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Grensgevallen 

De grens blijft ons bezighouden. 

De expositie naar aanleiding van het feit dat 175 jaar geleden 

grenspalen werden geplaatst tussen Nederland en België trekt 

veel bezoekers. 

Het water van de Mark vormt een grens waar we al heel lang 

met smalle bruggetjes overheen kunnen komen. Ben van der 

Veer vertelt er over. 

Toon van Miert vertelt ons over de 550-jarige kapel in Galder. 

Karel van den Hout zet weer een vrijwilliger in de schijnwerpers. 

Aan het slot van deze Brieven lezen we weer over Uilenspiegel, 

de inwoner van Galder die meer grenzen over ging dan alleen 

maar de landsgrens. 

Wij wensen u veel leesplezier. 
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Agenda 2018 

Oktober 
 

Zondag 7 • Museum open. 

Maandag 15 • Lezing door Ton Kappelhof over de 

grens. Aanvang 20:00 uur in de 

Pekhoeve te Ulvenhout. 

November 
 

Zondag 4 • Museum open. 

Maandag 12 • Jaarvergadering. Aanvang 20:00 uur in 

de Tussenpauz te Bavel. 

Aansluitend lezing door Jan van Eijck 

“Van Steensnijden tot het gamma-knife” 

over de ontwikkeling van de chirurgie in 

Noord-Brabant. 

December 
 

Zaterdag 2 • Museum open. Laatste mogelijkheid om 

de expositie over 175 jaar grenspalen te 

bezoeken. 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

Zie www.paulusvandaesdonck.nl voor de actuele situatie. 

 

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.  

http://www.paulusvandaesdonck.nl/
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Opening tentoonstelling 175 jaar landsgrens  

verslag door Louis Vriens 

Op zondagmiddag 17 juni 2018 openden schepen Michel Jansen 

van de gemeente Hoogstraten (B) en burgemeester Joerie 

Minses van de gemeente Alphen-Chaam (NL) de tentoonstelling: 

“Landsgrenzen bepaald; 175 jaar grens-Nederland-België”.  

 
De burgemeester van Alphen-Chaam (L) en schepen van Hoogstraten (R). 
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De tentoonstelling in het museum van Paulus van Daesdonck 

wordt gehouden vanwege het feit dat in 1843, nu 175 jaar 

geleden, de grenspalen tussen Nederland en België werden 

geplaatst. Ons heem grenst aan deze landsgrens en heeft 

gedurende 175 jaar de gevolgen van deze grens mogen ervaren. 

Michel Jansen 

Schepen Michel Jansen schetste dat historisch bewustzijn 

belangrijk is om vooruit te komen. Vooral voor de jongeren, is 

het belangrijk dat zij deze historie ook kennen. Hij gaf aan 

verheugd te zijn over het initiatief van Heemkundekring Paulus 

van Daesdonck. Het is bijna onbegrijpelijk dat Nederland en 

België 175 jaar geleden nog bijna op voet van oorlog met elkaar 

leefden. Gelukkig is dat vandaag de dag drastisch veranderd en 

is er juist veel onderlinge verbinding ontstaan. Jansen gaf aan 

dat bijna 20 % van de Hoogstratenaren de Nederlandse 

nationaliteit heeft en dat zijn ruim 4000 inwoners. Dit geeft aan 

dat er al een behoorlijke verwevenheid is ontstaan tussen Belgen 

en Nederlanders hier in de grensstreek. Nadat in 1985 de 

grenscontroles zijn weggevallen hebben de gemeenschappen 

aan beide zijden van de grens elkaar weer opnieuw gevonden. 

Joerie Minses 

Burgemeester Joerie Minses sprak zijn complimenten uit naar de 

heemkundekring en vond het fijn dat ook zijn gemeente met 

deze tentoonstelling werd belicht. De burgemeester verwees 

naar de overeenkomsten en ook de verschillen van de 

woongemeenschappen aan beide zijden van de grens. Hij gaf 

aan dat we bijna dezelfde taal spreken maar soms andere 

woorden gebruiken. 
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Respect en begrip voor elkaars cultuur zijn belangrijk om 

eenheid en verscheidenheid mogelijk te maken. Het is van groot 

belang dat we elkaars positieve eigenschappen versterken en 

gezamenlijk de krachten bundelen: “een goede buur is tenslotte 

beter dan een verre vriend.”  

Tentoonstelling 

Vele foto’s en artikelen schetsen een beeld van verleden en 

heden van onze landsgrens. Ook zijn er talloze voorwerpen 

tentoongesteld die 175 jaar grens symboliseren. Het varieert van 

levensechte grenspalen tot officiële artikelen zoals het “Verdrag 

van Maastricht” uit 1843 . Veel van die voorwerpen zijn 

afkomstig van het Belasting & Douanemuseum uit Rotterdam en 

het Nationaal museum voor Douane en Accijnzen uit Antwerpen. 

Paulus is beider conservatoren bijzonder dankbaar voor de 

bruikleen van al deze voorwerpen. 

Fotospeurtocht 

Voor de jongeren, speciaal de basisscholieren van 8-12 jaar, is er 

een speciale foto-speurtocht ontwikkeld. Jongere kinderen zijn 

ook van harte welkom maar hebben waarschijnlijk wat hulp 

nodig bij de fototocht. 

Museum 

De tentoonstelling is te bezichtigen in het museum van Paulus 

van Daesdonck aan de Pennendijk 1 te Ulvenhout en loopt van 

17 juni - 31 december 2018. Het museum is geopend op 

woensdag en elke 1e zondag van de maand van 14:00-16:00 uur. 

Voor meer informatie zie ook onze website: 

http://paulusvandaesdonck.nl/  
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Agenda 43e algemene ledenvergadering 

Op maandag 12 november 2018 om 20:00 uur in De Tussenpauz 

te Bavel. 

1. Welkomstwoord en mededelingen door de voorzitter. 

2. Notulen 42e algemene ledenvergadering d.d. 9 oktober 

2017.1 

3. Jaarverslag door de secretaris. 

Activiteiten van het afgelopen jaar in beeld. 

4. Verantwoording van financieel beleid en geldmiddelen 

door de penningmeester. 

5. Verslag van de kascontrolecommissie (Peter Janssens en 

Frans van Aert). 

6. Benoeming leden kascontrolecommissie verenigingsjaar 

2018/19. Frans van Aert treedt af. 

7. Vaststelling van de opgestelde begroting voor 2018/19. 

8. Ingevolge artikel 17 van huishoudelijk reglement treden 

dit jaar Gerard Oomen, Louis Vriens en Johan Mulders 

volgens rooster af. Zij stellen zich allen herkiesbaar. 

Johan Mulders wil nog slechts één jaar doorgaan. 

9. Presentatie Toekomstplannen in relatie tot het Avans-

onderzoek 

10. Rondvraag en sluiting omstreeks 21:00 uur. 

Na de pauze - met traditioneel worstenbrood van onze sponsor 

bakkerij Van Disseldorp - houdt Jan van Eijck zijn lezing over de 

ontwikkeling van de chirurgie in Noord-Brabant. 

                                                 

1 Gepubliceerd in Brieven van Paulus  
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43e Jaarverslag Paulus van Daesdonck 

over het verenigingsjaar van 1-9-2017 tot en met 31-8-2018 

door secretaris Johan Mulders 

Algemeen 

Onze heemkundekring Paulus van Daesdonck telde aan het eind 

van het verenigingsjaar 528 leden. 

Samenstelling bestuur: Gerard Oomen, Johan Mulders, Hans van 

der Zanden, Louis Vriens, Joke van Baal, Karel van den Hout, 

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

Er zijn dit jaar acht bestuursvergaderingen van de 

heemkundekring geweest en twee van de stichting Paulus’ 

Museum.  De bestuursvergadering van 7 november was vooral 

een brainstormbijeenkomst over de toekomst van Paulus.  

Het museum wordt beheerd door een aparte stichting. Het 

bestuur van de vereniging Heemkundekring Paulus van 

Daesdonck is tevens het bestuur van de Stichting Paulus’ 

Museum, aangevuld door drie oud-bestuursleden van de 

vereniging: Adam Verkooijen, Kees Leijten en Dick Meeren. Kees 

Leijten is tevens conservator. 

