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Voorpagina: De grenspaal aan de Mark. De grens loopt door het midden van de Strijbeekse beek, die aan de 

overkant van deze paal in de Mark uitmondt. De grens volgt tot deze paal de (oude) meanders van beek en 

Mark, maar gaat vanaf hier in rechte lijnen naar het kruispunt Galderseweg-Dreef-Kerzelseweg. 

 

Het nummer van deze grenspaal is gelijk aan het nummer van deze Brieven van Paulus: 218. 

 

(foto Floris van der Zanden) 
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Grenzeloos 

In de komende maanden zullen velen weer de grens over gaan 

om te in verre oorden te gaan kijken hoe mooi het daar is of om 

helemaal niets te doen. 

Dit is het seizoen waarin we als heemkundekring minder naar 

buiten treden, maar in deze Brieven leest u volop verslagen van 

wat we de afgelopen maanden organiseerden. 

Toon van Miert neemt u mee langs onze eigen landsgrens. 

De markering van de grens tussen Nederland en België werd in 

1843 geplaatst in de vorm van grenspalen. 

Tot het eind van dit jaar houden we daarom in ons museum een 

expositie over de grens, waar we zo dicht bij wonen. In het 

herfstseizoen zullen de lezingen hier ook betrekking op hebben. 

Wij wensen u fijne zomermaanden.  
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Agenda 2018 

Juli 
 

Zondag 1 • Museum open. 

Expositie 1843 Landsgrenzen bepaald – 

scheiding van landen en geesten. 

Augustus 
 

Zondag 5 • Museum open. 

September 
 

Zondag 2 • Museum open. 

Zaterdag 8 • Monumentendagen. Museum open. 

Zondag 9 • Monumentendagen. Museum open. 

Maandag 10 • Lezing door Jef Schellekens in de 

Leeuwerik te Galder om 20:00 uur. 

“Hoe kijken wij in de Kempen naar de 

rijksgrens tussen België en Nederland?” 

Zijn verhaal bestaat uit twee delen: 

Waarom is hier nu een grens? 

Hoe ervaren wij deze grens in het 

dagelijks leven? 

 

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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1843 … de grenzen bepaald 

door Toon van Miert 

De eerste keer dat ik (min of meer) bewust met een grenspaal 

kennismaakte, was toen ik heel lang geleden en heel laat op de 

avond bij het uitkomen van café Moskes over zo’n stenen 

exemplaar struikelde. De steen lag er nochtans al heel lang. 

Ik begreep wel dat ik een grens had overschreden, maar 

begreep niet dat me dat zo hard duidelijk gemaakt moest 

worden. 

 

Er liggen drie van die stenen rond Moskes in De Dreef om 

duidelijk aan te geven dat daar de grens ligt en dat het pand op 

Belgisch grondgebied staat. 
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Twee liggen bijna tegen het café aan; de derde is ogenschijnlijk 

verdwenen. Jaren geleden stond hij nog op het vroegere 

achterkoertje. Dat is misschien nog wel het geval, maar dan was 

hij laatst toen ik hem op de oude, vertrouwde plek zocht, onder 

de mestvaalt verdwenen. De huidige eigenaar wist overigens 

niet van het bestaan van die paal af. 
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Langs heel de grens tussen Vaals en het Zwin in Zeeland staan 

356 van die hardstenen hulp- of tussenpalen. Ze staan op 

plaatsen waar de landsgrens een rare kronkel moet maken 

doordat die bijvoorbeeld anders dwars door een huis zou gaan 

of waar een landweg de grens kruist of waar de grens een heel 

rare bocht maakt. In de loop van de 175 jaar zijn er nogal wat 

verdwenen, maar ik geloof niet dat iemand zich daar nou echt 

druk om maakt.  

Het gaat bij de grensscheiding en grensaanduiding vooral 

om de gietijzeren palen.  

Die palen zijn obeliskvormig, ze rusten op een achthoekige 

cementen sokkel en zijn bekroond met een gestileerde 

dennenappel, een vlam eigenlijk. Ze zijn voorzien van de wapens 

(leeuwen) van de koninkrijken België en Nederland, het 

volgnummer en het jaartal 1843, het jaar waarin de grens werd 

vastgesteld. De Belgische leeuw kijkt België in en de 

Nederlandse houdt de blik gericht op ons land.1  

De palen wegen 372 kg en zijn geplaatst in een cementen 

voetstuk van 70 centimeter. De totale lengte van de paal is 

volgens het bestek 230 centimeter zonder topstuk, waarvan het 

obeliskvormige deel met de wapenschilden 130 centimeter hoog 

is, de bekroning meet 17 centimeter. Paal 1 staat op het 

Vierlandenpunt in Vaals en 458 km verder staat 365 ten westen 

van Retranchement. 

                                                 

1 De Belgische leeuw heeft geen kroon op het hoofd. De Nederlandse wel; die heeft 

bovendien een zwaard in de ene ‘hand’ en een bussel met zeven pijlen (de zeven 

provinciën) in de andere. 
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In 1869 zijn er vier bijgekomen nadat het Zwin voor een 

gedeelte was drooggelegd en ons land dus een beetje naar het 

westen was gegroeid. Totaal zijn er dus 369. Op de palen 366 – 

369 staat het jaartal 1869. Sommige nummers zijn dubbel: als de 

grens bijvoorbeeld door een rivier loopt, staat er aan iedere kant 

van het water een paal met hetzelfde nummer. 

Het was in 1843 een heel gedoe om het grondgebied van beide 

landen vast te stellen. Een Belgisch/Nederlandse commissie had 

ongeveer 700 vergaderingen nodig om op 3 augustus 1843 tot 

het ‘Traktaat van Maastricht’ te komen. Ik kan me dat wel 

voorstellen. Het was natuurlijk een hele uitzoekerij om tot de 

juiste afbakening en vaststelling van de grensgebieden te 

komen. De geleerde heren slaagden niet helemaal in het karwei: 

Baarle zat te ingewikkeld in elkaar met al die enclaves. 

“Dat doen we binnenkort nog wel”, moeten zij gedacht hebben. 

Ruim 150 jaar (!) later, in 1995, was ook die klus geklaard.  

Ik heb het Koninklijk Besluit waarin het Traktaat bevestigd is, 

eens doorgenomen. Voorwaar geen dagelijkse kost, maar 

eigenlijk toch wel interessant. De grensbeschrijving is in drie 

afdelingen verdeeld. 

De eerste beschrijft de grens ‘Van Pruisen af tot aan de Maas. 

Grens gevormd door den loop dezer rivier, alsmede door het 

rayon van Maastricht.’ 
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De grenslijn tussen de Nederlanden en België begint bij het 

‘aanrakingspunt der gemeenten Vaals (Nederlanden), 

Gemmenich (België), Laurensberg (Pruisen) en Moresnet 

(onzijdig territoir tusschen België en Pruisen).1 Heel gedetailleerd 

werden de grenzen getrokken tussen gemeenten en 

eigendommen, met veel bepalingen die bijvoorbeeld de 

bewoners de kans moesten geven om de grens zonder al te veel 

moeite te passeren. Dat gold met name boeren wier gronden in 

beide landen lagen; zij hadden geen passen nodig om hun vee 

te verweiden en hun oogsten naar de boerderij te brengen. 

Maar let wel, in artikel XX van afdeling twee stond hierover ook: 

‘Deze gunst strekt zich echter niet verder uit, dan tot de 

voortbrengselen der natuur of van nijverheid, in het aldus door 

de grenslijn doorsneden grondgebied.’ Met andere woorden, je 

mocht niet met een jutenzak boter, platte jenevervaatjes om je 

middel of met een rugzak sigaretten de grens over. Ook over 

visrechten en het gebruik van ponten werden regels vastgelegd. 

Welke stukken staat Nederland af aan België en welke krijgt het 

daar voor terug? Kortom, voor zover ik kan beoordelen, zit het 

geheel degelijk in elkaar. Datzelfde geldt voor Afdeling twee: 

‘Grenzen van de Maas af tot aan de Schelde.’ en Afdeling drie: 

‘Grenzen van de Schelde af tot aan de Noordzee.’ Een knap 

stukje werk om de soms grillige grens zo precies te beschrijven!  

                                                 

1 Moresnet. “Meer dan een eeuw lang hadden Nederland, België en Duitsland een 

gemeenschappelijk buurland: Neutraal Moresnet, een volkomen vergeten ministaatje dat 

nu tot Duitstalig België behoort maar van 1816 tot 1919 een eigen vlag, eigen bestuur, 

eigen rijkswacht (één veldwachter), een eigen postzegel (twee weken geldig) en eigen 

nationaal volkslied had (in het Esperanto nog wel). Het was 3,5 km2 groot. Men vond er 

zink, stokerijen, kabaretten, bordelen, smokkelaars, filantropen en bossen.” Tekst 

achterflap van ‘Zink’, David van Reybrouck. Boekenweekessay 2016. 
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De gemeenten kregen de taak om ieder jaar de staat van de 

palen te controleren. Dat dat niet altijd heel serieus gebeurde, 

werd duidelijk in 1977. Toen bleek dat paal 215 omgevallen was 

en al drie jaar in de Strijbeekse Beek lag. Ook met paal 216 

neemt de gemeente Hoogstraten (of is Alphen-Chaam 

verantwoordelijk?) het niet zo nauw: tot het jaartal 1843 en het 

nummer 216 is de paal ingegraven. Een likske verf zou ook geen 

overbodige luxe zijn. 

