Susanna is de natuurlijke dochter van kanunnik Lodewijck van 

Steelant. In 1559 heeft zijn broer Marcus een brief geschreven 

aan Willem van Oranje om hem de prebende van de kerk in 

Breda te geven na het overlijden van deken Maschereel.1 

Net als Engelbrecht Montens hield ook Heer Lodewijck er een 

buitenechtelijke relatie op na. Hadden nog meer kanunniken uit 

het kapittel relaties? Lodewijck had een relatie met Anne Jacobs. 

Hieruit waren twee dochters geboren, de al genoemde Susanna 

en Gregorijnke. Heer Lodewijck had in 1566 het huis De Gulden 

Vijzel aan de markt gekocht. In 1572 verkoopt hij dit huis aan 

zijn collega kanunnik Niclaes van Galen. Kort daarop koopt hij 

een huis in de Caterstraat naast het begijnhof dat aan de 

oostkant ligt. Aan de westzijde woonde jonker Wijnant van 

Masschereel. Hij betaalt er 728 Karolusgulden voor. Tezelfdertijd 

maakt hij zijn testament. Naast giften aan kerkelijke doelen 

krijgen zijn 2 natuurlijke dochters Susanna en Gregorijnke zijn 

meubelen, bedden, kleren, geld wat aanwezig is en goud en 

sierraden. De moeder Anne Jacobs krijgt een lijfrente van 24 

gulden per jaar. Lodewijck overlijdt enkele jaren later rond 1577. 

Heer Lodewijck was een zoon van Jan van Steelant die schepen 

was in Hulst en rond 1510 huwde met Gregoria Cauwe. 

(kleindochter Gregorijnke is naar haar genoemd). Naast 

Lodewijck is ook de al genoemde zoon Marcus bekend.  

                                                 

1 Prebende = inkomsten bestemd voor levensonderhoud van de geestelijke. 
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Hij werd rond 1518 in Hulst geboren. Marcus wordt een bekende 

persoonlijkheid. Hij brengt het tot rentmeester-generaal van 

Willem van Oranje en lid van de raad en rekenkamer. Hij huwt in 

1553 te Dendermonde met Anna van Royen en overlijdt te Delft 

in 1596. De vader van zijn vrouw was burgemeester in 

Dendermonde en woonde op het Prinsenhof. Marcus is heer van 

Grijsoord (Oude en Nieuwe Tonge). Hij bezit een hoeve in 

Steenbergen waarvan een akte bekend is uit 1573 voor een 

verpachting voor 7 jaar. Maar hij heeft ook in Ulvenhout een 

hoeve gelegen aan de heuvel (rotonde). Op die plaats staat nu 

de boerderij Hoogsteen. Er lagen eerst drie boerderijen die 

eigendom waren van Peter van Loutern, die in 1569 van de 

familie Meren 2 steden gekocht had van respectievelijk 7 en 10 à 

12 bunder en van Aert Mathijs ook nog een stede van 3 bunder. 

Al deze boerderijen waren gelegen ten noorden van de 

Chaamse beek. Als Loutern in financiële problemen komt legt 

Marc beslag op één van de steden. 

Het vervolg is onduidelijk want in 1574 koopt jonker Willem de 

Bije als hoogstbiedende de drie steden, dan groot 18 bunder. 

Vervolgens komt het in 1580 tot een proces tussen Marc en 

Peter van Loutern voor de raad van Brabant. De uitslag zal in het 

voordeel van Marc uitgevallen zijn, want zijn erfgenamen zijn er 

nog in 1602 de eigenaren van. 

Van Marc is uit de pondboeken bekend dat hij in 1558 woont in 

huis Bruheze in de Nieuwstraat 23, nu onderdeel van hotel 

Nassau. Hij huurt het van Cornelie en Emerentia van Bruheze, 

dochters van Cornelis van Bruheze en Anna Pels. 
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Later is Marc gaan wonen in het huis van zijn broer kanunnik 

Lodewijck in de Caterstraat. Ook hier komen de nodige 

problemen over de eigendom. Het is alles terug te brengen tot 

de verovering van Breda door de Spanjaarden in 1581. 

Marc was (zeker ook door zijn functie als rentmeester-generaal) 

een trouwe dienaar van de Oranjes. Zijn naam komt dan ook 

voor op de lijst van 33 personen die uitgesloten worden van het 

door Parma verleende pardon. Hierdoor verliezen deze personen 

al hun eigendommen in het door de Spaanse troepen bezette 

gedeelte van Holland. Blijkbaar is op het huis beslag gelegd 

door de primus van het godshuis der Chartroysen te Leuven. 

Zij verkopen het namelijk al in 1581 aan de drossaard van Breda, 

jonkheer Johan van de Wijngaerde. Toen deze in 1590 bij de 

verovering van Breda door de Staatse troepen (list met het 

turfschip) hals over kop de stad verliet kon Marc het enige tijd 

daarna opnieuw in bezit krijgen.  

Marc had uit zijn huwelijk met Anna van Royen twee kinderen; 

Philip en Anne. Philip, geboren 2 augustus 1566 te Breda, huwt 

in Delft op 7 maart 1597 Margaretha van Mechelen, 

ambtsvrouwe van Oudenhoorn. 

Nu wordt het interessant want Margaretha van Mechelen wordt 

algemeen gezien als maîtresse van prins Maurits. Bekend zijn 

drie kinderen uit die relatie: 

Willem, geboren 1601 en stamvader van het geslacht Nassau-

LaLecq, Lodewijk, geboren 1602 en stamvader van het geslacht 

Nassau-Odijk en Maurits, geboren 1604 en overleden op 13 

jarige leeftijd in 1617. 
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Daarnaast had Maurits nog vijf bastaarden bij verschillende 

vrouwen na 1610. Maar de eerste drie kregen bijzondere 

voorrechten, uitkeringen en mochten deelnemen aan het 

hofleven. Hun moeder Margaretha had een jaarlijkse uitkering 

van 6000 gulden. Tot een huwelijk is het nooit gekomen. 

Waarschijnlijk omdat Margaretha katholiek was en van lage adel. 

 

 
(Maurits’) Margaretha van Mechelen door Michiel van Mierevelt. 
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Jarenlang is gedacht dat Margaretha overspel pleegde met 

Maurits, want zij was immers gehuwd met Philip van Steelant. 

Dit alles wordt nog versterkt doordat Maurits twee maal een 

huwelijkskandidate afwees en na het overlijden van Philips van 

Steelant op 28 mei 1623 op zijn sterfbed in 1625 zijn beide 

bastaarden Willem en Lodewijk nog wilde echten, waardoor 

Frederik Hendrik dan buiten alle erfrechten zou komen te vallen. 

Bovendien vonden er zeker nog tot 1643 jaarlijkse grote 

betalingen plaats aan Margaretha van Mechelen, de weduwe van 

jonkheer Philip van Steelant. Zij woonde in een voornaam huis in 

de Houtstraat in Den Haag, dat zij later verkocht aan Constantijn 

Huygens, secretaris van de prins van Oranje. Over hem later 

meer. 

De oplossing van het raadsel. 

J.G. Frederiks heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar Margaretha 

van Mechelen. Hij zocht, zoals hij zelf formuleerde, naar de 

gegevens wat de genealogie leverde, of wederlegde wat 

geslachtboomkwekers hadden bedorven.1 Hij vond in de uitgaaf 

der brieven van de gravin van Hohenlohe (Maria van Nassau, 

halfzus van Maurits) voldoende aanwijzingen dat er in die tijd 

twee Margaretha’s van Mechelen waren. Hieruit blijkt dat Philip 

van Steelant drossaard was van Buren onder het beheer van 

Maria van Nassau en dat hij beurteling in Buren en Den Haag 

woonde. Hij was zijn vader opgevolgd als rentmeester van 

Maurits en ook de titel van zijn vader: Heer van Greijsoirt. 