Het bestuur wordt ondersteund door enkele zeer actieve 

werkgroepen. 

De vereniging ontving over 2018 € 300,- subsidie van de 

gemeente Alphen-Chaam. De gemeente Breda subsidieert niet 

de heemkundekring, maar wel het museum.  

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

bij betaling via automatische incasso).  
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Activiteiten 

a. Er zijn 4 Brieven van Paulus verschenen: 215 t/m 218. 

b. Er waren 5 avondactiviteiten:  

• 11 september: lezing over dialect en taal door Wim 

Daniëls (in combinatie met Het Ruilboek Ulvenhout) 

Locatie Pekhoeve. 

• 9 oktober (jaarvergadering): na de pauze verhalen 

over de Bavelse middenstand door de families Van 

Kuijk en Jansen. 

• 20 november: lezing door Jan van Eijck over het Bels 

Lijntje; locatie Leeuwerik. 

• 13 maart lezing over de relatie Ginneken en Bavel 

met de Nassaus door Ton Kappelhof eveneens in de 

Leeuwerik. 

• 26 april lezing Boudewijn van de Calseijde over de 

relatie van de Nassau’s met onze dorpen. Locatie 

Pekhoeve. 

c. Er waren drie tentoonstellingen in het museum: 

• Vanaf 1 oktober tot 15 maart: ‘Zo deden we onze 

boodschappen’ over de middenstand in ons Heem. 

• Vanaf 1 april tot 15 mei:  over de jumelage van 

Ulvenhout met Vélines. Op 10 mei bezocht een 

delegatie uit Vélines het museum. 

• Op 17 juni is de tentoonstelling “grenzen bepaald” 

geopend rond het thema 175 jaar grens met België. 

Deze tentoonstelling loopt door tot 31 december 

2018. 

d. Het museum was geopend tijdens de open 

monumentendagen van 9 en 10 september. 
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e. Op 24 september gaf Paulus acte de presente bij de 

buitenfair van Staatsbosbeheer bij Bouvigne. 

f. Paulus heeft op de Meet And Match bijeenkomst van 24 

oktober met Avans principeafspraken gemaakt over 

ondersteuning bij een eventuele ledenenquête. 

g. Paulus nam op 27 oktober deel aan de dorpsquiz in 

Bavel en werd gedeeld 16e (van de 60 deelnemers).  

h. Op 17 november was de regionale heemquiz voor de 

heemkringen van West-Brabant in Etten Leur. Onze kring  

werd 12e (van de 22 heemkringen). 

i. Om de band met de vaste vrijwilligers te onderhouden 

werd hen op 21 november een gezellige avond 

aangeboden. 

j. Op 24 november werd onze kring 6e van 14 deelnemers 

aan de Quiz in zaal Vianden in het Ginneken. 

k. Op 17 januari hebben 8 mensen van de Heemkundekring 

zich gebogen over de toekomst van Ulvenhout in het 

project ‘Ulvenhout begroot’. 

l. 28 januari was de muziekmiddag in Mariëndal in het 

Ginneken. De muziek werd verzorgd door Elckerlyck uit 

Oisterwijk. 

m. De Nassauwandeling – verzorgd door Gilde de Baronie – 

werd gehouden op 5 mei. 

n. Op 6 juni heeft de Heemkundekring deelgenomen aan 

de voorjaarsmarkt in Ulvenhout. 

Van veel van deze activiteiten zijn verslagen te vinden in de 

Brieven van Paulus. 
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Promotie 

• Vele keren in regionale kranten informatie gegeven. 

• Paulus van Daesdonck is ook te vinden op facebook. 

• In de Bredase Bode leverde de rubriek; ‘een oude foto 

met beschrijving’ herhaaldelijk veel reacties op. 

• De website www.paulusvandaesdonck.nl is vernieuwd. 

Contacten met anderen 

• Brabants Heem: regio-overleg 13 november in 

Oosterhout.  

• Diverse heemkundekringen en musea in onze regio, 

onder andere via ruilabonnementen van tijdschriften. 

• Met de heemkundekringen van Chaam en Alphen is een 

doorlopende afspraak gemaakt, zodat leden wederzijds 

lezingen en excursies kunnen bijwonen. 

• Vanuit Landstad de Baronie is een geregeld overleg op 

gang gekomen met betrekking tot de toekomst van 

streekmusea rond Breda. Het gaat dan met name over 

thematisering van de verschillende musea en/of 

afstemmen van de collecties. In dat kader is een 

collectiewaardering gemaakt voor de inventaris van het 

Paulus’ Museum. 

• In verzorgingshuis de Donk en IJpelaar worden geregeld 

tentoonstellingen ingericht door Paulus. 

• In de Donk was ook een kerststallenexpositie. 

• In het kader van het project Museumschatjes zijn vier 

groepen vijf van basisschool Laurentius uit het Ginneken 

aangemeld. Zij werken opdrachten uit en brengen een 

bezoek aan ons museum. 
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Werkgroepen(commissies) 

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

van der Zanden, Louis Vriens, Johan Mulders en Kees 

Leijten. redactie@paulusvandaesdonck.nl  

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

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

woensdagmorgen in een van de depots in Ulvenhout te 

vinden. Zij inventariseren, sorteren en registreren. 

c. Gens Pauli: Na verwerking van 4.638 geboorte-, 1.107 

huwelijks- en 3.686 overlijdensakten uit de burgerlijke 

stand en 11.672 doop-, 3.422 trouw- en 5.929 

begraafakten zijn nu 102.607 vermeldingen van 19.643 

personen geregistreerd. Er zijn 19.565 bidprentjes 

ingevoerd. 

d. Werkgroep digitalisering: Deze groep regelt alle zaken 

die met automatisering verband houden. Het gaat onder 

andere om het bijhouden van de website. Inmiddels zijn 

alle Brieven van Paulus gedigitaliseerd en daarvan zijn de 

nummers 1 tot en met 180 te raadplegen via de website. 

e. Tentoonstellingscommissie: Deze commissie is 

verantwoordelijk voor de te kiezen thema’s en voor de 

inhoudelijke en organisatorische aspecten van de 

tentoonstellingen. De commissie bestaat uit een vaste 

kern van vijf (oud-)bestuursleden: Peter van der Ven, 

Louis Vriens, Niek Kools, Karel van den Hout, Hans van 

der Zanden en conservator Kees Leijten. De commissie 

wordt ad hoc wordt aangevuld met themadeskundigen.  

f. Commissie toekomst en communicatie bestaat uit Louis 

Vriens, Ger Schuurmans en Johan Mulders. 
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De brainstormsessie van 7 november is door de deze 

commissie begeleid en voorbereid. Met Avans zijn in 

februari nadere contacten gelegd om een 

ledenonderzoek voor te bereiden. 

De resultaten daarvan kunnen als input gebruikt worden 

voor een discussie over de toekomst. 

Museum 

a. Het stichtingsbestuur van het museum bestaat uit het 

bestuur van de kring en drie oud-bestuursleden/ 

medestichters van de museum. 

b. De Stichting Paulus’ Museum ontvangt subsidie van de 

gemeente Breda en ad hoc bijdragen van stichting ‘t 

Hofflandt. Een substantieel bedrag voor het museum 

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

Zij staan vermeld op het sponsorbord in het museum, 

worden altijd genoemd in de Brieven van Paulus en staan 

ook nadrukkelijk op onze website. 

c. De museumcommissie is heel actief met betrekking tot 

alle taken die ten aanzien van beheer en onderhoud 

uitgevoerd moeten worden. Onder leiding van Kees 

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

van Aert, Thom Neger en Henk Frishert diverse 

praktische werkzaamheden op zich. Zij zijn een actieve 

werkgroep en organiseren het onderhoud, het 

schoonmaken, de inrichting, de tuin en alle andere zaken 

die op het museum betrekking hebben. Zij zijn ook 

betrokken bij het inrichten van de tentoonstellingen. 
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d. In de zomermaanden is geëxperimenteerd met extra 

doordeweekse middagopenstellingen. 

e. Verder zijn er de vele onmisbare andere vrijwilligers die 

werkzaamheden uitvoeren en rondleidingen verzorgen. 