 
                                               (foto Floris van der Zanden) 
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Je zou verwachten dat grenspalen bij een grensovergang op een 

doorgaande weg staan. Je vindt er geen op de wegen Ulicoten- 

Meerle en Chaam-Meerle. Nee hoor, de palen 215 en 216 liggen 

tussen die twee wegen, in the middle of nowhere aan de 

Gouwbergse Loop of Strijbeekse Beek of de ‘Kaol’. Nummer 216, 

de eerste paal in ons heem, staat op het “drielandenpunt” 

Meerle, Chaam en ons heem. Als je op de Oude Bredasebaan de 

Meerlesweg ingaat, ga je net voor Meerle linksaf de 

Spieringstraat in. Dan bij huis nummer 1 linksaf. Op het eind van 

de straat begint linksaf een zandpad. Een goeie honderd meter 

verderop staat de paal bij een bruggetje over de beek. Je kunt er 

ook komen door eerder op de Meerleseweg in een bocht naar 

rechts rechtdoor een weg in te gaan met het bordje 

Grazenseweg 6. Ook die weg wordt zand en je moet nog een 

heel stuk lopen om bij de 216 te komen. 

De zuidgrens van ons heem ligt ruim gezien tussen de palen 216 

en 220. Ook deze laatste ligt een stuk van de weg. Als je vanaf 

Galder bijna op het eind van de Kerzelseweg bent, kun in een 

bocht naar rechts rechtdoor het fietspad naar Hazeldonk op. In 

die bocht gaat ook een weg naar links; als je die ingaat, zie je na 

een paar honderd meter aan de rechterkant staat 220.  

Paal 217 staat op de grensovergang Strijbeek en 218 aan het 

fietspad langs de Mark.  

Paal 219 op de hoek Kerzelseweg en Heieinde is de noordelijkste 

paal van België. Hij staat voor hoeve De Paal.  
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               Grenspaal 219 staat pal voor hoeve De Paal. 

Een grens brengt altijd wel spannende en/of grappige situaties 

met zich mee. Een paar aardige voorbeeldjes wil ik jullie niet 

onthouden. Een van de leukste speelde zich overigens al bij een 

eerdere grensvaststelling af. In het begin van de 16e eeuw was 

niet duidelijk waar op de uitgestrekte heide tussen de Baronie 

van Breda, het Land van Hoogstraten en dat van Loenhout, dus 

tussen Nederland en België eigenlijk, de grens precies was. 



123 

Dat leidde tot grensgeschillen die rond 1530 om een oplossing 

vroegen. Hendrik van Nassau van Breda, Antoon de Lalaing van 

Hoogstraten en Jonker van Arenberghe, heer van Loenhout, zijn 

daar op de hei bij elkaar gekomen om op spectaculaire wijze de 

grens vast te stellen. Hendrik heeft een paal (of was het zijn 

zwaard) in de grond gestoken en daarop zijn handschoen 

gelegd. Geen van de andere vorsten heeft die ervan afgehaald. 

De grens was bepaald. Zoals gebruikelijk bij dit soort serieuze 

gebeurtenissen werd er ter officiële vaststelling van het 

grenspunt een put gegraven, een koe geslacht en gebraden en 

werden er tonnen bier aangevoerd voor alle aanwezigen. 

De koppijn de andere morgen moest zo geweldig zijn dat de 

feestelingen nooit meer zouden vergeten waar de grens liep. 

De kinderen kregen snoep en andere lekkernijen en … zo’n pak 

rammel dat zij de rest van hun leven zouden weten waar België 

overgaat in Nederland. Mooie tradities waren dat.  

Op 10 september 1563 hebben ambtenaren de grens definitief 

bevestigd, want dat moest natuurlijk ook nog even gebeuren. De 

plek waar dit alles gebeurde, heet sindsdien ‘Den Coeput’; op 

oude kaarten heet het gebied erachter ‘Coeputheide’. Juist op 

deze plek staat grenspaal 226. Op een kaart kun je zien dat die 

op de bovenste punt staat van een driehoek: de Hollandse Punt. 

De driehoek ligt tussen kasteel Maxburg en Terbeek. 

Zoals gezegd kon de grensstreek rond Baarle Nassau/Baarle 

Hertog nog niet in het Traktaat van Maastricht beschreven 

worden, omdat de situatie te ingewikkeld was. Dat betreft het 

gebied tussen de palen 214 en 215, die erg ver van elkaar staan. 
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Midden in Baarle stond in het verleden een gerechtslinde, die in 

de oude analen beschreven is als ‘de gerechte, grootst ende 

aldervermaerste pael tussen Nassauw en Hertogh’. Op die plaats 

is in 1974 een ‘nep’ grenspaal gekomen met nummers 214/215.1 

Ter vermaak vermeld ik een tekst uit de hierboven vermelde 

bron.2 In 1976 was de film ‘Turks Fruit’ in het Cultureel Centrum 

van Baarle aangekondigd en dan nog wel de ongekuiste versie, 

die in België verboden was. Dat vond het parket in Turnhout 

maar niks en stuurde er een veldwachter op af, die met het oog 

op de goede zeden de boel in de gaten moest houden. Laat nou 

de grens precies door de ruimte lopen waar de film vertoond 

zou worden. De filmprojector stond op Belgische grond en het 

scherm in Nederland. Lastige zaak met Bromsnor in de buurt. 

De organisatoren hebben toen de hele opstelling een kwartslag 

gedraaid, zodat zowel projector als scherm op Nederlandse 

grond stonden. De veldwachter, die Nederland niet in mocht, 

heeft de hele avond vanaf zijn landgebied net zo van de vrolijke 

en opwindende avonturen genoten als wij in het Grandtheater in 

Breda.  

Ons lid Jan Bastiaansen uit Rijsbergen heeft in april 2012 het 

buitengewoon interessante en informatieve boekwerk ‘De Grens. 

Tot daar en verder’ uitgegeven. Het is een uitgave van de 

heemkundekring ‘De Drie Heerlijkheden’ van 

Zundert/Rijsbergen.  

                                                 

1 Bron: ‘Typisch Baarle, de puzzel uitgelegd.’ Baarle 2005, pagina 14. 
2 Pagina 58. 
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Ginneken – Een verhaal van boeren en burgers 

verslag door Hans van der Zanden 

Op dinsdag 13 maart trokken zo’n tachtig leden van Paulus naar 

de Leeuwerik in Galder om te gaan luisteren naar een zeer 

interessante lezing door Ton Kappelhof. 

Dr. A.C.M. Kappelhof komt van 

oorsprong uit Breda en heeft 

zich al decennia lang 

beziggehouden met de 

geschiedenis van onze streken. 

Hij heeft daar veel artikelen en 

boeken over geschreven. 

Voor deze lezing heeft hij 

onder andere alle afleveringen 

van ons eigen tijdschrift 

“Brieven van Paulus” 

geraadpleegd. 

Giniacum 

De naam Ginneken wordt in verband gebracht met Giniacum, 

dat mogelijk “domein van Gimmo” betekent. De oudste 

vondsten die duiden op bewoning alhier zijn vuistbijlen uit de 

oude steentijd. Onze dorpen worden in de 13e eeuw voor het 

eerst in schriftelijke bronnen genoemd: Ginneken 1246, Strijbeek 

1256, Ulvenhout 1274, Bavel en Galder 1299. Heusdenhout 1303. 

De abdij van Thorn had in die tijd een enorm grondbezit. 
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Die grond werd in gebruik gegeven tegen bijvoorbeeld een 

jaarlijkse cijns, te betalen in zilveren penningen. Ook werd grond 

in leen gegeven, waarbij geen jaarlijkse vergoeding geëist werd, 

maar alleen op het moment van overdracht (verkoop of vererf). 

Dan moest een zogenaamd “heergewaad” betaald worden.  

Door de geldontwaarding werden deze inkomsten van cijnzen 

en lenen steeds kleiner. Een waardevaste bron van inkomsten 

was de inning van tienden. Voor het onderhoud van de kerk en 

bedienaren stonden gebruikers van grond 1/10 van de jaarlijkse 

opbrengst af. In Brabant was dat voornamelijk rogge. 

Naarmate de opbrengst van de landbouw steeg, nam ook de 

tiendopbrengst toe. De verafgelegen abdij had in onze streken 

enkele grote hoeven van waaruit de goederen beheerd werden. 

De grootste hoeven stonden in Gilze en Baarle, maar ook in 

Ulvenhout had de abdij “de oude hof”. De kerken waarvoor de 

tienden nodig waren stonden ook in Gilze en Baarle. Vanuit deze 

moederkerken ontstonden de kerken in Ginneken, Bavel, 

Princenhage, Etten en Sprundel (uit Gilze) en Meerle (uit Baarle). 

De tienden waren dus een waardevaste inkomstenbron. 

Dat maakte het voor de heer van Breda interessant om zich op 

te werpen als voogd (advocaat) van de abdij. Doordat hij zo veel 

invloed kon uitoefenen wist hij ook in het bezit te komen van 

hof en landerijen van de abdij. Zo werd de Prinsenhoeve het 

centrum van het Bredase bezit in Ulvenhout. 