                                                 

1 Zie zijn artikel in De Gids jaargang 1879. Hij noemt Van der Aa en zijn biographisch 

woordenboek als bron. 
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Op zijn grafschrift in de Grote Kerk in Den Haag staat zijn 

sterfdatum en ook die van zijn vrouw, met de wapens Steelant, 

van Mechelen, Cock van Neerijnen en Roijen. 

De Margaretha van Maurits overlijdt in Den Haag op 17 mei 

1662 en is bijgezet in de Pieterskerk in Leiden. 

Frederiks vermeldt ook dat de twee Margaretha’s nichtjes zijn. 

Ik heb dit nagezocht en het blijken verre achternichtjes. 

Zij stammen af van ridder Jan van Mechelen.  

Margaretha (van prins Maurits) haar ouders waren Cornelis van 

Mechelen en Barbara van Nassau. Barbara was een dochter van 

Paulus van Nassau, bastaard uit de tak Nassau-Conroy.1  

Margaretha (van Philip van Steelant) is een dochter van Pauwel 

van Mechelen en Anne de Cocq van Neerijnen. Anne is weer een 

dochter van Johan de Cocq van Neerijnen, schout en dijkgraaf 

van stad en land van Zevenbergen, gehuwd met Anne van 

Bergen. Zij was een zus van Cornelis van Bergen, heer van 

Zevenbergen en prins-bisschop van Luik. Van 1536 tot 1556 is 

hij eigenaar geweest van De Wijngaert, nu villa Valkrust op de 

Ulvenhoutselaan. Hij had dit gekocht als buitenverblijf om dicht 

bij de machtige Heren van Breda te kunnen zijn. 

Speciaal hiervoor stond altijd een paard voor hem gereed op De 

Wijngaert. 

                                                 

1 Conroy ligt in de provincie Namen en het gelijknamige kasteel behoort tot de best 

bewaarde burchten van Noord Europa. 
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Een bewijs voor deze verwantschap is dat in 1566 jonker Pauwel 

van Mechelen en Anna de Cocq van Neerijnen in Zevenbergen 

een huis bouwen dat in 1617 Steelant genoemd wordt. Het heeft 

een glasraam met het wapen van de heer van Zevenbergen. Het 

heeft er tot 1871 gestaan. 

In de bewaard gebleven ledenlijst van het Sint Jorisgilde in 

Zevenbergen staat jonkheer Pauwels van Mechelen vermeld van 

1577 tot 1600. Ook staat er in jonkheer Cornelis van Mechelen, 

lid van 1584 tot 1587. De vaders van onze twee Margaretha’s 

hebben dus alle twee in Zevenbergen gewoond. 

Marcus van Steelants dochter Anna huwt met Roelof van Arkel-

Heukelom. Hun zoon Floris huwt in Antwerpen in 1631 met 

Maria de Nobelaer, die helaas een jaar later al overlijdt in Den 

Haag. Maria is een dochter van Cornelis Zacharias de Nobelaer, 

die in 1630 de Heerlijkheid Burgst in Princenhage en een 

omwaterd huis in Etten koopt, later genaamd De Nobelaer. Hij 

was fervent katholiek en woonde in Den Haag aan het 

Westeinde. Hij heeft gestudeerd in Leiden en Orleans. Van zijn 

zeven kinderen werden er drie jezuïet. 

Zijn dochter Baldina, daarentegen trouwde zonder toestemming 

en zonder medeweten van haar vader met de protestantse 

Thomas van den Honert, die haar geschaakt had. Huwen met 

een protestant was uit den boze bij vader Cornelis. Cornelis was 

puissant rijk en had in 1627 een vermogen van 250.000 gulden 

volgens de Haagse kohieren. 
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Een anekdote is nog dat Cornelis in het huis De Nobelaer een 

geheime kast had laten bouwen om onderdak te geven aan 

pater Damnan die in Etten, zeer tegen de zin van de felle 

dominee, de eredienst verzorgde. Zowel Willem van Oranje als 

Maurits waren erg tolerant voor de katholieken. In Etten wist de 

dominee het echter gedaan te krijgen dat Damnan gevangen 

genomen moest worden. In 1656 juist voor Allerheiligen 

overvielen soldaten het huis De Nobelaer, maar konden Damnan 

niet vinden. Na drie dagen in zijn verborgen kast te hebben 

gezeten wist hij door een list te ontsnappen. Damnan werd uit 

een venster neergelaten en over de slotgracht weggevoerd 

terwijl de soldaten werden afgeleid door kolderieke handelingen 

van burgers.1 Cornelis de Nobelaers zoon Justus was nog meer 

vermogend. Hij was heer van Burgst en Grijsoord en verbouwde 

Huis de Nobelaer tot een wellust voor het oog. Hij deed veel 

voor het kerkelijk en sociale leven in Etten en liet er het 

Paulushofje bouwen met 16 huisjes voor arme vrouwen. Justus 

was ook een groot kunst- en plantenliefhebber. Zijn oranjerie 

had een grote bekendheid. Hij is in de kerk van Etten begraven 

in 1685.  

We gaan nog even terug naar het huwelijk van Philip van 

Steelant en Margaretha van Mechelen. Hieruit is een zoon 

geboren die ook Philip is genoemd. Hij was ook Heer van 

Grijsoord, drossaard van Buren en kolonel der infanterie. Hij 

huwt in 1624 met Emmerentia van Aerssen, dochter van Francois 

van Aerssen. 

                                                 

1 Dr. De Lepper heeft dit in De Oranjeboom 1972 uitvoerig beschreven in zijn artikel over 

de jezuïeten in Etten. 
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Francois van Aerssen door Michiel van Mierevelt (Rijksmuseum) 

Deze is te Brussel geboren en was ruim 40 jaar diplomaat en 

raadspensionaris van de Republiek der Nederlanden. Hij heeft 

gestudeerd in Leuven, Leiden en Parijs, werd persoonlijk 

adviseur van Johan van Oldebarnevelt en daarna vaste adviseur 

van Maurits en Frederik Hendrik. Hij maakte tal van belangrijke 

diplomatieke reizen en werd door kardinaal de Richelieu 

genoemd als behorend tot de drie grootste politici van zijn tijd. 
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Hij had naast Emmerentia ook een dochter Maria die in 1631 in 

Den Haag huwt met Willem Maurits van Nassau, zoon van de 

ons zeer bekende Justinus van Nassau en Anna de Merode.  

Zo kom ik via deze familierelaties ook op Grimhuijsen in 

Ulvenhout. 

Wie was Anna de Merode? Zij groeide op in Petersheim bij 

Lanaken op het kasteel van haar vader graaf Jan IV van Merode. 

Haar moeder was een zus van de graaf van Pallant van 

Culemborg.1  

Vader Jan was een zeer machtig en invloedrijk man. Hij koos 

partij voor Willem van Oranje en andere edelen tegen het 

Spaanse bewind en ontfermde zich over de weduwe en elf 

kinderen van de in Brussel onthoofde Lamoraal graaf van 

Egmond. Toen zijn kastelen te Petersheim en Westerloo werden 

verwoest vluchtte hij met zijn gezin naar hun kasteel in 

IJsselmonde (bij Ridderkerk). Van de dertien kinderen van Jan 

stierven er zeven op jonge leeftijd.  

Dochter Anna zou worden uitgehuwelijkt aan haar neef Adolf 

van Montfoort, van den papistischen religie wesende. De religie 

was voor haar slechts een voorwendsel want in januari 1589 liet 

zij zich, samen met haar 17-jarige zusje Odilia, schaken door 

Thomas Morgan en Thomas Knollys, respectievelijk een Engelse 

kolonel en een Engelse kapitein. Thomas Morgan was een echte 

vechtjas voor de Staatse troepen en wegens zijn verdienste 

benoemd tot gouverneur van Bergen op Zoom. 