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

Rabobank en Jumbo ‘spek je kas’. Die eerste actie bracht 

€ 570,- en de tweede bracht € 384,- op. Beide bedragen 

worden besteed aan verbetering van de vitrines voor de 

archeologiehoek. 

g. Jaarlijks bezoeken ongeveer 2000 mensen ons museum. 

h. Voor kinderen zijn er speurtochten in het museum. 

i. Voor het onderhoud van het gebouw maken wij gebruik 

van een meer-jarenonderhoudsplanning, die is 

ondergebracht bij de gemeente Breda. Jaarlijks wordt 

voor het onderhoud geld gereserveerd. 

Beleidsplan 2010-2020 

Het beleidsplan dient als leidraad voor de activiteiten die we 

gaan ondernemen. Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. 

Voor het jaar 2017-2018 zijn vijf actiepunten geformuleerd:  

• Op zoek gaan naar meer sponsoren. 

• Actief werken aan uitbreiding van het ledenbestand. 

• De openstellingstijden van het museum verruimen. Dat 

kan alleen als er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. 

• In regionaal verband de samenwerking met andere 

musea versterken. 

• Intern de organisatie van het bestuur en de werkwijze 

tegen het licht houden. 
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Resultaten 2017 - 2018 

Het zoeken naar nieuwe sponsoren heeft nog weinig resultaat 

opgeleverd. Ook het ledenbestand groeit niet en de uitbreiding 

van de openingstijden van het museum heeft zich beperkt tot de 

zomermaanden. Daar moet dus nog aan getrokken worden. 

Met de Baronie musea loopt een project om samen bepaalde 

thema’s uit te werken. 

De actiepunten voor het komende jaar (2018-2019): 

Het museum aantrekkelijker ‘gezelliger’ maken voor bezoekers 

maar ook voor gastheren en gastvrouwen. 

Voortgaan op de weg van het ledenonderzoek en de daaruit 

voortvloeiende aanbevelingen voor de toekomst voorleggen aan 

de vergadering. 

Uit het onderzoek moet ook een beeld ontstaan over de 

kwaliteiten en vaardigheden van de leden. De bedoeling hiervan 

is meer leden te betrekken bij de activiteiten van de vereniging. 

Ook het werken in commissies kan nog verder vorm krijgen. De 

commissies kunnen versterkt worden met deskundige leden. 

Eindconclusie 

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

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

inzet van vele vrijwilligers op allerlei gebieden. Wel zouden wij 

graag nog meer leden in een actieve rol willen zien.  

Met dank aan alle mensen die Paulus een warm hart toedragen 

en daadwerkelijk steun verlenen.  
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Over kippen en bruggetjes 

door Ben van der Veer 

Als kind had ik in de jaren vijftig thuis verschillende taken. 

Een van die taken was het wekelijks op orde brengen van het 

kippenhok. Dat deed ik elke zaterdagmiddag. Dan spitte ik 

tussen de hysterische kippen de hele ren om. Daarna ververste ik 

het drinkwater en als laatste klus schraapte ik met een 

metseltroffel de droge vastgekoekte kippenstront uit het 

nachthok. Geen prettig karwei, maar wel nuttig, want de 

kippenstront gebruikten we na verdunning weer als mest in onze 

moestuin. 

Dat nachthok lag zo’n dikke meter boven de grond. Vanuit de 

ren konden de kippen erin over een plank die schuin tegen het 

nachthok stond. Een smalle plank met daarop om de 15 

centimeter een dwarslat, zodat de kippen met hun klauwige 

poten makkelijk het nachthok in en uit konden. Een plank dus als 

een echt kippenbruggetje tussen de ren en het nachthok. 

De naam kippenbruggetje of kippenbrug is nog overal in het 

land te vinden. Zeker vroeger duidde het vaak op een hoge 

voetgangersbrug over een watertje waarop gevaren werd. 

Er moesten dan boten onder de brug door kunnen. 

Scheepjes met soms hoog opgetaste vracht zoals turf of hooi. 

Dikwijls waren die bruggetjes van hout, vandaar dat ze in 

Groningen voor dit type brug de naam “hooghout” gebruikten 

(al denken sommige mensen bij deze naam aan iets heel 

anders). 
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De toegang tot het hoge brugdeel wordt vaak gevormd door 

een trap en soms ook, inderdaad, door een schuin oplopend 

plankier met daarop dwarslatten voor de nodige grip. Dat is dan 

een échte kippenbrug (foto 1). 

 
Foto 1: Een hooghoutje in Groningen. Oertype van de kippenbruggetjes. 

Echte kippenbruggetjes zijn smal. De naam kippenbrug is 

overgegaan naar andere bruggetjes die weliswaar ook smal zijn, 

maar geen schuine opgang hoeven te hebben. 

Over zo’n bruggetje hebben we het, als we praten over het 

bruggetje over de Mark aan de Reeptiend in 1936 (foto 2). 

Een bruggetje tussen de Reeptiend en het Sulkerpad, een 

verbinding tussen het Mastbos en Ulvenhout. Dat bruggetje is in 

het begin van de vorige eeuw vermoedelijk geproduceerd in de 

“Fabriek van Cementijzerwaren” van de bekende 

ondernemersfamilie Stulemeijer in Breda. Een bruggetje van 

gewapend beton. 
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Een toentertijd modern procedé met nieuwe mogelijkheden. De 

fabriek van de Stulemeijers was daar een expert in en bouwde 

overal spectaculaire bruggen. Denk maar eens aan de prachtig-

gracieuze voormalige vooroorlogse boogbruggen over het 

Markkanaal tussen Terheijden en Oosterhout, en eenzelfde type 

brug over het Wilhelminakanaal bij Oosterhout. Jammer dat ze 

verloren gingen. 

 
Foto 2: Bruggetje tussen Reeptiend en Sulkerpad, 1936. 

Het betonnen bruggetje aan de Reeptiend is allang verdwenen. 

Er ligt nu sinds de jaren zestig een moderne brug voor fietsers 

en voetgangers, maar eigenlijk te smal voor deze tijd (foto 3). 

Je ziet er een heen en weer van bedaagde toerfietsers, gehaaste 

wielrenners en moeizaam manoeuvrerende electro-fietsers; 

ontspannen wandelaars en fanate hardlopers; voorzichtige 

rollateurs en vlotte scootmobilisten. Anno 2018 willen zij 

allemaal tegelijk naar de overkant. Gelukkig zijn de meesten zo 

hoffelijk om rekening te houden met de anderen.  
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Foto 3: Huidige fiets- en voetgangersbrug over de Mark tussen Reeptiend en 

Sulkerpad. 

Een voetbruggetje dat vergelijkbaar is met het betonnen 

bruggetje in 1936 vinden we in ons heem net buiten Ulvenhout, 

bij de Beekhoek, op het eind van een dennenbosje dat in een 

vorige Paulusbrief beschreven werd als het “Van Mierlo Mastje”. 

Het is een smal betonnen bruggetje over de Chaamse beek waar 

ik regelmatig als fietsgids graag mijn verraste fietsers over heen 

leid. Het ligt daar, onopvallend en bescheiden, al sinds 

mensenheugenis tussen het dorp en de tegenwoordige J. 

Kellyweg. Buren weten te vertellen dat vroeger de kinderen uit 

Cauwelaar, Rakens en Geersbroek daar over heen naar school 

liepen. Een romantische plek, dat bruggetje, bij de hoge oever 

van de zwaar beloverde lispelende beek, aan het eind van een 

oude, oorspronkelijke meander (foto 4). 
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Foto 4: Dromen op het bruggetje over de Chaamse beek. 

Het verleidt tot dromen over de alleroudste bruggen die de 

mens kent, de omgevallen boom over de rivier.  

Terug naar het kippenbruggetje aan de Reeptiend in 1936. Het 

lag niet precies op de plaats van de huidige fiets- en 

voetgangersbrug, maar pal ernaast, stroomopwaarts. Ook dit 

historische bruggetje uit 1936 kende meerdere voorgangers. Ze 

lagen wel op een andere plek dan nu, namelijk ongeveer 150 

meter ten zuiden van de huidige brug. Die oude bruggetjes 

waren meestal niet veel meer dan een balk met een gammele 

leuning. Niet bedoeld noch geschikt voor vee of karren (foto 5). 