In 1292 zegelden Sigebert van Ulvenhout en Witteman van 

Ginneken als leenmannen van heer Raso van Gaveren, heer van 

Liedekerke en heer van Breda een overeenkomst van hun 

leenheer. 
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Zij moeten echt grote grondbezitters in ons heem geweest zijn. 

In 1328 heeft de hertog van Brabant inmiddels het eigendom 

van de heer van Breda overgenomen. Hij sticht schepenbanken 

in het land van Breda. Een schepenbank van schout en zeven 

schepenen is te vergelijken met een hedendaags 

gemeentebestuur, maar ze spreken ook recht op basis van het 

gewoonterecht. Het bestuur wordt ondersteund door klerk, 

vorster, borgemeester (=ontvanger), straatmeester en 

heimeester. 

In 1343 geeft Jan van Ypelaar zijn hoeve te Galder in erfpacht 

aan Jan Diemen van Bavel voor jaarlijks 10 zester (=3.459 liter) 

rogge en in geld 5 pond zwarte Tournois. 

Kapellen 

In de Sint Jacobskapel in Galder wordt in 1468 alle dagen 

(behalve zondag) een H. Mis gelezen. Dat geeft aan dat er al 

voldoende inkomsten waren om een priester te betalen voor zijn 

diensten. Op zondag ging men naar de parochiekerk in het 

Ginneken. Een kapel was echt een ruimte van de gemeenschap. 

Er omheen werd op 25 juli (feestdag van St. Jacob) kermis 

gevierd. De ruimte werd in 1633 ook gebruikt als school. 

De Hubertuskapel in Strijbeek die in 1518 voor het eerst 

genoemd werd, was oorspronkelijk veel groter dan de huidige 

kapel. 

In hetzelfde jaar komt ook de kapel van Heusdenhout in beeld. 
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Straffen 

In 1502 wordt Jan Aarts veroordeeld tot een boete van 3½ 

Rijnsgulden, omdat hij de Bavelse koster in elkaar had geslagen. 

In 1520 wordt Jan Mertens uit Bavel veroordeeld tot een 

bedevaart, omdat hij vleselijke omgang had met de zus van zijn 

vrouw. Die straf om op bedevaart te gaan werd verlaagd naar 10 

Rijnsgulden. In die tijd werd een bedevaartstraf vaak ontlopen 

door iemand anders te betalen voor het uitvoeren van de 

bedevaart. 

Prinselijke bossen 

De heer van Breda kon makkelijk bossen aanleggen, want in het 

land van Breda was de heer eigenaar van alle woeste grond (hei), 

ook wel wildert of woestenij genaamd. 

Onze omgeving wordt interessant voor renteniers, die 

bijvoorbeeld aan de Ginnekenweg of Baronielaan gaan wonen. 

Na de pauze behandelde Ton Kappelhof ook de meer recente 

geschiedenis (Nieuw-Ginneken). Eerst werd in 1942 Ginneken 

van de oude gemeente Ginneken en Bavel afgescheiden. In 1997 

werd opnieuw het bebouwde gebied ingenomen door Breda en 

het meer landelijke gebied bleef over voor de buurgemeenten. 

In De Tijd van 23 juli 1941 staat te lezen hoe die buurgemeenten 

Gilze en Chaam dachten over het opnemen van wat Breda 

overliet van de oude gemeente Ginneken en Bavel. 
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Identiteit 

Ton Kappelhof pleit voor een goede fundering van de identiteit 

waarop een samenlezing zich baseert. Naast de voor de hand 

liggende bronnen in het stadsarchief in Breda wijst hij op 

belangrijke, nog te weinig onderzochte archieven als de 

Nassause Domeinraad in Den Haag en middeleeuwse bronnen 

in Brussel. 

Zijn verhaal over de loop van de geschiedenis van Ginneken en 

Bavel vat hij zelf samen als: Van boeren en heren naar burgers 

en boeren. 
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Lintjesregen bij Paulus 

door Kees Leijten 

“Het heeft Zijne Majesteit de koning behaagd…” 

De aanhef van vele toespraken op Lintjesdag 2018, ook in Bavel, 

Ginneken en Ulvenhout, waar niet minder dan zeven leden van 

onze heemkundekring onderscheiden werden. 

Om tien uur in de ochtend van donderdag 26 april was het druk 

in het museum van Paulus aan de Pennendijk te Ulvenhout. 

Frans van Aert was met Ans op weg naar het museum om een 

groep rond te leiden, zo was de afspraak met hem. 

In het museum waren zijn kinderen en kleinkinderen, leden van 

de Ulvenhoutse middenstand, vrienden uit de wielrennerij, 

vrijwilligers van het museum, leden van de KBO, allen bekenden 

van Frans. Voor Frans van de schrik was bekomen richtte 

wethouder Arbouw het woord tot hem met een gloedvolle 

speech over de verdiensten van Frans in de Ulvenhoutse 

samenleving. 

Bijna dertig jaar was Frans actief bij de Ronde van Ulvenhout, 

bijna twintig jaar penningmeester van de winkeliersvereniging. 

Tot vorig jaar vrijwilliger bij de Katholieke bond van Ouderen en 

de Dorpsraad. Bestuurslid van Spasti Fietstocht. Al twintig jaar is 

Frans actief bij Paulus van Daesdonck. Hij heeft al honderden 

mensen veel verteld over de voorwerpen in ons museum. 

Het was dan ook een goede gedachte van Frans’ vrouw Ans om 

het lintje in het museum te laten uitreiken. 
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Wethouder Arbouw deed dat met veel mooie woorden met 

tussendoor de opmerking dat hij dit mooie museum helaas niet 

kende. (na zoveel jaren als wethouder !) 

 
Frans van Aert zichtbaar verguld (foto Iwan Turzanski) 

Onze leden Emmy en Ad van Bijnen werden door hun kinderen 

mee naar de Laurentiuskerk genomen, eveneens met een smoes, 

waar zij door wethouder Haagh werden geroemd om hun inzet 

voor het Ulvenhoutse verenigingsleven en vooral hun verdienste 

in alle vormen in het muzikale leven. Harmonie Constantia is een 

van de clubs waar zij actief zijn. Sociaal centrum de Pekhoeve 

had vele jaren geleden al alle steun van Ad. 

Emmy is een bekende collectante In Ulvenhout. De parochie 

heeft veel aan het echtpaar te danken. Daarom was de kerk ook 

een uitgelezen plek om het echtpaar te huldigen. 
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Voor Rien van Kuijk was Anneville de bijzondere plek om een 

lintje te ontvangen. Rien, nog zo’n actieve figuur in de 

Ulvenhoutse samenleving hoorde van Wethouder Arbouw het 

grote nieuws. Rien is vanaf 1995 bestuurslid van de 

Oranjevereniging, penningmeester van wielervereniging Das, 

organisator van het Jeu de Boulestournooi en wedstrijdleider en 

secretaris van de bridgevereniging Primeur. Veertien jaar was hij 

secretaris van sociaal centrum De Pekhoeve. Vele jaren 

vrijwilligerswerk. De onderscheiding zeker verdiend. 

Ginnekenaar Loek Laarhoven is al jaren lid van het bestuur van 

KBO-Ulvenhout en daar de penningmeester. Ook bij 

tafeltennisvereniging TVV beheert hij de centen. Hij is in 

Ginneken betrokken bij vele zaken in het culturele leven. 

Ook bij Ginneken=Ginneken. 

In Bavel werd Jacqueline van Engelen gehuldigd om het vele 

sociale werk dat zij in haar dorp verricht. Als middenstander was 

ze bestuurslid van de middenstandsvereniging en sinds acht jaar 

is ze actief bij de parochie. Jacqueline is al jaren vrijwilligster bij 

de stichting Elisabeth. 

In Ginneken werd Paul Verberk onderscheiden voor zijn 

activiteiten in het Ginnekense verenigingsleven. Dertig jaar 

Bruisend Ginneken, lid van de wijkraad Ginneken, twintig jaar lid 

van Ginneken = Ginneken en lid van het bestuur van de 

middenstandsvereniging Ginneken. 

Zeven leden van onze heemkundekring actief in het sociale en 

culturele leven van de dorpen. Zij zijn terecht geëerd voor hun 

bijdragen. Van harte proficiat!  
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De Nassaus door Boudewijn van de Calseijde  

verslag door Louis Vriens 

Maandagavond 16 april gaf Boudewijn van de Calseijde een 

lezing over de Nassaus in Breda en de voormalige gemeente 

Ginneken en Bavel. De lezing vond plaats in de Pekhoeve te 

Ulvenhout. 

Boudewijn van de Calseijde 

Boudewijn van de Calseijde is 

Zeeuw van geboorte (Terneuzen 

1944) maar zeer verbonden met 

‘zijn’ Princenhage. Hij is 

bestuurslid en conservator van de 

Historische Verzameling van de 

Koninklijke Militaire Academie in 

Breda en is bekend om zijn 

uitgebreide kennis van de 

vaderlandse geschiedenis 

waaronder de geschiedenis van het huis Nassau & Breda. 