                                                 

1 Het is zeer de moeite waard om daar nu nog een kijkje te nemen naar het 

gerestaureerde gedeelte van de waterburcht en park. 
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Hij had Anna al meerdere keren ten huwelijk gevraagd en de 

liefde was wederkerig. Daarom geen verwondering dat zij 

vrijwillig meewerkte aan haar schaking per schip uit Dordrecht. 

Ondanks afwijzing door de Raad van State en de Staten 

Generaal zetten de zusjes het huwelijk door en al op 31 januari 

van hetzelfde jaar 1589 trouwden zij in Bergen op Zoom in de 

Sint Gertrudiskerk. Thomas en Anna kregen zes kinderen. In 

1592 werd Morgan door de Engelse koningin ontboden aan haar 

hof. De Staten gaven hem toestemming om met zijn gezin voor 

drie maanden naar Engeland te gaan. Hierna verboden zij hem 

echter om terug te komen wegens verscheijde quade 

deportementen. 

Hij stierf in 1595 in New Fulham en liet een weduwe in grote 

financiële problemen achter. Zij komt terug naar Holland en gaat 

met haar twee overgebleven kinderen wonen op het kasteel van 

haar oom in Culemborg. Daar ontmoet zij dan Justinus van 

Nassau, de enige bastaardzoon van Willem van Oranje. Hij is en 

blijft een grote beschermeling van zijn halfbroer Maurits. Door 

diens invloed gingen de Staten-Generaal akkoord met een 

huwelijk. Justinus had samen met Morgan diverse malen het 

strijdtoneel betreden en kende Anna uit die tijd. Het paar gaat 

wonen op het kasteelplein in Breda. Tegelijk laat Justinus ook 

Grimhuijsen ombouwen tot een aantrekkelijke buitenplaats. Het 

is niet toevallig dat hij voor Grimhuijsen kiest. Het was een 

leengoed van de Heren van Breda en de heren van Grimhuijsen 

waren een bastaardtak van Jan van Polanen.1  

                                                 

1 Lees alles over Justinus in het pas verschenen boek “Bastaard van Oranje”. 
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Nu weer terug naar Montens voor verdere familierelaties. 

Wijtman, zoon van Hendrick Montens en kleinzoon van Willem 

Montens en Christina van Lith, huwt met Anna van Berckel, de 

dochter van mr. Gerrit Henrick van Berckel, van 1589 tot 1614 

secretaris van Ginneken en woonachtig op de al eerder 

genoemde Wijngaert. Over de Wijngaert straks nog meer. 

Maar nu eerst de verbinding met de aanzienlijke familie 

Wachtmans, schrijfwijze ook Wachmans en daarvoor 

Waghemans. Hun oorsprong ligt in de omgeving van 

Hoogstraten. 

Agnes, zus van de hiervoor genoemde Willem en dochter van 

mr. Henrick Montens huwt Michiel Cornelis Wachmans. 

Een zoon hieruit is de bekende mr. Cornelis Wachmans, griffier 

van het Bredaas leenhof, burgemeester, weesmeester en 

schepen van Breda. Hij koopt in 1553 het landgoed Wolfslaer.1 

In 1562 koopt hij ook een stede t’Overacker, grenzend aan zijn 

ander erve. Hij heeft in Teteringen een hoeve en in Bavel bouwt 

hij een nieuwe hoeve, genaamd de Leeuwerik. Zelf bewoonde 

Cornelis een van de meest opvallende burgerhuizen in Breda, 

gelegen in de Veemarktstraat, waar nu op de gevel staat Repos 

Alieurs en waar de ingang is naar de Lutherse Kerk. Het werd 

eerst in U-vorm gebouwd met een royaal plein tot op de straat. 

Cornelis is ook een van de 33 uitgesloten personen van het al 

genoemde generaal pardon uit 1581. 

                                                 

1 Een uitvoerige beschrijving hiervan is te vinden bij Brekelmans in De Oranjeboom van 

1964 en Ad Jansen in Brieven van Paulus 109. 



79 

Hij is gehuwd met Clementia van Asseliers. Clementia is de 

dochter van de steenrijke Ghisleyne van Asseliers, schepen, 

rentmeester en fortificatiemeester van Antwerpen. 

 

Naast Clementia heeft Ghisleyne nog een dochter Elisabeth, 

gehuwd met Jacob van Wesenbeke, stadssecretaris en 

raadpensionaris van Antwerpen en later zelfs secretaris van de 

Prins van Oranje. Over deze Jacob is veel geschreven, vooral 

omdat hij veel buitenechtelijke relaties had, zowel met de 

keukenmeid als met voorname dames. Herhaalde malen heeft 

Elisabeth haar “joncwijf” erop uitgestuurd om hem te volgen. 

Maar het wordt nog erger als Jacob het aanlegt met Helena, de 

vrouw van de Brugse notabele meester Claes van Dijcke. Als hij 

plotseling komt te overlijden is er al een verdenking van 

vergiftiging. In later gevonden documenten in het Antwerps 

stadsarchief staat wel beschreven dat Jacob samen met Helena 

tot drie maal toe een poging gedaan heeft om zijn vrouw 

Elisabeth te vergiftigen, eerst in Antwerpen en later op slot 

Dillenburg waarheen hij was uitgeweken. De pogingen komen 

aan het licht en hij moet zijn baan als secretaris opgeven. Marnix 

van St. Aldegonde is zijn opvolger. 

Waarschijnlijk om verdere reuring in de familie te vermijden 

stuurt de broer van Elisabeth hem op buitenlandse reizen. 

Die broer is Jan van Asseliers. Hij is griffier van de Staten-

Generaal van de Verenigde Provinciën en is de opsteller van het 

op 26 juli 1581 aangeboden Plakkaat van Verlatinghe. 
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In 2018 is dit document verkozen tot “Het pronkstuk van 

Nederland”. Strekking is dat de vorst er is voor zijn onderdanen 

en niet andersom. Het wordt beschouwd als de 

onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek der Verenigde 

Nederlanden. 

Jan werd zelfs daarna naar Frankrijk gestuurd om koning 

Hendrik III de heerschappij van de Lage Landen aan te bieden. 

Iets eerder was dit al gedaan aan zijn broer, de hertog van 

Anjou. Na de weigering van deze personen werd voor een 

republiek gekozen. 

 
Begin van de minuut van het Plakkaat van Verlatinghe, opgesteld door Jan van 

Asseliers. (nationaal archief) 
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Jan van Asseliers had nog twee broers, Philip en Paul. Samen 

met hen had Jan een compagnie die handel dreef in juwelen en 

diamanten, vooral met Rusland. Het hof van de Tsaar was een 

goede klant. Alle handel geschiedde vanuit Narva, een plaats op 

de grens van Estland en Rusland. Ook de Amsterdamse 

kooplieden hadden daar hun vertegenwoordiger. Samen met 

zijn schoonmoeder had Jan ook een compagnie die handel dreef 

op Engeland en de Canarische eilanden en zich verder vooral 

bezig hield met grondspeculaties, zoals onder andere de bouw 

van 38 pakhuizen in Antwerpen voor de Engelse Natie. 

Kortom een zeer, zeer invloedrijke familie. 

Tot dezelfde familie Wachmans behoren ook Aert en Maeijke, 

broer en zus en kinderen van Matheus Dirck Wachmans, die 

respectievelijk huwen met Johannes en Anna van Vogelsanck, 

ook broer en zus en kinderen van Johan Baptist van Vogelsanck, 

griffier en raad van de Prins van Oranje. Een zijstraat van de 

Slotlaan in Ulvenhout is naar hem genoemd. Ook een andere 

zoon van mr. Hendrick van Vogelsanck trouwt met een 

Wachmans. Dat is Anna, de dochter van de zojuist genoemde 

mr. Cornelis Wachmans en Clementia van Asseliers. 