Het pad dat vroeger vanaf de tegenwoordige Reeptiend naar 

Ulvenhout leidde, liep toen anders dan nu. 
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Het voer langs de boerderij Nieuwenhuis, de boerderij van de 

latere familie Smeekens, tussen de voorkant, de mooie kant van 

de boerderij en het bakhuis door, over het weiland, 

zuidoostwaarts richting de Mark. Daar het bruggetje over en 

verder langs het oude nog bestaande hakhoutbosje, over de 

akkers, richting de Dorpstraat in Ulvenhout. Tussen de Mark en 

de Dorpstraat was er verder geen bebouwing. Een gedeelte van 

dat pad is intussen verdrongen door de nieuwbouw van 

Ulvenhout in de jaren vijftig en zestig. Maar het laatste deel van 

het pad bestaat nog steeds. We kennen het als het romantische 

Jan Smeekenspad bij de Pekhoeve. Bij de karkooi en de Vlaamse 

schuur kwam het oude pad uiteindelijk uit in de Dorpstraat. Nog 

steeds te zien. Gelukkig maar. 

 

Foto 5: Bruggetje bij Nieuwenhuis, 1935, 150 m ten zuiden van huidige brug bij 

Reeptiend – Sulkerpad. Foto Le Heux. 



21 

Het zou overigens mooi zijn als de eigenaren van het zo 

schitterend gerestaureerde Nieuwenhuis het oude pad naar de 

Mark langs het oorspronkelijke tracé zouden herstellen… Al was 

het maar als verwijzing naar de richting en de zuidelijke situatie 

van de historische bruggetjes. Eenzelfde suggestie wil ik 

eveneens graag doen aan de vereniging “Markdal duurzaam en 

vitaal”. Zij zou bij de toekomstige aanpassing van het beloop van 

de Mark meteen het vroegere kleinschalige patroon van 

zandwegen en paden op de oostoever zo veel mogelijk kunnen 

herstellen. Goed voor het historisch besef, goed voor de 

toekomstige beleving.  

De oude verbinding tussen het Mastbos en Ulvenhout liep vanaf 

Nieuwenhuis dus niet over de huidige route Reeptiend – 

Sulkerpad maar stak de Mark een stuk zuidelijker over. We zien 

dat duidelijk op de Kadasterkaart van 1832. We zien het ook op 

de topografische kaarten van bijvoorbeeld 1837 en 1894, en op 

de bekende “Wandelkaart voor Ginneken en omstreken” van 

eind negentiende eeuw. Het bruggetje steeds aangeduid als 

voetbrug of loopbrug. Op de kaarten na 1900 is het bruggetje 

uiteindelijk gesitueerd op de huidige locatie tussen Reeptiend en 

Sulkerpad. 

Ja, oude kaarten als onuitputtelijke bron voor heemkunde, voor 

kennis van het historische landschap en voor een verrassend 

begrijpen van het huidige landschap! Het kan niet genoeg 

gezegd.1  

                                                 

1 Zie ook K.A.H.W. Leenders, 2016, Nieuwenhuis, Historisch geografische beschrijving. 
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Tot slot 

Dit artikel ging over bruggetjes over de Mark aan de Reeptiend 

en over de Chaamse beek. Maar zo zijn er meer van dit soort 

bruggetjes geweest in onze vroegere gemeente Ginneken en 

Bavel. Op de oude kaarten zie je voetbruggetjes over de Mark 

aangegeven bij de Bieberg, bij het Sulkerpad en bij boerderij 

Schoondonk. Eveneens bij Heerstaaien, ter hoogte van de 

huidige stuw (foto 6). Vanaf Galder liep er een pad daar naar toe. 

En ook al is de vonder bij Heerstaaien allang verdwenen, het pad 

erheen heet nog altijd Vonderpad. 

Een algehele studie naar al deze vroegere kippenbruggetjes zal 

beslist interessante verhalen, weemoedig makende foto’s en 

verrassende geschiedenissen opleveren! Wie gaat ermee aan de 

slag? 

 
Foto 6: Vonder over de Mark tussen Galder en Heerstaaien. 
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1468 – 2018: 550 Jaar Jacobskapel Galder 

door Toon van Miert 

In dit artikel wil ik het niet over de bouwgeschiedenis of over 

andere wetenswaardigheden van de kapel hebben; die zijn in de 

Brieven al eens aan de orde geweest en bovendien heeft dr. 

Brekelmans die uitvoerig beschreven in zijn boeiend artikel in 

het Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van 

Stad en Land van Breda.1 

Ik ga wat verder in op de niet-waarschijnlijke, historische relatie 

tussen de Jacobuskapel en de pelgrimage naar Santiago de 

Compostela. 

Op 21 mei 1468 was de bouw van de kapel in Galder voltooid, 

dit jaar dus 550 jaar geleden. In december van dat jaar werd de 

eerste geestelijke benoemd: Arnoldus Ram uit Princenhage. 

Initiatiefnemer voor de bouw was een daarvoor speciaal 

opgerichte stichting. In de stichtingsakte kun je lezen dat de 

kapel gewijd is aan “Godt Almachtig ende alder gloriose Maget 

ende Moeder Goodts Marie, den heyligen Sint Jacob apostel ende 

Sinte Barbera, Maget ende Martelersse Cristi …”. 

Uit deze akte kunnen we niet opmaken dat hij toegewijd was 

aan Jacobus de Meerdere, de apostel wiens geraamte in 812/813 

in Santiago gevonden is. Theoretisch zou de kapel ook 

toegewijd kunnen zijn aan Jacobus de Mindere, die ook apostel 

was. Toch ga ik er vanuit dat Jacobus de Meerdere bedoeld is. 

                                                 

1  “De Oranjeboom” XXVI, 1973, p. 42-66. 
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Brekelmans meldt op bladzijde 45 dat ‘de kapelmeester op Sint 

Jacobsdag offers in natura’ ontving. Ik ken geen enkele plaats in 

de omgeving waar met Jacobsdag de feestdag van Jacobus de 

Mindere bedoeld was. Bovendien vertelt Louis Vriens mij dat het 

nu nog kermis in Galder is rond 25 juli, de feestdag van Jacobus 

de Meerdere.1 Dit jaar werd voor het eerst hier van afgeweken 

en vierden de Galdernaren de kermis in het weekend van 22 tot 

en met 24 juni. Reden hiervan is de matige opkomst rond 25 juli 

vanwege de zomervakantie. 

Heel interessant heb ik altijd de vraag gevonden of de kapel 550 

jaar geleden gebouwd is als etappeplaats op weg naar de 

bedevaartplaats in Spanje. Volgens mij is dat niet het geval. 

De kapel is op deze plaats gebouwd omdat het heel moeilijk was 

voor de bewoners van Galder om in Ginneken te kerken. 

Rechtstreeks over de drassige hei of door ontoegankelijke 

bossen was te gevaarlijk; zij moesten de Mark over en dan via 

Ulvenhout. Datzelfde gold natuurlijk ook voor de pelgrims die 

vanuit Breda kwamen, lijkt mij. Waarom zou je die moeite doen 

als er vanuit Breda al een prima weg naar Antwerpen was, die al 

door de Romeinen gebruikt werd? De vondst van de altaarsteen 

die opgedragen is aan de godin Sandraudiga op de weg van 

Rijsbergen naar Zundert, is daar een bewijs van. 

                                                 

1 De Bredase schilder Gerrit de Morée heeft in 1942 een drieluik voor de kapel van Galder 

geschilderd. Op het rechterpaneel heeft hij een heilige afgebeeld met op de achtergrond 

de kapel van Galder. Je zou verwachten dat hij Jacobus de Meerdere geschilderd zou 

hebben. De iconografie geeft aan dat het Jacobus de Mindere is: hij heeft een vollerstang 

in de hand, het ‘wapen’ waardoor hij de marteldood gestorven is. Zie voor een uitvoerige 

beschrijving Brieven 181, oktober 2010. 
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Bovendien stamt het Itinerarium Brugensis (het Brugs Reisboek) 

al van ongeveer 1380. Dat is een geheel van tabellen met 2400 

etappeplaatsen op verschillende routes door Europa, onder 

andere de route naar Spanje. Ze vertrekken bijna allemaal uit 

Brugge. Een heel interessant document dat vooral voor de 

handel doorheen Europa van enorm belang is geweest, maar 

natuurlijk ook voor pelgrims. De weg naar Antwerpen vanuit 

Breda – of eigenlijk vanuit Brugge over Antwerpen naar Breda – 

staat daar duidelijk in aangegeven. Nee, de kapel is mijns inziens 

aan Jacobus de Meerdere toegewijd omdat bijvoorbeeld een van 

de stichtingsleden of geldschieters een bijzondere verering voor 

die apostel had. 