Hij heeft meerdere publicaties op zijn naam staan. 

Terug in de tijd 

Om in te kunnen zoomen op het relatie van de Nassaus met 

Breda en omstreken gaat Boudwewijn ver terug in de tijd 

namelijk naar de 9e eeuw en vertelt de sage over de Denen. 
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De Denen in Breda 

De sage gaat over een huwelijksaanzoek zo rond het jaar 840. 

De Schotse koning David Bruce vraagt aan de zeer rijke Deense 

koning Magnus om de hand van zijn dochter. Magnus stemt toe 

en zend zijn dochter onder de hoede van zijn manschappen per 

boot naar Schotland. Tijdens de tocht wordt de prinses ziek en 

sterft. De prinses wordt overboord gezet en de manschappen 

durven niet meer naar Schotland en ook niet meer terug naar 

Denemarken. Via de Noordzee komen ze op de Maas en zoeken 

een vluchthaven ergens aan de Mark bij Breda. Henric van Breda 

ontvangt de vreemdelingen gastvrij en geeft ze te eten en te 

drinken. De Denen vestigen zich langs de Mark en bouwen een 

houten burcht die ze Brunisheim noemen naar hun leider Bruno. 

Vraag is nog steeds of dit de voorloper was van de latere burcht 

van Breda?  

Burcht van Breda 

De hertog van Brabant verkocht Breda in 1353 aan de Hollandse 

edelman Jan II van Polanen, toenmalige Heer van Breda. 

Hij versterkt de burcht met een gracht en vier hoektorens. 

Het zo ontstane kasteel werd in de verdedigingswerken van 

Breda ingepast. De laatste telg van het geslacht Van Polanen, 

Johanna van Polanen (1392-1445), trouwde in 1403 met de 

Duitse edelman Engelbrecht I van Nassau, waardoor Breda en 

ook het kasteel in handen van deze voorname familie kwam. 

Dit huwelijk vormt het begin van de band tussen Nederland en 

het Huis van Nassau.  
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Engelbrecht I van Nassau 

Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg werd geboren op het slot 

Dillenburg in Duitsland, ergens tussen 1370 en 1380, als zoon 

van graaf Jan I van Nassau-Dillenburg en Margaretha, gravin van 

der Marck. Omdat zijn beide broers kinderloos waren, trouwde 

hij in Breda met Johanna van Polanen, vrouwe van Breda en de 

Lek. Tot haar erfenis behoorden vele heerlijkheden en 

ridderhofsteden in Holland en Brabant, Henegouwen, Utrecht en 

Zeeland. In 1403 was Engelbrecht de dertig al voorbij, van hoge 

adel, maar met weinig geld. Johanna was pas elf jaar oud en 

schatrijk. Het paar werd uiteraard om politieke redenen aan 

elkaar gekoppeld. 
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Het Huis Nassau 

Het Huis Nassau is een wijdvertakte Duitse adellijke familie van 

Europees belang, waarvan het begin teruggaat tot de 11e eeuw 

en die voor het eerst voorkomt als graven van Laurenburg. 

Het Huis Nassau heerste over het graafschap Nassau, later 

hertogdom Nassau. In 1255 splitste het huis zich in de Walramse 

en de Ottoonse Linie. De koning van Duitsland Adolf van Nassau 

kwam uit de Walramse Linie. De uit de Ottoonse Linie 

stammende Willem van Oranje leidde de opstand die de 

grondslag legde voor de onafhankelijke staat Nederland. 

Met diens achterkleinzoon Willem III van Oranje was een lid van 

het Huis Nassau van 1689 tot 1702 koning van Engeland, 

Schotland en Ierland. De Walramse Linie is in mannelijke lijn in 

1985 uitgestorven, de Ottoonse Linie in 1962. Twee in Europa 

regerende vorstenhuizen, het Nederlandse koningshuis en het 

groothertogelijk huis van Luxemburg, komen voort uit 

respectievelijk de Ottoonse en de Walramse Linie van het Huis 

Nassau. 

Macht en bezit 

Zo lang als de mensheid bestaat wordt er geredetwist over 

macht en bezit. Men deinsde er vroeger niet voor terug om 

elkaar letterlijk een kopje kleiner te maken om de macht binnen 

de eigen dynastie te houden. Boudewijn haalt de voorbeelden 

van Kain en Abel en de ruziënde zonen van Julius Ceasar aan als 

voorbeeld. Ook in de periode van de late Middeleeuwen 

probeerden rijke families hun bezit bij elkaar te houden. Over en 

weer werden familieleden strategisch uitgehuwelijkt om er zorg 

voor te dragen dat het familiebezit zeker niet afnam. 
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Johanna van Castilië (1479–1555), bijgenaamd Johanna de 

Waanzinnige, kwam maar liefst 14 keer in een kwartierstaat uit 

die tijd voor. Zij was de eerste koningin die heerste over zowel 

het koninkrijk Castilië als het koninkrijk Aragón, een unie die zou 

uitgroeien tot hedendaags Spanje. Naast de koninkrijken van 

Spanje, regeerde ze ook over de koninkrijken Sardinië, Sicilië en 

Napels in Italië, een uitgestrekt koloniaal rijk in Amerika en de 

Filipijnen, en de welvarende Bourgondische Nederlanden. 

Haar huwelijk met Filips de Schone startte de heerschappij van 

de Habsburgers in Spanje.  

Bastaarden 

Door de geënsceneerde huwelijken nam de adel het niet altijd 

even nauw met de liefde. Uit deze verhoudingen werden 

regelmatig bastaardkinderen geboren. 

In tegenstelling tot de hedendaagse betekenis, waar dit woord 

een negatieve betekenis heeft, gold dat niet voor de Late 

Middeleeuwen. Bastaarden kwamen veel voor in vorstelijke en 

adellijke kringen en vaak bekleedden zij belangrijke posities. 

Dat bastaarden werden geaccepteerd, betekende overigens niet 

dat zij in alles gelijkwaardig waren aan wettige nakomelingen. 

Welvaart en ontwikkeling 

Door de rijkdom van de Polanen en de titel van de Nassaus 

behoorden de Bredase Nassaus al snel tot de hoogste edelen 

van de Nederlanden. De Nassaus kregen steeds belangrijkere 

functies toebedeeld van de Bourgondische en Habsburgse 

hertogen, die grote delen van de Nederlanden als landheren 

bestuurden. 
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Zo bekleedde Graaf Hendrik III van Nassau (1483-1538) hoge 

burgerlijke en militaire ambten. Ook was hij betrokken bij de 

opvoeding van Keizer Karel V. 

Ontstaan naam Oranje-Nassau 

Hendrik III van Nassau trouwt met de Bourgondische 

edelvrouwe Claudia van Chalon. Hun zoon Reynaert van Nassau, 

erft het soevereine prinsdom Orange van zijn oom, Philibert van 

Chalon. Philibert eist wel dat Reynart zijn achternaam verandert 

in “Chalon”. Vanaf die tijd noemt hij zich René van Chalon. 

Als René in 1544 kinderloos sterft, laat hij zijn bezittingen na aan 

zijn Duitse neef Willem van Nassau (1533-1584). Als Prins Willem 

is hij de stamvader van het Huis Oranje-Nassau. Orange ligt in 

het zuiden van Frankrijk en is sinds 1163 een prinsdom in 

handen van het Huis van Chalon. Hier komen ook de 

wapenspreuk “Je maintiendrai” en de jachthoorn vandaan, die 

nog steeds in het wapen van de Oranjes staat. Het prinsdom 

Orange is in de 18e eeuw opgegaan in Frankrijk. Wel is het sinds 

1963 lid van de Unie van Oranjesteden. 

Het Huis Nassau en Breda 

Op het gebied van de Nassaus is er veel te zien en te beleven in 

Breda: er is veel bijzonders overgebleven uit die tijd: het Kasteel 

van Breda, waar de Nassaus resideerden (nu Koninklijke Militaire 

Academie), de Grote Kerk, waar maar liefst 9 Nassaus én de 

eerste Prins van Oranje begraven liggen, het Begijnhof, tientallen 

hofhuizen van leden van de hofhouding, een jachtslot, een 

prachtig stadspark ‘t Valkenberg waar de Nassaus hun valken 

lieten jagen. 



139 

In het Valkenberg is in 1904 het Baroniemonument geplaatst ter 

herinnering aan de 500-jarige band (1404-1904) tussen Breda en 

het huis Oranje-Nassau. In 1404 werd Engelbrecht I van Nassau-

Dillenburg ingehuldigd als heer van Breda. Het monument is 

ontworpen door de Nederlandse architect Pierre Cuypers en 

onthuld door Koningin Wilhelmina. 

De Nassaus en het platteland 

Het Mastbos is een van de oudste naaldbossen van Nederland. 

Graaf Hendrik III van Nassau heeft het bos vanaf 1505 laten 

aanleggen met zaaigoed van de grove den uit Neurenberg in 

Duitsland. Het Mastbos heeft in de loop der eeuwen hout 

geleverd voor onder meer de bouw van het Kasteel van Breda en 

de Spaanse vloot. Later leverde het masten voor de schepen van 

de VOC. Ook heeft het bos dienst gedaan als jachtgebied voor 

de Heren van Breda. Tot 1899 behoorde het bos toe aan ons 

koningshuis. De Nassaus verbleven niet alleen op het kasteel van 

Breda maar hadden ook hun verblijven in het buitengebied. 