Ook bekend uit dezelfde familie is Jan Anssem Dirck Wachmans 

die huwt met Maria, dochter van Hugo van Baerl, schepen en 

burgemeester van Breda. Hun zoon Jan is een succesvol 

koopman in Amsterdam. Zijn kinderen zijn dan ook begeerde 

partijen op de huwelijksmarkt. P.C. Hooft werd zelfs verliefd op 

dochter Suzanna (bijgenaamd Sterre) en schreef gedichten op 

haar schoonheid. 
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Suzanna van Baerle en Constantijn Huygens door Jacob van Campen 

(Mauritshuis) 

Zij trouwt echter met Constantijn Huygens, secretaris van 

Frederik Hendrik en dichter en componist. In Breda was hij 

curator van de Illustere School. Hij was een zoon van Christiaan 

Huijgens, afkomstig uit Terheijden. De naar zijn opa genoemde 

zoon Christiaan is de beroemde wis en natuurkundige. Hij werd 

geboren in 1629 in het huis in Den Haag aan de Lange 

Houtstraat waar ook Margaretha van Mechelen gewoond had. 
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Tot slot nog een telg uit de voornoemde familie Wachmans. 

Het gaat nu over Aert Michiel Wachmans die onder andere te 

Rijsbergen twee grote hoeven bezit,  één te Groot Oeckel en één 

opten stroom (waarschijnlijk de Aa of Weerijs). Van zijn vijf 

bekende kinderen huwt dochter Marie met Laureijs van der 

Schueren. In 1509 is Marie nog vermeld als vrouw van Laureijs 

en in 1511 is er een akte waarin zij genoemd wordt als weduwe 

van Laureijs met vijf onmondige kinderen. Dus Laureijs moet 

overleden zijn rond 1510. Hij was eigenaar van de al genoemde 

Wijngaert, want in een akte uit 1517 worden de erfgenamen van 

Laureijs van der Schueren vermeld. Laureijs heeft in 1499 ook 

een huis in Breda gekocht, gelegen in de Lange Brugstraete en 

achter comend aan de vaert. 

Eén van zijn kinderen is Aleyd, gehuwd met Cornelis Jan Leijten 

en woonachtig op de Wijngaert. Nog in 1566 wordt Aleyd 

genoemd wanneer zij een rente van 12 Karolusgulden verkoopt, 

die haar zijn toegecomen bij deling tussen haar en Anna Anthonis 

Michiel Kocx, haar zus van halve bedde en waarvan Marie Aert 

Michiels hen beijde moeder is. Marie Wachmans is dus na de 

dood van Laureijs van der Schueren hertrouwt met Anthonis 

Michiel Kocx. In 1572 verkoopt Aleyd samen met haar zes 

kinderen een huis in de Eijndpoortstraete aan heer Gherit 

Vlemincx, priester, pastoor der kercke van Ghinneken. 

Tot zover een kijkje in de geschiedenis van onze streek rond de 

16e eeuw met betrekking tot invloedrijke families en vooral ook 

hun relaties met bekende persoonlijkheden. 
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Vrijwilliger in beeld 

door Karel van den Hout 

Ze zijn onmisbaar bij instellingen, clubs en verenigingen: de 

vrijwilligers. Zonder de inzet van hen is het vele werk dat ze 

doen onbetaalbaar. Ze zijn de motor waarop verenigingen 

blijven draaien. Ook bij onze heemkundekring hebben we 

gelukkig een aantal mensen die beschikbaar zijn voor diverse 

werkzaamheden in en rond het museum. 

Een voorbeeld hiervan is Frans van Aert, die al vele jaren met 

plezier betrokken is bij allerlei activiteiten die er gedaan worden. 

Hij is zeker geen onbekende in Ulvenhout, waar hij 20 jaar lang 

bestuurslid was van de plaatselijke wielerronde. Bij Paulus is hij 

een gewaardeerd lid van de museumcommissie, een werkgroep 

die ervoor zorgt dat het vele werk dat komt kijken bij een 

museum, wordt gedaan. Het onderhoud van de tuin is daar een 

onderdeel van en Frans is daar een prima kracht en doet het 

bovendien graag. 

Ook voor rondleidingen in het museum is hij de juiste persoon 

en kan hij prima uitleg geven over de tentoongestelde 

voorwerpen en maakt hij daarbij gebruik van een zelf 

samengestelde handleiding. Zo nodig vertelt hij er op 

humoristische wijze anekdotes bij, die hij jaren geleden zelf 

meemaakte. Als voormalig eigenaar van een groente- en 

fruithandel (van 1964 tot 1981) aan de Dorpsstraat in Ulvenhout, 

kent hij veel bezoekers bij naam en ook de familieverbanden die 

ze onderling hebben. 
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Over de middenstand in ons heem, waar de afgelopen 

tentoonstelling over ging, weet hij het nodige: een nostalgische 

tijd met onder andere vier bakkers, drie slagers, vijf 

groentehandelaren en meerdere kruideniers die er in Ulvenhout 

waren. Met de komst twee supermarkten en enkele 

kledingzaken is dat beeld wel enigszins veranderd. 

Bij de KBO van Ulvenhout draait hij mee in het project Jong-

Oud. Daarbij brengt een aantal vrijwilligers een bezoek aan 

groep 8 van de beide basisscholen van Ulvenhout en vertelt er 

hoe zij zelf hun jeugd hebben ervaren. Er hoort een rondleiding 

door het museum bij waar in kleine groepjes van maximaal 8 

leerlingen uitleg wordt gegeven over het dagelijkse leven in 

vroeger tijd. De jeugdige scholieren kijken met andere ogen naar 

de voorwerpen dan de gemiddeld wat oudere bezoeker. 
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Frans laat zien wat een badkamer vroeger voorstelde: een zinken 

teil op twee stoelen! Alom verbazing natuurlijk bij de jongeren. 

Het schoolklasje met de tweezitbankjes met het inktpotje vinden 

ze wel geinig. 

 

Soms verliest een enkeling in de groep de concentratie en wordt 

vervelend, wat Frans oplost door alleen maar een strenge blik in 

diens richting. Meestal kan hij prima overweg met de jongeren. 

Sinds kort is er een fotospeurtocht voor de jeugd in het museum 

waardoor ze nog beter naar de voorwerpen gaan kijken. 

Ondanks de flinke groep vrijwilligers die Paulus al heeft zijn we 

nog steeds op zoek naar nieuwe krachten die nog enige vrije tijd 

over hebben en zich willen inzetten op bijvoorbeeld technisch 

gebied, tuinonderhoud, rondleiden et cetera. Interesse? ... Aarzel 

niet, meld u aan bij één van de bestuursleden en ervaar de 

ongedwongen en gezellige sfeer die er altijd is bij onze 

heemkundekring!  
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Het “Van Mierlo Mastje“ in Ulvenhout 

door P.R.M. van Mierlo 

Veel oudere inwoners van Ulvenhout kunnen zich het ”Van 

Mierlo Mastje” aan de Pennendijk nog wel herinneren.  

Vroeger was dit een smal bosperceel van ongeveer 4 hectare dat 

zich uitstrekte van het erf van de boerderij “Hoogsteen” tot de 

Chaamse beek. Het geheel was privéterrein van de Bredase 

familie Van Mierlo en alleen bereikbaar via het erf van de 

bovengenoemde boerderij van de familie Bartels. In de loop der 

tijd is veel bosgrond in cultuur gebracht. Even na de tweede 

wereldoorlog werd het restant van het bos gemakkelijker 

bereikbaar gemaakt en opengesteld voor heel Ulvenhout.  

Aan het einde van het bos stroomt de Chaamse beek met 

prachtige “klimbomen” die over het water groeien. Het is nu een 

gezellig speel- en wandelparkje voor jong en oud. 