 

Eeklo 

Moerbeke 

Antwerpen 

Westdoorn 

Breda 

Geertruidenberg 

Dordrecht 

Schoonhoven 

Utrecht 

Amersfoort 

Deze route loopt in het 

reisboek door tot de Baltische 

staten. Achter de namen in het 

reisboek staat het aantal 

dagen dat een gemiddelde 

reiziger nodig heeft. 
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Er zijn nog wel andere argumenten aan te voeren om aan te 

tonen dat de kapel in die tijd, eind 15e eeuw, niet gebouwd is 

voor pelgrims op weg naar Spanje. Er trokken toen nog steeds 

bedevaartgangers naar Santiago, maar er waren toch al 

duidelijke aanwijzingen dat het hoogtepunt voorbij was. 

Al tijdens de Honderdjarige Oorlog (1337-1453) was het lastig 

om door zuidwest Frankrijk te trekken. Het was de tijd van de 

rondtrekkende en plunderende soldaten die het op de karige 

bezittingen van de pelgrims – van iedereen trouwens – voorzien 

hadden. Er waren neppelgrims, de zogenaamde ‘coquillardes’ of 

schelpendragers, die misbruik maakten van de traditionele 

voorzieningen en het daardoor voor de echte pelgrims steeds 

moeilijker maakten. Chaos heerste alom zeker toen in West-

Europa de Zwarte Dood, de pest, uitbrak. De kloosters en 

burgerlijke opvangplaatsen durfden geen bedevaartgangers 

meer binnen te laten uit angst voor besmetting. Begrijpelijk dat 

in die tijd de pestheiligen – Christoffel, Sebastiaan, Rochus en 

Antonius Abt – populair waren. In geschriften spotte Erasmus 

met de pelgrimages en bedevaartgangers en vooral ook de 

latere Reformatie zorgde ervoor dat de tocht naar Spanje en 

andere heilige oorden in een slecht daglicht kwamen te staan. 

Trouwens, zeiden geestelijke leiders, je kunt toch ook innerlijk 

pelgrimeren; je hoeft toch niet zo’n verre en gevaarlijke tocht te 

maken om tot God en heiligen te komen? Met andere woorden, 

het bouwen van een Jacobuskapel in Galder als etappeplaats 

naar Spanje had in 1468 niet zo heel veel zin meer, eigenlijk 

helemaal geen. In het artikel van Brekelmans van 1973 komt de 

naam Santiago of een verwijzing naar de pelgrimage naar die 

plaats dan ook niet voor.  
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In 1588 leden de Spanjaarden een gevoelige nederlaag tegen de 

Engelsen, die daarna onder aanvoering van Sir Francis Drake 

‘opstoomden’ naar de Spaanse kust. Uit vrees dat de vijand de 

relikwieën van Jacobus mee naar Engeland zouden nemen om 

zo de lucratieve bedevaart daar te krijgen, is het gebeente van 

de heilige zo goed verstopt dat men het later niet meer terug 

kon vinden. Voor veel mensen verdween toen helemaal de zin 

van een bedevaart naar het verre Spanje. Maar toch … in de 

eeuwen daarna zijn er pelgrims blijven gaan; de pelgrimage is 

nooit helemaal gestopt.1 Ook de opgelegde bedevaarten – 

misdadigers die voor straf naar verre pelgrimsoorden moesten 

lopen, met grote kans dat ze nooit terugkwamen – zijn nog 

lange tijd doorgegaan.  

Op 28 januari 1879 zijn de resten van Jacobus teruggevonden en 

Paus Leo XIII, toch al dol op nieuwe bedevaartplaatsen en 

heiligen, erkende er op 1 november de authenticiteit van. 

Ook al bleek na grondig onderzoek dat de resten niet zo oud 

konden zijn, ontstond er weer belangstelling voor de 

pelgrimage, maar echt op gang kwam zij nooit.2 Dat veranderde 

na 1985. In dat jaar was de jaarlijkse Europalia in Gent gewijd 

aan Spanje. Om het armste gebied van Spanje in de 

belangstelling te plaatsen, stond Galicië centraal. 

                                                 

1 Dat blijkt wel uit het feit dat er in de Ridderstraat in Breda in 1645 nog twee herbergen 

waren die met de pelgrimage te maken hadden: Den grooten Pelgrum en Den Kleyne 

Pelgrim St. Jacob. 
2 Is het belangrijk dat relikwieën in een bedevaartplaats aanwezig zijn of een verschijning 

echt heeft plaatsgevonden? Het lijkt mij niet gezien de vele ‘fake-relieken’ die aanbeden 

worden. Rond 1125 schreef Guibert de Nogent al: “Het gaat niet om de ‘echtheid’ van de 

relieken, maar om de juiste beweegredenen tot de daarop gerichte devotie.” 
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Er kwam een monumentaal boekwerk uit waarin alles, maar dan 

ook alles vermeld werd over de heilige Jacobus, zijn leven en zijn 

(mogelijke) bekeringsarbeid in Spanje, zijn begrafenis en de 

geschiedenis van de bedevaart door de eeuwen heen. 

Zelden heeft een boekwerk zo’n invloed gehad. In 1987 heeft de 

Europese Unie de Camino tot beschermde, toeristische route 

uitgeroepen, wat de populariteit geweldig heeft doen toenemen. 

Rond die tijd werd het Vlaams Genootschap van Santiago de 

Compostela opgericht met het doel de pelgrimage te stimuleren 

en door middel van een tijdschrift kennis erover te verspreiden. 

Even later volgde het Nederlands Genootschap, als een 

afsplitsing van de Vlaamse. Het is algemeen bekend, denk ik, 

hoe overweldigend de toeloop naar Santiago is geworden. 

Het is volledig de spuigaten uitgelopen. De infrastructuur van 

Noord-Spanje is totaal veranderd; de economie groeide en 

zorgde voor een verandering van het traditionele leefpatroon. 

Zoals Amsterdammers de overlast van toeristen beu worden, zo 

komen de bewoners langs de Camino Francès langzaam maar 

zeker in verzet tegen de uitwassen die zo’n wanordelijke, 

toeristische attractie met zich meebrengt. Voor hen die uit 

religieuze overwegingen naar Spanje gaan, is dit alles een 

gruwel. 

Terug naar Galder. Op 12 november 1988 heb ik samen met drie 

andere leden van het Nederlands Genootschap in Galder de 

eerste ledenvergadering georganiseerd. Er waren ongeveer 150 

leden aanwezig. De heer Willemsen, hoofd van de school in 

Galder, hield een lezing over de geschiedenis van de kapel en de 

toewijding aan Jacobus de Meerdere. 
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In de eerste aflevering van het Genootschapsblad ‘De Jacobsstaf’ 

van februari 1989 werd er verslag van gedaan. Dat heeft ervoor 

gezorgd dat Galder in den lande bekendheid kreeg als laatste 

kapel in Nederland op weg naar Santiago. Kosteres Fien de 

Graaf heeft sinds die tijd pelgrims ontvangen en de kapel voor 

hen geopend. Jammer genoeg heeft ze pas sinds 1999 een 

registerboek aangelegd, waarin pelgrims hun gedachten, 

plannen of intenties konden noteren. In topjaren kwamen er wel 

50 tot 70 mensen langs. De laatste jaren loopt het wat terug. In 

2017 waren het er nog 35.  

Conclusie: de Jacobuskapel is toegewijd aan de apostel Jacobus 

de Meerdere. De kapel heeft historisch niets met de bedevaart 

naar Santiago te maken. Pas vooral na 1988 wordt hij bezocht 

door pelgrims op weg naar Santiago. De belangstelling is de 

laatste jaren wat tanende. Veel terugkerende pelgrims laten een 

schelp in de kapel achter; de eerste dateert van 1989. 