Het bekendste buitenverblijf is ongetwijfeld kasteel Bouvigne 

(Boeverijen). In 1614 kocht prins Philip Willem 'Boeverijen' voor 

27.000 gulden om het samen met zijn broers Maurits, Frederik 

Hendrik en Willem II als jachtslot te gebruiken. Slot Grimhuysen 

te Ulvenhout werd in 1621 betrokken door Justinus van Nassau, 

die gouverneur van Breda was. In 1625 vertrok Justinus weer, 

omdat Spinola Breda had veroverd. In 1624 tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog belegerde Spinola de stad Breda. Hij richtte 

verschillende tentenkampen op, te Ginneken, Teteringen, Hage 

en Terheijden. Na een omsingeling van 9 maanden gaf Justinus 

van Nassau zich over en verviel Breda aan Philips II van Spanje.  
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Het platteland had regelmatig te maken met plunderende 

soldaten, veel boerderijen gingen in deze periode in vlammen 

op. 



141 

Jong en Oud 

In maart jongstleden hebben weer vijf vrijwilligers van onze 

heemkundekring het project Jong en Oud voor hun rekening 

genomen. 

In vier bijeenkomsten is aan de leerlingen van groep 8 van 

Basisschool de Rosmolen verteld hoe de vrijwilligers hun leven 

hebben ervaren toen zij zo oud waren als de leerlingen nu en 

ook verteld hoe het dorp Ulvenhout er in die tijd uitzag. 

De vrijwilligers vanuit onze kring zijn Hans Dekkers, Toon Goos, 

Frans van Aert, Christ Smeekens en Joke van Baal-Smeekens.  

Elke vrijwilliger heeft een aandachtsgebied, zoals de 

middenstand in ons dorp, scholing in die tijd, het leven op de 

boerderij, verzorgende beroepen, het leven van de imker, de 

oorlog en dergelijke. 

De informatie wordt altijd rijk geïllustreerd met fotomateriaal en 

voorwerpen uit die tijd. 

Vanuit de kinderen is er altijd veel aandacht en er worden dan 

ook veel vragen gesteld. 

Na die bijeenkomsten moeten de kinderen een opstel maken, 

waarin zij vertellen hoe de wereld er naar hun mening uit zal 

zien over 50 jaar. Dit levert soms erg interessante meningen op, 

zoals bijvoorbeeld: “Kleding is over die tijd van plantaardig 

materiaal en groeit dus mee met de lengte van de persoon. 

Ook gaatjes in die kleding groeien vanzelf weer dicht”. 
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En er wordt ook gefantaseerd over robots en reizen naar de 

maan.  

Uit deze opstellen worden de drie beste bekend gemaakt en 

beloond met een boekenbon. 

Als afsluiter wordt er een bezoek gebracht aan ons museum. De 

kinderen kunnen dan zelf de voorwerpen zien waarover 

gesproken is. 

Het bezoek aan het museum maakt zoveel indruk dat de 

kinderen later met hun ouders opnieuw het museum gaan 

bezoeken. 

 

Ook Basisschool de Rosmolen is erg enthousiast. Daarom is de 

school lid geworden van onze heemkundekring. Het 

aanmeldingsformulier werd zelf door de juf gebracht samen met 

haar leerling Sem Goos. 
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De Brabantse revolutie, een vergeten feit in 

onze geschiedenis  

door Louis Vriens 

Inleiding 

In 2007, tijdens de opening van onze tentoonstelling “Leven 

langs de landsgrens”, wees Jozef Schellekens (publicist uit 

Hoogstraten) de werkgroep op een belangrijk “vergeten 

grensjaartal”, namelijk het jaartal 1789: Het jaar van de 

Brabantse Revolutie. 

Voor onze nieuwe tentoonstelling over de grenspalen hebben 

we het jaartal wel opgenomen, hieronder volgt enige uitleg over 

een vergeten feit uit onze geschiedenis.1 

De Brabantse Revolutie 

De Brabantse Revolutie of Brabantse Omwenteling was een 

opstand van de Zuidelijke Nederlanden in 1789 tegen het 

Oostenrijkse gezag van keizer Jozef II. Zij begon in het gewest 

Brabant, maar breidde al heel snel uit over Vlaanderen en nadien 

ook - zij het iets minder - over Henegouwen, Namen en het 

oude Limburg. 

Deze opstand leidde tot het kortstondig bestaan van een 

republiek, de Verenigde Nederlandse Staten, onder leiding van 

Hendrik van der Noot en Johannes Franciscus Vonck. 

                                                 

1 Bron: Wikipedia. 
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Hendrik Karel Nicolaas van der 

Noot (Brussel, 7 januari 1731 - 

Strombeek, 12 januari 1827) was 

een Brabantse rechtsgeleerde, 

advocaat en politicus. 

Als aanvoerder van de Statisten 

streefde hij naar herstel van de 

oude privileges zoals de Blijde 

Inkomst en wilde de voorrechten 

van de adel en de Kerk onverminderd bewaren. Hij was hij één 

van de hoofdrolspelers van de Brabantse Omwenteling. 

Op 1 februari 1757 promoveerde hij aan de universiteit van 

Leuven tot licentiaat in de beide rechten. 

Johannes Franciscus Vonck 

(Baardegem, 29 november 1743 

- Rijsel, 1 december 1792) was 

jurist en een van de leiders van 

de Brabantse Omwenteling in 

1789-1790. Uit deze 

omwenteling ontstonden in 

januari 1790 de Verenigde 

Nederlandse Staten. 

Vonck leidde de factie van de 

Vonckisten. Deze lieten zich 

inspireren door de Franse 

Revolutie en bepleitten de 

afschaffing van het op privileges gebaseerde feodale bestuur ten 

gunste van een centralistischer bestuur. 
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Keizerlijke staatsgreep 

Het verdrag van Utrecht, dat in 1713 het Oostenrijkse gezag 

over de zuidelijke Nederlandse provincies vestigde, bepaalde dat 

de vorst alle charters zou respecteren. In weerwil daarvan wilde 

Jozef II, na de dood van zijn moeder, de Nederlanden snel 

uniformiseren en centraliseren. Op 1 januari 1787 vaardigt hij 

een aantal edicten uit die het bestuurlijk en gerechtelijk apparaat 

volledig hervormen en de staatsmacht versterken. 

De zelfstandige Nederlandse provinciën zouden worden 

vervangen door 9 kreitsen en 35 districten. Ook alle 

verschillende rechtbanken zouden worden vervangen door een 

eenvormig juridisch stelsel (met een Nederlandstalig beroepshof 

in Brussel en een Frans- en Duitstalig beroepshof in Luxemburg). 

De staten van Henegouwen en Brabant reageren het felst door 

goedkeuring van belastingen te weigeren. De landvoogden 

zwichtten en schorten in mei de invoering van de edicten op, 

maar de keizer wil volharden in zijn plannen. Brabant en 

Henegouwen volharden eveneens in het belastingverzet en ten 

gevolge daarvan verklaart de keizer op 7 januari 1789 niet meer 

gebonden te zijn door hun charters (voor Henegouwen een 

gewoonterecht, voor Brabant een geschreven charter, de Blijde 

Inkomst). 

Opstand en ineenstorting van het regeringsleger 

Het herstel van de oude grondwet van Brabant bood de beide 

partijen een gemeenschappelijk doel.  
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Comité van Breda 

Het comité van Breda verenigde de kopstukken van de 

Brabantse Omwenteling. De gevluchte statistenleider Hendrik 

van der Noot had zich in augustus 1788 in Breda gevestigd. Hij 

kreeg er gezelschap van verschillende personen die namens de 

Brusselse gilden in de Staten van Brabant zetelden en van jonge 

patriotten, die militaire training kregen. In mei 1789 wordt het 

geheime genootschap Pro aris et focis (voor outer en heerd) 

opgericht. In het prinsbisdom Luik deed Jan Frans Vonck iets 

gelijkaardig met zijn democratische factie. Nadat spionnen het 

kamp op het spoor waren gekomen, vluchtte Vonck op 18 

oktober 1789 als priester vermomd naar Breda. Hij organiseerde 

een samensmelting tussen de twee groepen en bracht de 

gepensioneerde officier Jan Andries vander Meersch aan als 

militair bevelhebber. Dit monsterverbond zou weldra het 

Oostenrijkse gezag omver werpen. 

Het aldus gevormde comité van Breda (ook wel: "Comité des 

Insurgents") hechtte zijn goedkeuring aan een 

onafhankelijkheidsverklaring, het Manifest van het Brabantse 

Volk. Het werd ondertekend door Van der Noot en op 24 

oktober voorgelezen aan het verzamelde leger.  