Maar er was vroeger veel meer. De vele dennenbomen en de 

prachtige oude beuken- en eikenbomen zijn de laatste getuigen 

van een oud buitenverblijfje dat in de laatste oorlogsdagen, 

samen met de boerderij “Hoogsteen” van de familie Bartels, 

door Engelse bommen en granaatvuur totaal zijn vernietigd. 

Dat buitenverblijfje was een bijzonder pittoresk gebouwtje dat 

zeker vier generaties aan de familie Van Mierlo behoorde. 

Het stond op een kleine afstand van de oude boerderij 

“Hoogsteen”, ongeveer op de plaats waar mogelijk vroeger het 

bakhuis van de boerderij zou hebben gestaan. 
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Maar dit optrekje leek niet meer op een bakhuis. Het was een 

markant, vierkant huisje van twee verdiepingen. 

De lage, manshoge benedenverdieping diende als berging. 

Daarboven was één grote kamer van ongeveer 6 bij 6 meter. 

Alle vier de muren hadden openslaande deuren die toegang 

verschaften tot een balkon dat rond het huisje, op de eerste 

verdieping, was aangelegd. 

Via een brede trap, die aan de buitenkant van het huis was 

aangebracht, bereikte men dit balkon en zo kwam men 

rechtstreeks in de grote kamer. Aan de zuidzijde was een groot 

overdekt terras. 

De kamer was sober gemeubileerd. Twee grote kasten met wat 

servicegoed en glaswerk, een tafel en wat rieten stoelen. 

Net genoeg om even lekker “buiten” te vertoeven. Op het huisje 

stond een groot zadeldak dat ruimschoots over het balkon stak. 

De daklijst was heel merkwaardig afgewerkt met houten 

kegeltjes van ongeveer 10 cm. Het geheel gaf de indruk van een 

Japans theehuisje. De familie noemde dit theehuisje dan ook: 

“Mikado” aan de Pennendijk. De inwoners van Ulvenhout 

spraken over ”t Koepeltje”. 

Over de oorsprong en de bouw van dit merkwaardige 

theehuisje, is weinig bekend. In de 19e eeuw hadden 

verschillende families, die dat goed konden betalen, een 

“Heerenkamer” bij een boerderij of een optrekje op het platte 

land. De weekends werden dan vaak met de familie 

doorgebracht buiten de stadsdrukte in de vrije natuur. 
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“Het Koepeltje” aan de Pennendijk te Ulvenhout was geen 

herenkamer maar een merkwaardig, eenvoudig theehuisje, 

Inclusief een bijbehorend bos perceel dat van oudsher het “Van 

Mierlo Mastje“ werd genoemd. 

 

Een oude foto toont ons mevrouw M.J. van Mierlo – de Roy van 

Zuydewijn op het balkon van “Het Koepeltje” omstreeks 1888. 

Dit buitenhuisje moet toen reeds in het bezit van de familie Van 

Mierlo geweest zijn. Vermoedelijk had haar schoonvader, mr. dr. 

J.H. van Mierlo, de president van de Arrondissementsrechtbank 

te Breda, dit theehuisje reeds aangekocht of laten bouwen. 

In ieder geval is zeker dat zijn zoon, mr. J.W.J. van Mierlo, 

kantonrechter te Breda, getrouwd met bovengenoemde M.J. de 

Roy van Zuydewijn, de eigenaar was van “Het Koepeltje” met 

bijbehorend bosperceel. 
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Een tweede foto, gemaakt omstreeks 1910, laat zien dat het 

theehuisje vlak bij de oude boerderij “Hoogsteen” stond. Een 

van de voorouders van de familie Bartels van de boerderij, kijkt 

vertederd naar de vier jongste dochters van het bovenvermelde 

echtpaar. Staande op het balkon van het theehuisje, laten de 

jonge dames Van Mierlo zich fotograferen. 

We zien van links naar rechts: Marie Eugenie (Griet), Eugenie 

Germaine (Tuus) en de tweeling: Louise Emelie (Wies) en 

Hortense Jacqueline (Hortense).  

 

De oudste zoon, Jacob van Mierlo, dus ook de oudste broer van 

de vier trotse dames, erfde het gehele “Van Mierlo Mastje”, 

inclusief het theehuisje “Mikado”. 

Op de laatste foto uit 1942 zien we één van de dochters van 

Jacob van Mierlo, genaamd Carla van Mierlo, (tweede van links) 
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met vier vriendinnen op de galerij van “Het Koepeltje” aan de 

Pennendijk in Ulvenhout. 

 

De familie Bartels van de boerderij “Hoogsteen” kocht in de loop 

der tijd iedere keer wat grond en zodoende werden steeds meer 

stukjes van het bosperceel gecultiveerd tot land- en 

tuinbouwgebied rond de oude boerderij. Het theehuisje 

“Mikado” en het achterste gedeelte van het bos bleven 

onaangeroerd totdat de tweede wereldoorlog een desastreuze 

stempel drukte op dit unieke stukje Ulvenhout. 

In het boek “Tussen Witte Wolk en Anneville” beschrijft Jac. 

Jespers hoe de Duitse bezetting het ”Van Mierlo Mastje” 

misbruikte.  
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Het bosperceel werd gebruikt als parkeerplaats voor het 

rijdende legermaterieel. De hoge bomen gaven een prachtige 

camouflage voor de overvliegende Engelse vliegtuigen. 

De boerderijen in de omgeving kregen inkwartiering van Duitse 

militairen. Boer Bartels had net voor de bevrijding meer dan 100 

Duitse militairen in zijn stallen. Veel eigendommen werden in 

beslag genomen. Paarden, karren, vee, motorvoertuigen, fietsen, 

radio’s et cetera. Jonge mannen werden van straat geplukt en 

ingezet voor de bouw van tankwallen. Hiervoor werden weer 

veel bomen gekapt. De WIJN-kelder van het THEE-huisje werd 

opengebroken en het kostelijk vocht werd met genoegen door 

de Duitsers opgedronken.  

De oprukkende geallieerde troepen waren niet mals en schoten 

op alles wat ook maar enigszins leek op een Duitse schuilplaats. 

Zo werden enkele mooie boerderijen in brand geschoten. 

Op zondag 29 oktober 1944 werd in dit afschuwelijke 

strijdtoneel het lieflijke “koepeltje”, samen met de oude 

boerderij “Hoogsteen”, totaal vernield. Er restte nog slechts één 

rokende puinhoop… Zo verloor het “Van Mierlo Mastje” zijn 

Mikado Koepeltje aan de Pennendijk.  

Het zuiden van Nederland was toen bevrijd, maar de oorlog zou 

nog voortduren tot de uiteindelijke capitulatie op 5 mei 1945. 

De boerderij van Bartels werd later weer opgebouwd maar Het 

Koepeltje werd voor altijd overgeleverd aan de herinnering van 

de enkeling die daar nog weet van heeft. De betonnen vloer van 

het erf van de opgebouwde boerderij Hoogsteen bedekt alles 

van het oude “Mikado” huisje aan de Pennendijk. 
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Het enige dat nog rest is het achterste gedeelte van het 

bosperceel van het "Van Mierlo Mastje". Het ademt nog steeds 

een grote mate van rust en vrede uit.  

Aan de rand van de nieuwbouwwijk “De Nieuwe Beekhoek”, kunt 

U aan de linkerkant een betegeld fietspad vinden dat het bos in 

gaat. Dit pad loopt onder hoge bomen en tussen een weiland 

van boer Bartels en een shotveldje van de nieuwbouw wijk. 

Na 150 meter maakt het fietspad een bocht van 90 graden. Hier 

bereikt U het restant van het oude bosperceel dat zich vroeger 

uitstrekte van de boerderij van Bartels (links) tot de Chaamse 

beek (rechts). Het betegelde fietspad behoorde vroeger ook tot 

het "Van Mierlo Mastje”.  