Uw email nodig 

Een kwartaalblad is niet geschikt om actuele informatie te 

verspreiden. Toch willen we graag iedereen informeren over 

bijeenkomsten. Daar gebruiken wij uw emailadres voor, steeds 

onder bcc, zodat uw adres niet via ons bij anderen bekend 

wordt. Binnenkort willen we een enquête houden om uw wensen 

en interesses te leren kennen. Is uw email adres nog niet bij ons 

bekend, laat het ons dan weten via info@paulusvandaesdonck.nl 

Als u geen email adres heeft, laat het ons ook weten. Dan 

zoeken we een oplossing voor uw deelname aan de enquête.  
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Vrijwilliger in beeld 

door Karel van den Hout 

Bij iedere opening van een tentoonstelling in ons museum - dat 

is twee keer per jaar - kom je haar zeker tegen: Jacqueline 

Janssens uit Bavel. Iedere bezoeker ontvangt van haar een 

drankje dat wordt geschonken op deze eerste en feestelijke dag. 

Ze wurmt zich door de aanwezigen om ervoor te zorgen dat 

niemand wordt overgeslagen en dat is op zich al een prestatie 

want ze behoort niet tot de langste personen die er dan zijn. 

Overal inzetbaar 

Jacqueline is voor vele bezigheden inzetbaar bij Paulus. 

Rondleidingen geven aan een groep of een enkele bezoeker 

door het museum is voor haar een van de leuke dingen om te 

doen. Ze kan boeiend vertellen over de aanwezige voorwerpen 

en weet er ook erg veel vanaf. Eigenlijk is er niet veel te vinden 

in het museum waarbij ze geen verhaal heeft en hoe een 

attribuut vroeger, in grootmoederstijd, werd gebruikt. Elke 

bezoeker staat met interesse te luisteren naar haar uitleg. 

Mochten er nog vragen zijn dan probeert ze die te 

beantwoorden. 

Al meer dan twintig jaar is ze lid van de heemkundekring en 

bezoekt ze met regelmaat de bijeenkomsten van Paulus, zoals 

lezingen en de muziekmiddag. Je ziet haar dan samen met 

echtgenoot Peter, die net zo enthousiast is wat heemkunde 

aangaat als Jacqueline. 
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Peter kun je ook vragen om de vele films, videobanden of foto´s, 

die bij Paulus in het archief zijn, mee uit te zoeken of te 

bewerken. Hij kan dat erg goed, mede omdat fotograferen een 

hobby van hem is. 

 

Fraai uitzien 

Jacqueline is, samen met Joke van Baal, ook degene die de actie 

van de Jumbo - supermarkt in Ulvenhout om de verenigingskas 

te spekken, tot een groot succes maakt. Als geen ander weet zij 

de klanten te bewegen om de bij de kassa gekregen voucher te 

gebruiken en hiermee de heemkundekring te steunen. Mocht de 

klant van een andere nationaliteit zijn en de bedoeling niet 

begrijpen…Geen nood, Jacqueline lost dat op door zonder 

verdere uitleg te zorgen dat het goedkomt!  
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Regelmatig wordt er met een stofdoek, dweil of stofzuiger een 

ronde gedaan door de diverse ruimtes van het museum en dan 

is ze daar ook bij aanwezig om te helpen. “Uiteindelijk moet het 

er net zo fraai uitzien als bij je thuis” zegt ze, dus moet er flink 

gewerkt worden. Ze heeft een hekel aan vingers op de vitrines 

en vindt dat je moet kijken met je ogen. Een waarheid waar niet 

mee te spotten valt. Op de vraag hoelang ze al vrijwilliger is bij 

Paulus heeft ze niet meteen antwoord maar na enige tijd schiet 

haar wel een jaartal te binnen: 2010. De reden om dit te gaan 

doen is heel simpel: het is gewoon leuk!  

Hobby´s en vrije tijd 

Buiten haar vrijwilligerswerk (is eigenlijk ook een hobby) heeft ze 

toch nog tijd voor andere hobby’s. Dat zijn het verzamelen van 

postzegels, devotieprenten (geen gedachtenisprentjes) en 

antieke kaarten. Vakantie houden is iets wat ze zeker niet 

overslaat. Vele landen in Europa heeft ze samen met Peter al 

bezocht en de caravan is daarbij de ideale manier om dit te 

doen. De bekende ANWB-reizen genieten hun voorkeur. 

Ondanks het feit dat ze vliegen niet zo leuk vinden zijn ze toch al 

in Canada, de Verenigde Staten en Israël geweest.  

Ze is ook nog lid van HKK Amalia van Solms uit haar 

geboorteplaats Baarle-Nassau en daardoor blijft ze goed op de 

hoogte van de verhalen en heemkundige ontwikkelingen uit dat 

gebied. We mogen gerust zeggen dat Paulus van Daesdonck 

met Jacqueline Janssens een betrokken en goede vrijwilliger in 

huis heeft en we hopen dat ze dat ook nog lang mag blijven 

doen.  



33 

Op 3 september overleed ons lid Cees Peeters. Sinds september 

1975, toen onze heemkundekring voor het eerst naar buiten 

trad, is Cees lid van de kring. Hij had veel belangstelling voor de 

heemkunde. De geschiedenis van zijn dorp Ulvenhout lag hem 

na aan het hart. Guus Rombouts had evenals Cees een grote 

belangstelling voor het uurwerk. Namens Paulus herdenkt Guus 

hem hier. 

 

In memoriam Cees Peeters 

 

 

21 september 1933 Ginneken en Bavel     

3 september 2018 Ulvenhout 
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Cees werd geboren op de Chaamseweg en is daar ook 

gestorven. Hij heeft zijn hele leven in Ulvenhout gewoond en 

gewerkt. Hij trouwde in 1961 met Riek van der Steen, dochter 

van de directeur van de voormalige melkfabriek aan de 

Molenstraat. “Goeie boter van vlak om de hoek”, zou Cees 

gezegd hebben met zijn kenmerkende humor. Samen kregen ze 

drie kinderen. Hanneke, Keeke en Bart. Zij en de kleinkinderen 

waren allemaal erg op Cees gesteld. Hij stond altijd met raad en 

daad voor ze klaar. In menig opzicht was hij een bijzondere 

vader en opa. 

Cees is in zijn werkzame leven architect geweest. Hij werd alom 

gewaardeerd en gerespecteerd. Het laatste bouwkundig project, 

dat hij begeleidde was voor Keeke en Ton op Geersbroek. 

Ze hebben dat zeer gewaardeerd. Veel Ulvenhouters wonen in 

een door hem ontworpen of verbouwde woning of kregen van 

hem advies. Zijn architectenbureau was aan het Markdal met het 

licht op het noorden, zodat het tekenwerk, dat toen nog met de 

hand gebeurde, het juiste schaduwvrije licht kreeg.  

Cees heeft vele maatschappelijke verdiensten, waarvoor hij 

koninklijk onderscheiden werd. Hij was jarenlang redacteur van 

Nieuw Geluid, waarin hij ook lokale artikeltjes schreef onder het 

pseudoniem van Peer van de Schranswaaie. Als actief lid van het 

CDA en bestuurslid van de Rabobank heeft hij menig 

dorpsbelang vertegenwoordigd en verdedigd. Zijn stem werd 

gewogen en gehoord. Op nationaal niveau kende men Cees als 

de expert van Hollandse horloges. Door zelfstudie en door in de 

leer te gaan bij gerenommeerde horlogemakers bekwaamde hij 

zich in het vak van horlogemaker. 
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Bij Stender aan de werkbank en door cursussen in Schoonhoven 

vervolmaakte hij zijn vaardigheden. Cees wilde alles graag zelf 

kunnen maken. Zijn eigen meesterteken als zilversmid verkreeg 

hij door het compleet vervaardigen van een rijtuighorloge met 

kast en omkast, bekleed met roggenhuid. Hij was toen al een 

heel eind in de 70! Chapeau! 

Hij documenteerde als vrijwilliger alle zakhorloges van het 

Rijksmuseum en schreef mede de vier bestandscatalogi van het 

museum in Schoonhoven over Hollandse, Franse, Engelse, Duitse 

en Zwitserse horloges. Hij ging daarvoor jarenlang elke 

maandag naar Schoonhoven. Cees deed het belangeloos.  

In juli vorig jaar werd hem in het Museum van Nederlandse 

Uurwerken te Zaandam de Samuel Costerpenning uitgereikt, 

evenals aan zijn vriend John Selders, die hem assisteerde bij het 

samenstellen van de catalogi. 