Onder leiding van generaal Vander Meersch trekt dat leger Zuid-

Brabant binnen. In de eerste veroverde (of bevrijde) gemeente, 

Hoogstraten, publiceerde Van der Noot op 24 oktober 1789 zijn 

Manifest van het Brabantse Volk. De opstandelingen nemen 

enige tijd Turnhout in, waar de inwoners zelf een tegenaanval 

van het keizerlijke leger afslaan. 
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Na enkele militaire successen stelde het comité op 30 november 

een “Tractaet van Vereeninge” op. Het voorzag in de oprichting 

van de Verenigde Nederlandse Staten. Alle staten, met 

uitzondering van die van Luxemburg verklaren zich onafhankelijk 

en verenigen zich op 11 januari 1790 in de Verenigde 

Nederlandse Staten. Elke provincie behoudt zijn soevereiniteit 

maar draagt de gemeenschappelijke belangen over aan het 

Congres, dat in feite de voortzetting van de Staten-Generaal is. 

Op 18 december 1789 hield het comité van Breda een 

triomfantelijke intocht in Brussel. Ondanks de geestdriftige 

ontvangst was al duidelijk dat de volksgunst voornamelijk naar 

Van der Noot uitging. De artificiële eenheid van de opposanten 

hield geen stand: de Statisten grepen de macht en schakelden 

de Vonckisten uit. 

De regering kwam zo in handen van Van der Noot en de 

behoudsgezinde staten van Brabant waarin de sterke naties van 

de Brabantse steden (Brussel, Antwerpen, Leuven) een 

doorslaggevende rol spelen. De Vonckisten, vonden meer 

aanhang in de provincie Henegouwen en Vlaanderen. Deze 

laatsten willen een democratische, centrale staat en laden de 

verdenking op zich een constitutionele monarchie naar Frans 

model te prefereren, mogelijk opnieuw onder de Oostenrijkse 

vorst. Van der Noot daarentegen tracht de staten te 

consolideren en zoekt buitenlandse steun bij Pruisen, dat sinds 

november 1789 troepen in het prinsbisdom Luik heeft en zo min 

of meer de Luikse Revolutie steunt. Van der Noot rekende ook 

op de Verenigde Provinciën, maar die waren niet meer de 

mogendheid die zij aan het begin van de eeuw nog waren. 
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Nadat veel belastingen onder druk van het volk waren 

afgeschaft, bleek het ook niet gemakkelijk geld te vinden voor 

een behoorlijk leger. 

Mislukking 

Jozef II stierf op 20 februari 1790 en werd opgevolgd door de 

tactvolle Leopold II. Toen Pruisen de opstandelingen in de steek 

liet na het sluiten van de Conventie van Reichenbach met 

Oostenrijk op 27 juli 1790, mislukte de opstand en Oostenrijk 

kon zijn gezag met zachte middelen (herstel van de 

grondwetten, algemene amnestie) en lichte militaire druk 

herstellen. Dit was de Eerste Oostenrijkse Restauratie. 

Sommige historici (bijvoorbeeld Henri Pirenne) zagen hierin een 

uiting van een "Belgisch" nationaal gevoel en een 

voorafspiegeling van de Belgische Revolutie van 1830. 

 

 

Bidprentjes 

Paulus krijgt regelmatig van verschillende leden aanvullingen op 

onze bidprentjes verzameling. 

In de afgelopen maanden werd de verzameling weer uitgebreid 

dankzij bijdragen van Riek Monden en Harry van Dijk.  



149 

Vrijwilliger in beeld 

door Karel van den Hout 

Voor iedereen die een bezoek aan ons museum brengt is hij niet 

te missen: Iwan Turzanski, de voormalige vaste medewerker die 

sinds midden 2017 als vrijwilliger meedraait. Was hij voorheen 

van maandag tot en met donderdag aanwezig, als 

gepensioneerde en vrijwilliger is hij nog drie dagen, van 

maandag tot en met woensdag, op zijn post. Ook is hij 

plichtsgetrouw iedere eerste zondag van de maand tijdens de 

openingstijden te vinden in ons fraaie museum. 

Bij binnenkomst ziet hij er nauwlettend op toe dat de bezoeker 

zijn naam en woonplaats in het gastenboek zet en wijst hij de 

weg naar de expositie of geeft aan wat de logische looproute 

door het museum is. Indien nodig geeft Iwan een rondleiding en 

daarbij krijgt men op een voortreffelijke manier uitleg over wat 

er te zien is. Van menig voorwerp weet hij waarvoor het werd 

gebruikt en uit welke tijd het ongeveer afkomstig is. 

Mocht de bezoeker op het einde van de tocht door het museum 

nog enige uitleg willen hebben over de actuele toestand in de 

wereld of hoe het gesteld is met de politiek in Nederland, dan is 

hij bij Iwan ook aan het goede adres. Hij is erg goed op de 

hoogte en steekt z´n mening niet onder stoelen of banken. 

Tentoonstellingen en registratie 

Bij de voorbereiding en uitvoering van de tentoonstellingen - 

dat zijn er jaarlijks toch twee - speelt hij een belangrijke rol. 
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Hij zoekt de gevraagde foto’s op, brengt de gemaakte teksten 

aan en zorgt dat ze worden ingelijst en opgehangen. 

Tegenwoordig maakt hij ook teksten onder de foto’s op het 

aanwezige beeldscherm, wat zeker een en ander verduidelijkt 

voor de kijker.  

Na afloop van iedere tentoonstelling zorgt hij dat alles keurig 

worden opgeborgen: foto’s in de vele fotomappen en realia 

terug naar de eigenaar of het depot. Alle binnengebrachte 

voorwerpen, en dat zijn er vele, worden door Iwan van een 

nummer voorzien en geregistreerd. Het archief van de 

bidprentjes wordt ook door hem bijgehouden. Zo nodig wil Iwan 

ook een handje helpen bij onderhoud van de tuin. 
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Vrije tijd en hobby’s 

Buiten zijn werk in het museum heeft Iwan nog voldoende tijd 

over voor zijn hobby´s, zoals natuurfotografie; vogels, planten en 

bloemen en bomen, hij weet er het nodige van. Ook muziek 

beluisteren met name klassieke jazz. En lezen, waarbij zijn 

voorkeur uitgaat naar geschiedenis en politieke biografieën. 

Van de snelle autosport, Formule 1, is hij een groot liefhebber, 

hij kan je alles vertellen over de Grand Prix en Max Verstappen. 

Volgens Iwan kan onze vaderlandse coureur een grote worden, 

zodra deze wat meer ervaring heeft of nog een betere auto 

krijgt.  

Jeugdjaren en loopbaan 

Zijn jeugd bracht hij door in Engeland in Lincoln en in Nederland 

woonde hij onder andere in Amsterdam. Voordat hij werkzaam 

werd in ons museum was hij kwaliteitscontroleur bij een bedrijf 

in Breda. Daarna was hij gedurende 12 jaren in dienst bij de 

Gemeente Breda op het archief. 

Nu is Iwan alweer 13 jaren actief bij het museum van Paulus en 

we hopen dat hij dat nog vele jaren kan doen. Aan Iwan zal het 

niet gaan liggen: hij vindt het leuk werk. 

En weer of geen weer: Iwan komt altijd op de fiets vanuit het 

centrum van Breda door het mooie Markdal naar Ulvenhout. 

Een echte vrijwilliger dus! 
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Molen De Hoop 

Heel vaak krijgt onze 

heemkundekring attributen voor 

het museum of de vereniging, 

maar we geven ook soms iets 

weg. Namens de 

heemkundekring krijgt 

voorzitter Jac van Gils, van de 

Vrienden van de molen in Bavel, 

100 exemplaren van het boekje 

‘Korenmolen de Hoop’ uit 1978 

aangeboden door Karel van den 

Hout ter ondersteuning van de 

actie om het monument weer te laten draaien. 

 

 

In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

3 feb  Thea van Eck  Strijbeek 69 jaar 

20 mrt  Wies Jansen  Breda 

27 mrt  Hans van Eck  Strijbeek 81 jaar 

17 apr  Annelies Hoogstede Bavel  65 jaar 

Dat zij mogen rusten in vrede. 
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De koning kwam in 1874 zelf naar het 

Ginneken om er het Citadelmonument plechtig 

te onthullen 

door Wim Siegmund 

Generaal Chassé ligt in het Ginneken begraven. 

Iedereen kent er wel het ereveld op de begraafplaats aan de 

Vogelenzanglaan. Daar vonden de gesneuvelde Polen die in 

1944 Ginneken hebben bevrijd van de Tweede Wereldoorlog, 

een laatste rustplaats.  

Maar hoeveel inwoners in Breda en omstreken weten van de 

Nederlandse militairen die begraven liggen op het kerkhof bij de 

N.H. kerk aan de Duivelsbruglaan? Een even groot drama is aan 

hun dood vooraf gegaan. Zij sneuvelden in 1832 bij de 

verdediging van de Citadel van Antwerpen. Antwerpen werd 

toen door een grote Franse troepenmacht belegerd. Doel van de 

strijd was om Koning Willem I te dwingen de zelfstandigheid van 

de zuidelijke Nederlanden te accepteren op condities die voor 

de noordelijke Nederlanden bijzonder ongunstig waren. Na ruim 

twintig dagen moest de opperbevelhebber in dienst van Koning 

Willem I, generaal Chassé, het laatste bolwerk der noordelijke 

legers prijsgeven. 