De dennen bomen en de hoge oude eiken- en beukenbomen 

geven direct aan hoe fraai het hier vroeger moet zijn geweest.  
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Later heeft John Bartels, de huidige bewoner van de nieuw 

opgebouwde boerderij “Hoogsteen”, ook dit bosperceel van 

1.18 ha. aangekocht maar de gemeente beschouwt dit als een 

beschermd natuurgebied dat in zijn oorspronkelijk staat 

bewaard moet blijven. Daar mag dus niets mee gebeuren.  

Nu lopen er mensen die in alle rust hier hun honden uitlaten. 

Kinderen fietsen en spelen nog steeds in dit rustieke stukje 

natuur. Op het einde van de smalle strook bos, stroomt nog 

altijd de Chaamse beek met de voor kinderen zeer uitnodigende, 

over het water hangende, klimbomen.  

En dat laatste, kleine stukje bos, heet nog steeds het 

"Van Mierlo Mastje”.  
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Breda werd in 1624/1625 door Spinola 

belegerd, hij logeerde in Ginneken dat goede 

zaken deed. 

door Wim Siegmund 

Over de bevrijding van Breda in 1944 van de Tweede 

Wereldoorlog werden de nodige boeken geschreven. 

Dit aantal valt in het niet bij de publicaties die over het beleg 

van Breda door Spinola (1624/1625) werden geschreven. 

Een ander verschil is dat er behoudens enkele schermutselingen 

tijdens het beleg en inname van Breda door Spinola, nauwelijks 

bloed vloeide. Spinola meldde daar toen over: “Ik heb de 

belegering voltooid met het zwaard in de schede". 

Hoe moeten we ons de toestand van toen in Breda en in het 

Ginneken voorstellen? Voor Breda is er sprake van een 

vestingstad met een militaire standaardbezetting. Men was in 

het bezit van voorraden waarmee ten minstens een beleg van 

een jaar kon worden volgehouden. Toen een Spaanse 

belegering van Breda zich begon af te tekenen, kreeg 

gouverneur Justinus van Nassau (een buitenechtelijk kind van 

Willem van Oranje) het commando over een strijdmacht van 

7.000 man. 
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Bredanaars moesten hun voedselvoorraden bij het 

stadsbestuur aanmelden 

Het waren huursoldaten van diverse nationaliteit. Zo waren er 

Franse-, Waalse-, Nederlandse- en zelfs Engelse soldaten onder 

commandeur Morgan. De stad moest voor hun onderhoud 

zorgen. 

Dat betekende dat particuliere voedselvoorraden bij het 

stadsbestuur moesten worden aangemeld. Op overtredingen 

stond een boete van 600 gulden, een vermogen in die tijd. 

Overtreders kregen ook een notitie van slecht gedrag in de 

gemeenteadministratie en konden een toekomst in Breda verder 

wel vergeten. In een later stadium van de belegering moesten de 

Bredanaars zilveren voorwerpen en zilver inleveren. De 

huursoldaten wilden aan hun gevaarlijke werk wel een 

spaarcentje over houden. 

In het andere geval zouden ze gaan muiten. Direct buiten de 

vesting Breda was een overvloed aan vis te vangen. De 

‘volkstuintjes’ buiten de wallen leverden nog volop groenten. 

Zelfs schepen konden van tijd tot tijd de belegerde vesting 

bereiken voor de aanvoer van voorraden. Spinola maakte snel 

een einde aan deze mogelijkheid door het opstellen van drie 

batterijen kanonnen. Eén batterij met negen kanonnen werd bij 

Ginneken op de Zandbergen opgesteld. We kunnen ons het 

beeld voorstellen van een Bredase palingvisser, die in de Weerijs 

zijn fuiken trachtte te lichten en de tuinder uit de Brugstraat die 

zijn boerenkool uit zijn tuin in de Boeimeer probeerde veilig te 

stellen. 
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Vanuit Ginneken werden Bredanaars die buiten de muren 

kwamen beschoten 

Ze werden beschoten door zeventien pond lood en ijzer. Beiden 

en wellicht vele anderen moeten de schrik van hun leven 

gekregen hebben. Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze het er 

levend vanaf gebracht. In die tijd bestonden er geen 

brisantgranaten en de trefkans was uiterst gering. In ieder geval 

betekende het een welkome afwisseling voor de zich stierlijk 

vervelende soldaten die vanuit het Ginneken de zich buiten de 

vesting wagende Bredanaars onder vuur namen. Naarmate de 

belegering voortduurde werd de voedselsituatie in de stad 

moeilijker. In die situatie, met in de stad een leger van 

huurlingen die ‘vochten’ voor de centen, is het niet waarschijnlijk 

dat de Bredanaars blaakten van vaderlandsliefde. 

De gang van zaken was voor hen slechts een ontstellend 

vervelende situatie die handen vol geld kostte. In deze 

drukkende sfeer begonnen de onderhandelingen die op 

maandag 2 juni 1625 resulteerden in de overgave van Breda. De 

onderhandelingen werden van Spaanse zijde geleid door de 

Nederlandse graaf Hendrik van den Berg, een volle neef van 

Justinus van Nassau. Hij was voor Spaans zilvergeld in dienst bij 

de tegenpartij. Justinus van Nassau, de gouverneur van Breda, 

kreeg met zijn troepen na zijn overgave een vrije aftocht en 

marcheerde de Boschpoort uit, over Teteringsedijk en via 

Teteringen naar Geertruidenberg dat in Staatse handen was. 

Onderweg brachten de Spaanse belegeraars hem en zijn 

troepen eerbewijzen. 
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Ambrogio Spinola door Michiel van Mierevelt in 1609 (rijksmuseum) 
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Tijdens het beleg van Breda vestigde Spinola zijn 

hoofdkwartier in Ginneken 

Militaire professionals zijn nu eenmaal tot op den dag van 

vandaag vriendelijk tegenover elkaar, wanneer dat maar 

enigszins mogelijk is. Baron de Balancon, de ondercommandant 

van Spinola in Teteringen, werd de nieuwe gouverneur van 

Breda. Spinola verordonneerde een uiterst mild bewind. Hij liet 

de versterkingen buiten Breda afbreken en het leven hernam vrij 

snel zijn gang van alle dag. De Bredanaars moeten Isabella Clara 

Eugenia, de dochter van Philips II, charmant begroet hebben 

tijdens haar staatsiebezoek op 12 juni 1625. Daar hadden ze alle 

reden toe. Hun kredietbrieven voor geleverde voorraden aan het 

stadsbestuur werden verzilverd. Het verlies van Breda had voor 

de Vereenigde Nederlanden overigens nauwelijks enige militair 

strategische betekenis. 

Tijdens het beleg van Breda vestigde veldheer, markies 

Ambrosius Spinola zijn hoofdkwartier te Ginneken/Ulvenhout. 

Zijn voornaamste kwartieren rond Breda waren die van Claude 

de Rey, baron van Balancon in Teteringen met een Franse 

eenheid, Paolo Baglona in Terheijden met een Italiaanse eenheid 

en de graaf van Ysenburg in Princenhage met een Duitse 

eenheid. De kwartieren werden voorzien van wallen met een 

totale lengte van 49 kilometer. Ook werden ze met elkaar 

verbonden. Dat ontzagwekkende grondverzet werd door 

Spinola's eenheden in zeventien dagen voltooid. Daarna werden 

de stellingen voortdurend verbeterd. 
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De neven vochten in het leger van Spinola of waren bij de 

Staatse troepen 

De huizen die zich bevonden tussen Ginneken en de 

Ginnekenpoort (nu Van Coothplein) werden afgebrand, alsook 

de huizen op de Lovensdijk. Verantwoordelijk voor de 

coördinatie in de stellingenbouw was graaf Jan van Nassau, neef 

van Justinus, de gouverneur van Breda. Op een reis naar Italië 

was hij katholiek geworden en had zijn diensten aan de Spaanse 

koning aangeboden. Een andere neef, Hendrik van den Berg, 

werd door Spinola ingezet voor het beveiligen van de konvooien 

die vanuit Antwerpen voor bevoorrading zorgden. Om deze 

‘volle-neven-alinea’ te completeren moet nog worden vermeld 

dat neef Prins Maurits de Staatse troepen in Geertruidenberg 

commandeerde. Deze troepen waren bedoeld om Breda te 

ontzetten, maar werden nooit ingezet. 