Zijn levenswerk op horlogeriegebied is het schrijven van een 

boek over Hollandse horloges van 1600 tot 1785, dat in 2012 

verscheen. Enthousiast ondersteund door Riek beschrijft hij 

daarin 160 horloges van 98 verschillende makers. Cees geeft 

inzicht in het virtuoze binnenwerk, de kloven, het ajourwerk. 

Alle facetten worden met grote deskundigheid belicht in een 

ongekende variëteit. Uurwerken met Juliaanse-en Gregoriaanse 

kalender, repetitie-uurwerken, dag- en nachthorloges, 

éénwijzerige horloges. Hoog- en laag water, zon- en 

maanstanden. Stuk voor stuk worden de handgemaakte 

meesterstukken uit de 17e en 18e eeuw beschreven en met 

prachtige foto’s geïllustreerd. 
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Het resultaat van 60 jaar onderzoek in optima forma 

gekristalliseerd. Binnen de klokkenwereld is het boek wereldwijd 

gekend en geprezen. In veel bibliotheken onder andere in Parijs, 

Londen, Bazel en Genève ligt het ter inzage. Het boek is tot 

stand gekomen door de onderzoekende houding van Cees. 

Altijd eropuit om achter het hoe en waarom van de dingen te 

komen. Vol bewondering voor de vakbekwaamheid van weleer. 

Het inspireerde hem tot zelf doen. Zijn vakmanschap liet hij 

blijken door het restaureren van zakhorloges en het maken van 

werkstukken, van schildpad, zilver, ivoor en ebbenhout. 

Allemaal subliem uitgevoerd.  

Cees was altijd doende. Gouden handen en een scherpe geest. 

Zijn allround belangstelling voor vormgeving, ambacht, kunst, 

cultuur en geschiedenis maakten hem tot een fijne 

gesprekspartner. Altijd boeiend en met respect elkaars kennis en 

vaardigheden uitwisselend, mocht ik gedurende meer dan 25 

jaar met hem meereizen in de horlogeriewereld. Het bracht ons 

van heel dichtbij tot heel ver weg. We reisden door de tijd in 

micro- en macrowereld. Van zakhorloge tot torenuurwerk.  

Voor Cees is de cirkel rond. De eindeloze lus van Huygens. Zijn 

laatste reis is begonnen. We denken dankbaar terug aan alle 

mooie momenten. 

We hopen dat Riek, de kinderen, familie en vrienden de 

herinneringen mogen blijven koesteren. 

Dat de rozen die bloeiden er ook morgen nog mogen zijn.  
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Uylespiegel 

door Hans van der Zanden 

Tot nu toe heb ik in de Brieven van Paulus alleen nog maar de 

mensen rondom Uylespiegel beschreven.1 Nu wordt het tijd om 

deze beruchte inwoner van Galder zelf eens in beeld te brengen. 

Afkomst 

Op 1 maart 1664 trouwen voor de schepenen van Ginneken en 

Bavel twee jongelieden uit Galder: Jan Jansse van Hooijdoncq, 

geboren te Galder en Neeltie Thomas Peeter Henrick Vlamincx, 

geboren te Ulvenhout. Op 24 februari 1701 staat Jan Janssen van 

Hoijdonck alias Keerl opnieuw voor de schepenen, wanneer hij 

als weduwnaar trouwt met de eveneens in Galder woonachtige 

Pieternella Jan Cornelissen, die in Meer geboren is. 

 

Op 21 december 1708 is Keerl partij bij een overeenkomst 

tussen de rentmeester van de armen in Breda en inwoners van 

Galder over de achterstallige betaling van renten uit goederen te 

Ginneken. Naast betaling van vele jaren rente en proceskosten 

moet de Galderse partij een akte laten opstellen waarin wordt 

vastgelegd hoeveel rente uit elk perceel moet worden betaald. 

                                                 

1 Brieven van Paulus 206, 207, 211 en 215. 
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Tevens moeten ze vastleggen wie vanaf 1708 de rente zal 

(blijven) betalen.1 

Voor 28 oktober 1712 is Keerl van Hooijdonk overleden, want 

dan verkopen zijn kinderen en erfgenamen huis en grond uit de 

nalatenschap aan het echtpaar Aert Antonij Janssen en Maria 

Lucas Hendrick Stevens en ook nog grond aan het echtpaar 

Marijnis Joost Roovers en Cornelia Wouters van Hooijdonck.2  

Uit niets blijkt dat deze Jan net zo berucht was als zijn zoons en 

kleinzoons, maar een bijnaam als “Keerl” onderscheidt hem wel 

van andere boeren.3 

Keerl en Neeltie laten in Ginneken acht kinderen dopen: 

• Jenneke, gedoopt op 23 november 1664, is de vrouw van 

Jan Antonissen Peeters, wiens kinderen in Meerle 

gedoopt worden. Haar zussen Cornelia en Catharina Jan 

van Hoydonk treden als doopgetuigen op. 

• Cornelia, gedoopt op 18 juli 1666, wordt in maart 1697 

genoemd als doopgetuige van de voorechtelijke dochter 

van haar zus Catharina. Cornelia trouwt voor 1712 met 

Peter Wouters. 

• Catrina, gedoopt op 10 november 1668, trouwt op 1 mei 

1697 met Bernard Nicolaas Stoops. In 1709 hertrouwt 

Catrina met Peter Henricx van Hoijdonck, weduwnaar van 

Catharina Cornelii Adriaensen Waghemaeckers. 

                                                 

1 Stadsarchief Breda, notaris J Rijckevorssel, akte 49. 
2 Stadsarchief Breda, RA Breda 703 folio 22. Zonen Adriaan en Peter worden in deze akte 

niet genoemd, maar wel heet Catrina getrouwd te zijn met Peter Janssen van Hoijdonck. 
3 Een kerel was tijdens de middeleeuwen een vrije man van lage geboorte. 
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• Thomas, ook “Thomas Keerl”, gedoopt op 9 juni 1670, is 

de waard van herberg De Bellen.1  

• Lucia, ten doop geheven op 24 september 1672, wordt 

Sijcke genoemd en trouwt in 1708 met de Bredase Johan 

Vesterlingh. Zij woont dan in de Caterstraat. In 1712 

overlijdt Sijcke en omdat zij bijna niets nalaat moet Johan 

de weinige meubels en goederen die nog over zijn, 

verkopen om haar begrafenis en het levensonderhoud 

van de twee kinderen te kunnen betalen. Zijn zwagers 

Thomas en Anthony leggen daarover kort voor zijn 

huwelijk met Adriaantje Vogte in 1724 een verklaring af.2 

• Adriaan, gedoopt op 5 april 1675, is mogelijk in 1711 

getuige bij het eerste huwelijk van Jan van Rijkevorsel.3 

• Anthony, later in de wandeling genaamd “Uijlenspiegel”, 

wordt door Dympna Henrici naar de doopvont gedragen 

op 1 augustus 1677. 

• Peter is ook geboren te Galder en wordt gedoopt op 10 

maart 1681. Hij trouwt in 1702 met Anna Willemsen de 

Neef uit Oudenbosch. Samen krijgen ze zeven kinderen. 

Jonge jaren 

Over de jeugd van Uylespiegel valt niet veel met zekerheid te 

zeggen. Hij geeft zelf in mei 1723 aan dat hij vijftig jaar daarvoor 

in Ginneken is geboren en opgevoed. Sinds veertien jaar woont 

hij in Kersel onder Galder. Zijn bijnaam dankt hij aan het 

uithangbord voor zijn huis. 

                                                 

1 Galderseweg 101 hoek Markweg, later ook bekend als Bellevue en Grenshof. 
2 Stadsarchief Breda, notaris C. van Bommel, akte 44, 7.4.1724. 
3 Brieven van Paulus 207 pagina 110. 
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Getuigen bevestigen dat ze hem sinds ongeveer 1709 kennen, 

anderen al van voor de tijd dat hij in militaire dienst was. Het lijkt 

er op dat hij tot ongeveer zijn dertigste jaar elders woont. Zijn 

vrouw komt uit Arnhem en ook zijn oudste dochter is daar 

geboren, dus ik neem aan dat hij daar zelf ook gewoond heeft. 