Overbrengen gesneuvelde militairen mede een daad van 

verzoening … 

Toen de Nederlandse troepen na zes maanden 

krijgsgevangenschap met hun generaal aan het hoofd in 

Nederland terugkeerden, werden ze als helden ontvangen. 
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Op de Citadel van Antwerpen waren hun gesneuvelde 

kameraden achtergebleven. Maar de oud-strijders rustten niet, 

voordat hun stoffelijke overschotten naar Nederland zouden 

mogen worden teruggebracht. Het zou echter nog veertig jaren 

duren, voordat het zo ver was. De verhoudingen tussen 

Nederland en het jonge koninkrijk België waren toen aanzienlijk 

verbeterd. Het overbrengen van de gesneuvelde militairen werd 

toen mede als een goede aanleiding beschouwd om tot verdere 

verzoening te komen. 

Koning Willem lll, wiens vader als kroonprins Willem tijdens de 

'Belgische Opstand' zo'n belangrijke rol had gespeeld, was een 

warm voorstander van de overdracht. Dat dit pas in 1870 

bespreekbaar werd, kwam mede door het feit dat men toen in 

Antwerpen overging tot de sloop van de oude vesting. Daarbij 

zat men danig in de maag met de daar aanwezige graven van de 

Nederlandse militairen die in 1832 waren gesneuveld. 

Overdracht van de stoffelijke overschotten aan Nederland zou 

niet alleen als een gebaar van verzoening kunnen worden 

gezien, maar tevens dat praktische probleem kunnen oplossen. 

Een ander belangrijk punt was de organisatie van oud-strijders, 

'Het Metalen Kruis'. 

De koning zelf kwam naar Ginneken om het 

Citadelmonument te onthullen … 

De oud-strijders hielden iedere vijf jaar een reünie om daarmee 

de gedachte aan de roemrijke dagen van de Tiendaagse 

Veldtocht en van de verdediging van de Citadel van Antwerpen 

levendig te houden. In 1871 zou een reünie van de toen al 

bejaarde oud-strijders in Breda plaatsvinden. 
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Dat was dan, vond men, meteen een mooie gelegenheid om aan 

de bedoelde herbegraving de nodige militaire luister bij te 

zetten. De commissie die de overdracht van de stoffelijke 

overschotten moest regelen, had besloten om deze op het 

kerkhof van de N.H. Kerk van Ginneken opnieuw ter aarde te 

bestellen. De keuze was op deze begraafplaats gevallen, omdat 

daar ook de toenmalige opperbevelhebber D.H. Chassé lag 

begraven. 

Verder rustten daar ook de stoffelijke overschotten van enkele 

andere hoge militairen, met name van generaal Seelig. Hij was 

(toen nog in de rang van majoor) tijdens het beleg van de 

Citadel van Antwerpen commandant van de artillerie geweest. 

Ook lagen op het Ginnekense kerkhof begraven kapitein Van 

Deventer en de chef-staf De Boer. Alles bij elkaar voldoende 

redenen om Ginneken te kiezen voor de herbegraving van de te 

Antwerpen gesneuvelde militairen. Op initiatief van Koning 

Willem lll liet een commissie een monument ontwerpen, dat op 

het plein van de kerk werd opgesteld. Op 30 november 1874 

kwam de koning vergezeld van twee prinsen persoonlijk naar het 

Ginneken om er het citadelmonument te onthullen. 

J.P. van Nooten van De Vrachtwagen verhuurde plaatsen 

voor de vensters … 

Het was de eerste van een hele serie militaire plechtigheden, die 

in de loop der jaren in het Ginneken rond dit monument zouden 

plaatsvinden. Ginneken was op die maandag 30 november 1874 

uitbundig versierd met guirlandes, terwijl er bij de invalswegen 

vijf erepoorten waren opgericht. Storm en regen op de dag van 

de onthulling lieten echter van dit alles niet veel heel. 
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Algemeen Handelsblad 1 december 1874 

De kasteleins deden uiteraard goede zaken. De herbergier van 

café De Vrachtwagen (nu Boerke Verschuren) op de 

Ginnekenmarkt had helemaal een goede dag. 

Eigenaar J.P. van Nooten adverteerde dagen tevoren in de krant, 

dat in zijn gelegenheid een plaats voor de vensters kon worden 

gereserveerd voor één gulden per persoon. 

Een jaar later werd er opnieuw een aantal kisten met stoffelijke 

resten per trein van Antwerpen naar Breda gebracht die, evenals 

die van hun reeds eerder overgebrachte kameraden, in een 
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grafkelder aan de achterzijde van het monument werden 

bijgezet. Het duurde echter nog tot 1907 dat ook de 

commandant generaal Chassé bij zijn manschappen aan de voet 

van het monument werd bijgezet. Sedert zijn overlijden in 1849 

rustte hij op het kerkhof achter de kerk. In 1932 is Ginneken voor 

de laatste maal getuige geweest van een grote plechtigheid 

rond het citadelmonument. Op donderdag 20 december van dat 

jaar werd het feit herdacht, dat het een eeuw geleden was dat 

de Citadel van Antwerpen was gevallen. 

De generaal woonde in Breda en wilde in Ginneken begraven 

worden … 

Na terugkeer uit Franse krijgsgevangenschap werden Chassé en 

zijn troepen als helden in het vaderland ontvangen. De generaal 

werd belast met het commando over de vesting van de stad 

Breda. De stad was sedert de afscheiding van de zuidelijke 

gewesten ineens weer een belangrijke grenspost geworden. 

Toen in 1839 de staat van beleg werd opgeheven, werd de toen 

70-jarige veldheer gepensioneerd. 

De koning benoemde hem nog tot lid van de Eerste Kamer. 

Generaal Chassé bleef in de Catharinastraat in Breda wonen, 

waar hij op 2 mei 1849 overleed. Het was zijn uitdrukkelijke wens 

in stilte begraven te worden op het kerkhof van de N.H. kerk te 

Ginneken. De begrafenis vond plaats op maandag 5 mei 1849. 

De wens om in stilte begraven te worden ging echter niet in 

vervulling. 

De lijkkoets die de generaal naar zijn laatste rustplaats in 

Ginneken bracht, werd door diverse rijtuigen gevolgd, waarin 
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zich oude wapenbroeders, hoofdofficieren, vrienden en 

bekenden bevonden. Op het kerkhof zelf was een grote schare 

officieren en minderen uit het garnizoen aanwezig die de 

generaal de laatste eer wilden bewijzen. Na 58 jaar achter de 

kerk begraven te hebben gelegen, werd zijn stoffelijk overschot 

op 10 juni 1907 met veel plechtigheid bijgezet in een nieuwe 

grafkelder aan de voorzijde van het monument. De militaire 

eerbewijzen werden gebracht door militairen van het zesde 

Regiment Infanterie en van het derde Regiment Veldartillerie. 

Van zijn manschappen zou hij de bijnaam ‘papa Chassé’ 

hebben gekregen … 

Op de Bouvignelaan stond geschut opgesteld die saluutschoten 

afvuurden. De (Ginneken) Markt en de Brugstraat (eerste deel 

Duivelsbruglaan) zagen zwart van de belangstellenden. 

Tot het kerkplein werden alleen toegelaten: de colleges van 

Burgemeester en Wethouders van Breda en van Ginneken en 

Bavel, de familieleden, de commissieleden, de K.M.A.-

hoofdofficieren uit het garnizoen en de dragers van de Militaire 

Willemsorde. 

David Hendrik Chassé was een der laatste veldheren van de 

oude stempel. Hij moet bij zijn ondergeschikten een geliefde 

commandant zijn geweest. Ondanks de strenge tucht die hij 

handhaafde, trachtte hij bij het krijgsbedrijf zijn mannen zoveel 

mogelijk te sparen, wat hem volgens de overlevering de bijnaam 

'papa Chassé' bezorgd moet hebben.  
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Jumelage Nieuw-Ginneken – Canton de Vélines 

verslag door Hans van der Zanden 

Op een warme zondagmiddag, 8 april 2018, verwelkomde Kees 

Leijten meer dan 50 bezoekers voor de 68e expositie in 31 jaar. 

Wederom werd de expositie ingericht onder zijn leiding, maar 

nu kondigde hij Peter van der Velden aan, die in 1993 als 

burgemeester van Nieuw-Ginneken het contract tekende samen 

met zijn collega Didier Lourec, die namens het canton Vélines 

tekende. 

Eerst dankte Kees Leijten de vrijwilligers die al vele jaren de 

vriendschappelijke betrekkingen tussen beide gemeenschappen 

onderhouden en nu de expositie hebben opgezet. 

Die vrijwilligers zullen in mei weer de Franse gasten 

verwelkomen. Als zij de expositie bezoeken treffen ze de 125 

foto’s in hun eigen taal ondertiteld aan, dankzij de inzet van 

Hanny Hoppenbrouwers. 

Oud-burgemeester Van der Velden nam vervolgens plaats 

achter het katheder van de gemeente Nieuw-Ginneken. 

Hij vond het mooi, dat ook voor hem zo de cirkel weer rond was, 

dankzij onze heemkundekring, die zich inzet om het verleden te 

conserveren door mooie herinneringen te bewaren. 