De Spaanse veldheer Ambrosius Spinola beklom op 28 augustus 

1624 de toren van de Sint-Laurentiuskerk in Ginneken (nu de 

Nederlands Hervormde Kerk op de Ginnekenmarkt) om de zaak 

in ogenschouw te nemen en daarna de nodige bevelen uit te 

laten gaan. Na hem moeten nog velen de toren beklommen 

hebben voordat hij door een eenmansactie vanuit de vesting 

Breda in brand werd gestoken. Even tussendoor, met het 

afbranden van de toren ging ook het totale archief van Ginneken 

verloren dat in de toren was opgeslagen. Onder de bezoekers 

die de toren na Spinola beklommen, bevonden zich veel 

oorlogsverslaggevers en tekenaars. 
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Vanaf Ginnekense kerktoren werden de strijdverrichtingen 

bestudeerd 

De tekenaars van toen zijn te vergelijken met het personeel van 

de leger film- en fotodienst van nu. Vesting- en 

waterbouwdeskundigen die zich in groten getale in het leger 

van Spinola ophielden, hebben ook de toren beklommen. De 

belegering werd al gauw internationaal bekend als een 

modelbelegering, een schoolvoorbeeld van een belegering. Het 

gevolg was dat van heinde en verre leraren en studenten van 

krijgsscholen en andere geïnteresseerden toestroomden om een 

kijkje te nemen. Het is waarschijnlijk dat de vele Ginnekense 

huisbrouwerijen en de enige handeIsbrouwerij toen goede zaken 

hebben gedaan. Het is niet ondenkbaar, dat toen de aanvoer 

van graan moeilijk werd, toewijzingen vanuit Spaanse voorraden 

hebben plaatsgevonden. 

Er zijn geen aanwijzingen te vinden dat de Ginnekense bevolking 

bij de bouw van de stellingen werd ingeschakeld. Soldaten en 

overigens ook officieren, deden het graafwerk en werden 

uitbetaald naar mate van verricht graafwerk. Details van 

tekeningen uit die tijd tonen beelden van soldaten en burgers in 

hun dagelijkse werk. De aanwezigheid van de Spaanse troepen 

had voor het Bredase buitengebied niet het karakter van een 

bezetting. Vrij verkeer, behalve met de vesting Breda, bleef 

mogelijk, evenals de beoefening van landbouw en veeteelt. Over 

sabotageacties door burgers is niets bekend en het woord 

verzetsstrijder moest nog worden uitgevonden. 
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Ginneken bleef gespaard voor plundering, brandschatting, 

moord en verkrachting 

Toen de bezetting van Breda in 1625 werd opgeheven bleef 

Ginneken gespaard voor door voorbijtrekkende legers 

gebruikelijke plundering, brandschatting, moord en 

verkrachting. Spinola had bevolen dat er geen nodeloos 

bloedvergieten mocht plaatsvinden en vijanden die geen schade 

konden aanrichten met rust moesten worden gelaten. Voor zijn 

succes en zijn humaan optreden werd hij bevorderd in de 

commanderij van Sint Jacob.  

 
Beleg van Breda, 1624-1625, atelier van Claes Jansz. Visscher (II). Links het 

Ginneken, rechts Breda. (bron Rijksmuseum) 
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Een Jan Theuns voor Paulus van Daesdonck 

door Guus Rombouts 

Sinds 15 november 2017 hangt er in het heemkundemuseum 

aan de Pennendijk in Ulvenhout een schilderij van Jan Theuns. 

Kees Leijten ontving het namens Paulus uit handen van de 

schenker: Guus Rombouts1. 

 

Na overleg met Iwan en Cees heeft Guus het schilderij op een 

goede plek opgehangen; beschermd tegen te veel licht en toch 

goed zichtbaar in de keuken. 

Het hangt er mooi!  

                                                 

1 Geboren en getogen in Princenhage. 
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Het schilderij heeft als onderwerp “Boerderij nabij Princenhage; 

omgeving Boeimeer”. De boerderij zou gestaan hebben in de 

omgeving van waar nu verzorgingscentrum Ruitersbosch staat, 

in de buurt van de Kamer van Koophandel, binnen het 

heemgebied van Paulus. Op de foto uit 1933 is Boeimeer, zoals 

Theuns het kende, goed te zien. 

 

In september 2000 verscheen er een speciale uitgave van 

Museum Praet1, het informatieblad van Stichting Princenhaags 

museum, getiteld “Kunstschilder Jan Theuns: Een man van veel 

gezichten”. In Pieter Scheen wordt het volgende vermeld over 

Jan Theuns: 

                                                 

1 Hieruit wordt hier met toestemming geciteerd, evenals uit hierna genoemde 

krantenartikelen. 
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“Theuns, Johannes; geboren 

te Princenhage 21-10-1877, 

overleden te Breda 25-3-

1961. Woonde en werkte te 

Breda. Was leerling van de 

Ambachtsschool en de 

Avondtekenschool te Breda, 

daarna van G.W.M. van de 

Heijden. Was aanvankelijk 

huisschilder, legde zich later 

meer op het kunstschilderen 

toe. Schilderde en tekende 

portretten, boereninterieurs 

met figuren, landschappen, 

stadsgezichten en stillevens. Is bekend geworden door zijn 

kopieën. Hij was een zéér knappe kopiist naar het werk van 

Rembrandt, waardoor er indertijd moeilijkheden zijn ontstaan, 

omdat zijn voortbrengselen als echt werden en worden 

verhandeld.” 

In de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw schreven de 

landelijke dagbladen onder andere het volgende: “Een doek 

voorstellende een Oude Rabbi en dat sinds 1907 in bezit was 

van een zekere J.H.A. Duynstee te Delft, wordt door kunstexperts 

uit Nederland en van de National Gallery te Londen als een 

echte Rembrandt bevestigd. Deze uitspraken doen al gauw de 

ronde en een paar slimme jongens maken misbruik van het 

talent van de huisschilder van toen, die uitsluitend voor zijn 

plezier schildert en de doekjes voor een paar tientjes verkoopt.” 
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Gerard van Herpen schrijft in zijn rubriek “De stad in” in De Stem 

op 26-3-1986 op pagina 2 van Stad en Streek in een interview 

met Diny, de dochter van Jan Theuns, onder de titel ”De 

Rembrandtkopjes vlogen de deur uit”. 

Diny Ladner-Theuns vertelt dat haar vader in het begin nooit 

schilderijen met zijn eigen naam ondertekende, omdat hij vond 

dat zijn schilderwerk daardoor alleen maar minder waard werd. 

“Mijn vader had veel contacten met antiquairs. Hij begon de dag 

meestal met alle antiquairs af te lopen, op zoek naar oude 

schilderijen of voorwerpen die hij nodig had voor zijn 

schilderijen. De belangstelling voor de Rembrandtkopjes werd 

op een gegeven moment gewoon een rage. Iedereen wilde een 

Rembrandtkopje. Het ene doek stond nog nat, terwijl hij al met 

het volgende bezig was. Daar heeft hij er veel van verkocht. Dat 

was allemaal besteld werk.” 