25 Jaar geleden werd hij gebeld door een dame die aandacht 

vroeg voor de verspreiding van lokale producten. De oplossing 

werd gevonden in het leggen van contacten op basaal niveau. 
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Nog steeds ziet Peter van der Velden hoe contacten op lokaal 

niveau het meest vruchtbaar zijn. Zo ontstaat veel gemakkelijker 

wederzijds begrip dan via hoog ambtelijke overeenkomsten. 

De eerste treinreis naar Vélines staat nog in Peter’s geheugen 

gegrift, niet alleen dankzij het optreden van zijn assistent Joep 

van Dun, maar ook vanwege de stortvloed aan wijnen die daar in 

de Dordogne ontdekt moesten worden. 

De vriendschapsrelatie tussen beide gemeenschappen is 

uitgegroeid tot een dierbare relatie. Verschillende verenigingen 

hebben deelgenomen aan de uitwisselingen. De beelden 

daarvan zijn in deze expositie terug te zien. 

De jumelage heeft ook kiemen gelegd, die later werden geoogst. 

Zo heeft de uitwisseling verschillende mensen op het idee 

gebracht om toch Engels te gaan leren. Het Europese 

eenheidsideaal groeit zo van onderop. De directe contacten 

zorgen ook voor een ombuiging uit de valkuil van de 

individualisering. Jumelages hebben zin! De gevoelens die in het 

hart groeien worden omgezet in concrete daden, zoals 

bijvoorbeeld de zorg voor kinderen in Zakopane, dankzij de 

vriendschapsband met Bavel. 

Ad Leuris (in de media beter bekend als Jan Leuris) zorgde voor 

heel veel beeldmateriaal voor deze expositie. Tevens hief Peter 

van der Velden zijn chapeau voor de familie Van der Horst en 

alle anderen die zich deze kwart eeuw hebben ingezet voor de 

vriendschapsband. Inzet voor de Europese gemeenschap, want: 

“Alle Menschen werden Brüder”.  
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De Nassauwandeling in Breda 

door Louis Vriens 

Paulus organiseerde op 5 mei een stadswandeling voor haar 

leden door Breda. Onder leiding van de ervaren stadsgids Frans 

van Baal van stadsgilde De Baronie liepen we met 16  

deelnemers de Nassauwandeling. Een prachtige historische 

wandeling die start in de Onze Lieve Vrouwe-kerk van Breda. 

 

In deze onlangs gerestaureerde kerk zie je naast prachtige  

plafondschilderingen ook de grafmonumenten en laatste 

rustplaatsen van de Nassaus. 
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Frans neemt ons mee langs de grafmonumenten van 

Engelbrecht I, graaf van Nassau (+1442) en zijn echtgenote Anna 

van Polanen, vrouwe van Breda (+1445). 

Vele Nassaus passeren de revue omlijst met prachtige verhalen 

van Frans. 

Ook (een kopie van) het schilderij “Tuin der lusten” van Jeroen 

Bosch hangt in de kerk. Blijkt dat de opdrachtgever van dit 

schilderij een Nassau was. Het in niet helemaal zeker of het graaf 

Engelbrecht II of graaf Hendrik III was. Philips II nam het 

schilderij tijdens de Tachtigjarige Oorlog mee naar Spanje. 

Momenteel hangt het in het Museo del Prado in Madrid. 

De Nassauwandeling voert verder door de historische 

binnenstad  langs monumenten 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 zoals het Spanjaardsgat, het vroegere 

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

Waalse Kerk en enkele oude hofhuizen herinneren hieraan. 

Na ruim twee uur wandelen eindigt de wandeling in de 

Nieuwstraat. Prachtige wandeling in een zonnige omgeving, met 

boeiende uitleg door stadsgids Frans van Baal. 
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Schilderij uit Canton de Vélines   

door Kees Leijten 

Ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de Jumelage 

tussen de gemeente Nieuw-Ginneken en het Canton de Vélines 

organiseerden wij in ons museum een tentoonstelling van ruim 

honderd foto’s uit die periode. Een tentoonstelling van 

Nederlandse en Franse mensen samen. 

 

Bij de ondertekening van de Jumelage op 30 mei 1993 schonk  

het cantonbestuur van Vélines  een schilderij aan de gemeente 

Nieuw-Ginneken. Het schilderij uit 1927 toont een kerk uit het 

Canton. 

Godelieve van der Horst, hiernaar gevraagd door Ad Leuris, 

lokaliseerde het gebouw in Lamothe-Montravel, een dorp in het 

Canton de Vélines in Zuid Frankrijk. 
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Op 23 september 1994 werd het schilderij door het 

gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken geschonken aan Koos 

van de Ring toen hij benoemd werd tot officier in de Orde van 

Oranje Nassau. 

Op 1 mei 2018 schonk Koos van de Ring het schilderstuk aan het 

museum van Paulus van Daesdonck, die het kunstwerk in dank 

aanvaardde. 

 

Geld van RABO en Jumbo voor Paulus 

Ook dit jaar had Rabobank Breda weer geld beschikbaar gesteld 

voor het verenigingsleven in de gemeente Breda. Leden van de 

Rabobank mochten stemmen welke club ze wilden steunen.  

De Rabobank stelde € 75.000 beschikbaar. Er werden niet 

minder dan 37.765 stemmen uitgebracht. Iedere stem was dus 

ongeveer € 1,99 waard. Paulus kreeg 287 stemmen: € 569,97. 

Grootgrutter Jumbo in Ulvenhout stelde in dezelfde periode 

€ 10.000 beschikbaar voor het verenigingsleven. Voor iedere 

€ 10 aan boodschappen kreeg men een voucher te besteden 

aan een van de 40 clubs die meededen. Op zaterdag 26 mei 

mocht secretaris Johan Mulders bij Jumbo € 384,11 incasseren. 

Paulus van Daesdonck wil de bijdragen besteden aan een 

nieuwe expositie van de archeologische vondsten in ons heem. 

Dank aan Rabobank Breda en Jumbo Supermarkt Ulvenhout 

voor de steun en aan u voor uw keuze: € 954 is niet niks!  
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Zomerexpositie ‘Mark: stroom door de tijd’ 

Op vrijdagmiddag 13 juli aanstaande om 16:00 uur vindt in de 

oude en monumentale Laurentiuskerk in het Ginneken de 

opening plaats van een zomerexpositie over de Mark en het 

Markdal. Musici zullen voor een sfeervolle ambiance zorgen.  

In de zomervakantie, van 14 juli tot en met 19 augustus, zal de 

expositie elke zaterdag- en zondagmiddag gratis te bezichtigen 

zijn. Openingstijden van 13:00 – 17:00 uur. Adres: 

Duivelsbruglaan 1 Breda. 

Dankzij de medewerking van het kerkbestuur van de 

Protestantse Gemeente Ginneken en vrijwilligers van de Open 

Kerk, kan de vereniging ‘Markdal duurzaam en vitaal’ de 

zomerexpositie presenteren in de sfeervolle, oude en 

monumentale Laurentiuskerk in het Ginneken. 

De vereniging ‘Markdal duurzaam en vitaal’ en de vrijwilligers 

van ‘Open Kerk’ nodigen u van harte uit om een kijkje te komen 

nemen, te genieten van het mooie kerkgebouw en de 

schitterende locatie vlakbij de rivier de Mark. Tijdens 

openingstijden is bovendien het terras van Mariëndal, gelegen 

naast de kerk, geopend. En op zondagen kunt u genieten van 

kleine, mooie concertjes. 

Naast veel historische informatie wordt aan de hand van een 

schaalmodel een beeld gegeven van de huidige loop van de 

Mark met de voorgestelde verbeteringen en nieuwe meanders. 

Die voorstellen zijn met bewoners en omwonenden van het 

Markdal ontwikkeld. 
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De Mark en het Markdal zullen weer ‘aan de huidige tijd’ gaan 

voldoen. Zo komen de meanders weer terug en worden de 

oevers van de Mark met meer natuur omgeven. Ook voor 

duurzame bedrijvigheid en (stille) recreatie in het Markdal zijn 

aanpassingen gericht op de toekomst nodig. 

Dankzij medewerking van onder andere Museum Hoogstraten, 

Paulus van Daesdonck, Breda’s museum, archeologisch museum 

en enkele particulieren, is veel historisch en actuele informatie 

beschikbaar. 

Deze expositie wordt voorbereid door een kleine werkgroep van 

de Vereniging Markdal duurzaam en vitaal, bestaande uit Gerard 

van den Boer, Nellie Raedts, Bert de Wilde en Joop van Riet. 

Voor contact: j.a.van.riet@hccnet.nl of tel: 06-40007219 

 

 

 

 

Alle paddenstoelen zijn eetbaar. 

Sommige slechts één keer. 
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Aan dit nummer werd bijgedragen door Karel van den Hout, 

Kees Leijten, Toon van Miert, Wim Siegmund, Louis Vriens en 

Hans van der Zanden.



 

 

 

HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 

 

opgericht op 3 april 1975, koninklijk erkend als vereniging 
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dossiernr. 40282568, richt zich op het gebied van de 
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de dorpen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek 
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Secretariaat 
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Johan Mulders, Gebuurdreef 5, 4851 BW Ulvenhout 

(076) 561 20 47. 
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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 

 

 

mailto:paulus@ulvenhout.com
mailto:redactie@paulusvandaesdonck.nl
http://www.paulusvandaesdonck.nl/


 

 

 