“Ik kan mij niet voorstellen”, zegt Diny Ladner, “dat mijn vader 

met Rembrandt de kluit heeft willen belazeren. Daarvoor had hij 

een te grote bewondering voor Rembrandt. Hij zei ook altijd dat 

hij moeilijk kon pronken met andermans veren. Toen het proces 

rond Rembrandt volop in beweging was, heeft hij zelf met een 

watje alcohol een stukje van het schilderij weggepoetst. Dat lukt 

je niet met een schilderij van Rembrandt. Die verf is daartegen 

bestand. Op vaders eigen schilderij liep de verf meteen weg en 

kwam het onderliggende schilderstukje weer naar boven.” 

Het is bekend dat Theuns onder andere in 1899 met vrienden 

met de tram van Princenhage naar Antwerpen reisde om een 

Van Dijckexpositie te bezoeken en daar inspiratie op te doen. 
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Weer thuis schilderde hij, zonder over kleurenafbeeldingen te 

beschikken, tot in de finesses enkele werken van deze meester 

na, hetgeen wel een bijzondere prestatie was. Een ambachtsman 

pur sang, die het vak leerde in het atelier van Sprangers, maar in 

zijn vrije werk zeker een kunstenaar genoemd mag worden.  

Het Princenhaags museum is in het bezit van een kladboekje 

met verfomfaaide kaft van Johan Theuns, die de gewoonte had 

veel studietekeningen op de blaadjes van zo’n boekje te zetten, 

die hij later uitwerkte in zijn schilderijen. Ook gebruikte hij wel 

lege ansichten om zijn ideeën en probeersels aan het papier toe 

te vertrouwen. Het stadsarchief te Breda heeft een aantal van 

zulke schetsen en tekeningen in bezit. Op 30 september en 1 

oktober 2000 organiseerde het Princenhaags museum in de 

Martinuskerk een grote overzichtstentoonstelling van het werk 

van Jan Theuns. Liefst 256 nummers staan op de Lijst van 

geëxposeerde werken. Er is veel inbreng van particuliere 

bezitters. 14 Nakomers maken er 270 van! Naar aanleiding van 

de tentoonstelling schreven onder andere Rinie Maas en Jan 

Willem van Bodegom artikelen in de Bredase Bode. De 

tentoonstelling viel samen met het kermisweekend. De 

Princenhaagse kermis, voor Theuns een geliefd onderwerp, 

waarvan hij in het begin van de twintigste eeuw enkele grote 

schilderijen maakte. 

Jan Willem van Bodegom beschrijft alleraardigst de biografie van 

Jan Theuns: “In de Liesbosstraat in Princenhage wordt op 21 

oktober 1877 Jan Theuns geboren. Hij is de oudste zoon van 

Matheus Theuns en Goverdina de Graaf. 
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Als zijn vader aan tyfus overlijdt, moet Jan de kost verdienen 

voor zijn moeder, twee zusjes en twee broertjes. Als huisschilder 

zorgt hij er voor dat het gezin brood op de plank heeft. 

Daarnaast doorloopt hij de ambachtsschool en volgt een 

avondcursus tekenen. Jan Theuns raakt in de ban van het 

schilderen en zoekt bij voorkeur zijn schilderplekjes op tussen de 

boerderijen op de Rith. Maar ook op het dan nog onbebouwde 

Boeimeer ontdekt hij plekjes die meer dan de moeite waard zijn 

om op het doek te vereeuwigen.”  
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Hiervan is het schilderij “Boerderij te Boeimeer” of “Boerderij 

nabij Princenhage” een mooi voorbeeld.  Met recht verdient het 

een plek in het museum. Een idyllisch plekje. Een boerenerf met 

waterput en een boerin die de kippen voert. De boerderij met 

afhang en schuur, de waterput met mik en hefboom, struiken, 

bomen en een Hollandse lucht. Met recht een romantisch 

tafereel. De schilders van de Haagse School en de Romantiek 

moeten hem bekend zijn geweest. Het is een pareltje van zijn 

vrije werk, geschilderd met de kenmerkende transparantie. Door 

de dunne verflagen wordt het doek soms zichtbaar. Het 

Princenhaags museum bezit een gelijkaardig werk. 

“Aanvankelijk heeft Theuns geen idee van de waarde van zijn 

werken. Op verzoek van zijn afnemers, hoofdzakelijk antiquairs 

uit Breda, signeert hij zijn werken in de beginperiode niet. 

Zonder signatuur brachten zij namelijk meer geld op, omdat zijn 

schilderijen vaak een Rembrandtachtige uitstraling hadden. Jan 

Theuns werd vooral bekend door het maken van kopieën van 

17e-eeuwse schilderstukken. Hij deed dat overigens met de 

beste bedoelingen en zeer vakkundig. In 1927 werd een kopie 

die Theuns had gemaakt van Rembrandts Jacob van Trip 

aangezien voor een echte Rembrandt. Toen het werk na een bod 

van fl. 70.000,- werd onderzocht, bleek pas dat het niet om een 

echte Rembrandt, maar om een echte Jan Theuns ging! 

De Princenhaagse schilder was echter vooral een schilder van de 

werkelijkheid. De Brabanders kennen hem vooral van zijn stads- 

en dorpsgezichten van Breda, Princenhage en het Ginneken en 

van zijn portretten.” 
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Hij schilderde op verzoek ook taferelen en plaatste daar 

gekende personen in, zoals bijvoorbeeld mijn ome Sjef van de 

Bliek op een hoge kar achter op het erf aan de Dreef ter hoogte 

van waar nu vishandel Vermeulen voorheen Bond gevestigd is. 

“Princenhage heeft altijd een warm plekje gehad in het hart van 

de schilder. Toch verhuisde hij op een gegeven moment van de 

Liesbosstraat in Princenhage naar de Chassésingel in Breda. ‘Ik 

word echter nooit een echte Bredanaar’, tekende hij daar bij aan. 

‘Ik voel me thuis tussen de boerderijen op de Rith.’ Op 25 maart 

1961 overlijdt Jan Theuns in Breda op 83-jarige leeftijd. De 

kerkelijke uitvaart vond plaats in de Maria Hemelvaartkerk aan 

de Ginnekenstraat. Zijn lichaam ligt begraven op de Rooms-

Katholieke begraafplaats Zuylen. Bevriende kunstenaars 

decoreerden zijn zerk met een schilderspalet.” 

Bij de huldiging ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag 

van Jan Theuns in 1957 sprak Gerrit de Morree over een 

begenadigd kunstenaar en Wim Boer noemde hem een 

stadsgenoot voor vele jaren. Bij die huldiging was niemand van 

het Bredase gemeentebestuur aanwezig. Dat oud zeer is door 

burgemeester Willem Merkx in 1977 goedgemaakt door het 

aannemen van het bij die gelegenheid door Leo Boekraad 

geschreven boekje. Eerherstel voor Jan Theuns die 100 jaar 

geleden geboren werd.1 

  

                                                 

1 Bronnen: Leo Boekraad: Willen en Kunnen; een levensschets van de kunstschilder Jan 

Theuns, Woudrichem 1977; Met dank aan Cor van Balkom voor de fotobewerking. 
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Rabobank Clubkas Campagne 

Ook dit jaar stelt de Rabobank Breda weer € 75.000 beschikbaar 

om te doneren aan stichtingen en verenigingen. De leden van de 

Rabobank bepalen door middel van stemmen hoe het bedrag 

verdeeld wordt. 

Paulus wil dit jaar de archeologie afdeling herinrichten en kan 

daarom een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe 

vitrinekast heel goed gebruiken. 

Alle leden van de Rabobank mogen tussen 4 en 16 april elk vijf 

stemmen uitbrengen, maximaal twee op dezelfde club. 

Wilt u het museum helpen aan een nieuwe vitrine voor de 

archeologie? Breng dan 2 van uw stemmen uit op 

‘Heemkundekring Stichting Paulus Museum’ te Ulvenhout en 

vraag uw kennissen om hetzelfde te doen.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp! 
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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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