 

Van kaarten en drinken komt ruzie 

In 1711 of 1712, na afloop van de verpachting van de tienden 

van de prinses van Thorn, is er in de herberg van Laureijs van 

Beckhoven op Notsel een fooi. De bezoekers kunnen zoveel wijn 

en bier drinken als ze maar lusten, dus het hele gezelschap is al 

snel dronken en beschonken. Ook Uylespiegel en zijn maat 

Ceescken Jaentiens (Cornelis Adriaen Deckers) zijn er aanwezig. 

Ze spelen een potje “Belle Bruijten” tegen Cornelis Adriaen 

Laureijssen en Peter Adriaen Deckers. De combinatie van drank 

en kaarten blijkt een explosief mengsel, maar de getuigen 

spreken elkaar tegen over wat er precies gebeurt.  
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Volgens Cornelis Deckers staat Cornelis Laureijssen op om naar 

buiten te gaan en “sijn waater te maacken”. Uylespiegel staat 

ook meteen op en volgt hem. Buiten valt hij Cornelis met een 

mes aan. Het gezelschap, waaronder vader Adriaen en zoon 

Cornelis Deckers, loopt naar buiten om het krakeel te scheiden. 

Cornelis Deckers komt met een stoel tussenbeide en roept dat 

ze hun messen moeten opsteken.1 

Cornelis Laureijssen zegt meteen dat hij dat heel graag wil doen, 

want hij weet niet wat Uylespiegel bezielt. Ze hebben volgens 

hem immers geen reden voor ruzie. Vader Deckers probeert 

ondertussen ook Uylespiegel met een stoel tegen te houden, 

maar die is zo woedend, dat hij onder die stoel doorschiet en 

Adriaen tussen de armen insteekt. Het mes gaat van voor tot 

achter door de kleren en het hemd, maar raakt geen vlees. 

Cornelis Deckers ziet zijn vader in gevaar en neemt een stok, 

waarmee hij hem te hulp komt.  

Cornelis Laureijssen verklaart zelf (twaalf jaar later) dat er wel 

ruzie was onder het spel, maar dat ze buiten alleen maar de 

messen hebben getrokken. Hij heeft ook niet gezien of 

Uylespiegel bij Deckers door zijn kleren gestoken heeft. Volgens 

hem heeft Adriaen Deckers samen met zijn zonen Cornelis en 

Peter zodanig op Uylespiegel ingeslagen, dat die zei dat hij 

genoeg had.  

                                                 

1 Cornelis Adriaen Deckers is de man van Heyltje Gastelaars. Haar vader Adriaen Jacob 

Gastelaars steekt in 1715 Jacob Aertsen met een riek in het hoofd bij een caféruzie over 

het kaartspel. Als de dienaars van justitie deze Beekse timmerman willen arresteren blijkt 

hij ondergedoken te zijn bij zijn dochter en schoonzoon in Galder. (Zie Gastelaars-

Bekkesnijder? in De Brabantse Leeuw 1995) 
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Volgens de herbergier kwam het gezelschap al dronken in zijn 

herberg aan. Adriaan Deckers geeft Uylespiegel tijdens het 

kaartspel een klap of oorvijg en die verdraagt dat, zonder zelfs 

maar te dreigen om terug te slaan. Kort daarna gaat Uylespiegel 

naar buiten, net als Cornelis Laureijssen. Buiten trekken ze de 

messen, maar dat ziet Laureijs van Beckhoven niet, omdat hij zelf 

nog in het huis is. Hij hoort wel roepen dat Deckers en zijn 

zonen Uylespiegel onder handen nemen en hem bijna 

doodslaan. Die roept om genade en als Laureijs korte tijd later 

buiten komt, ziet hij Uylespiegel buiten de deur zitten en het 

bloed loopt langs zijn hoofd. 

Laureijs behandelt het slachtoffer door hem het haar af te 

scheren en de wond met jenever uit te wassen. De Deckers 

betalen hun gelag en vertrekken.  

Peeter Adriaan Deckers zelf geeft twaalf jaar later ook zijn visie 

op het gebeurde. Onder het spel ontstaat ruzie en krakeel. 

Anthonij gaat naar buiten, kort daarna gevolgd door Cornelis 

Laureijssen. Buiten trekken ze de messen, maar ze vechten niet. 

Ze staan zelfs zo ver van elkaar af dat ze elkaar onmogelijk met 

de messen kunnen raken. Peeters broer Cornelis en hun vader 

Adriaan slaan Uylespiegel omver een doornen heg in. 

Uylespiegel roept om kwartier. Volgens Peeter is zijn vader niet 

gewond of door de kleren gestoken. Hij weet het zeker, want hij 

is met hem mee naar huis gegaan en heeft geen wond gezien. 

Ook zijn moeder en zuster hebben niets gezien of gehoord.1 

                                                 

1 Stadsarchief Breda, RA Breda 134 dossier 40. 



43 

Aankoop grond en bouw van herberg De Roode Swaan 

Mattijs Jan Mattijssen draagt op 23 februari 1715 in de 

vestkamer van de secretarie in Breda aan Antonij Janssen van 

Hoijdonck de grond over die deze van hem gekocht heeft: een 

bunder uit zes bunder heide en vroente onder Ginneken te 

Galder, oostwaarts grenzend aan ’s heren straat, westwaarts aan 

de erfgenamen van Jan Antonij Janssen en meer anderen en 

verder rondom in ’s heren vroente. Mathijs verkreeg deze grond 

bij octrooi op 21 november 1713. De verkoopprijs is 16 gulden.1 

Antonij verklaart, dat hij aan seigneur Johannes van Amersfoort, 

koopbrouwer te Breda, de som van tweehonderd en 

vijfentwintig guldens schuldig is. Hij heeft het geld van hem 

geleend en zal het op 23 februari 1716 terugbetalen met vijf 

gulden interest per honderd gulden. Als hij de rente jaarlijks 

precies op de verschijndag of uiterlijk binnen 6 weken daarna 

voldoet, dan mag hij volstaan met een rente van 4 gulden per 

honderd per jaar. Anthonij verbindt hiervoor zijn zojuist 

gekochte perceel heide met het huis dat hij er reeds op heeft 

laten timmeren en de schuur die hij er nog op laat timmeren en 

al zijn tegenwoordige en toekomstige eigendommen. 

Zwager Jan Antonij Aertsen, wonende te Meerle, stelt zich voor 

hem borg met al zijn goederen. 

Dit perceel ligt, volgens mij, aan de westkant van de 

Galderseweg ter hoogte van de bocht in de Galderseweg die 

daar richting Meersel-Dreef gaat terwijl het oorspronkelijke tracé 

nog als een zandpad richting Meersel loopt. 

                                                 

1 Stadsarchief Breda RA Breda 703 folio 164. 
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Vermoedelijke locatie van herbergen Uijlenspiegel en Rode Swaan. 

Op 20 januari 1731 verkopen Uylespiegel en zijn vrouw voor 500 

gulden aan juffrouw Pieternella Cluyters, weduwe van de heer 

Johan de Vroom, zekere opslag van huis, schuur of stal te Kerzel, 

die zij daar getimmerd hebben met toestemming van de 

gezamenlijke eigenaren om het te mogen gebruiken zolang het 

huis en de schuur daar op blijven staan. Er wordt verwezen naar 

akten van 6 januari 1731 en 31 juli 1727, die ik helaas niet heb 

kunnen terugvinden. De verkopers mogen het huis blijven 

gebruiken zoals ze nu doen, tot 1 mei 1731. 

Op 8 januari 1759 verkopen Hendrik Boomaars en zijn vrouw 

Jacoba Verhagen aan Cornelis Michielsen, de opslag van een 

huis of herberg genaamd de Roode Swaan met schuur of 

stalling. 
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De ondergrond, bij afbranding of verval van het huis, behoort 

toe aan Cornelis Adriaanssen van Beeck, Hendrik Mattijs Janssen, 

Peeter Jacob Meeren, Adriaan Wagemakers, Hendrik Cornelis 

van Hooijdonk en Antonij van Hooijdonk. Deze goederen zijn op 

28 december 1750 gekocht van de erfgenamen van Antonij de 

Vroom. 

Cornelis Michielsen koopt dan ook een perceel erve, waarop 

voorheen een huis heeft gestaan, genaamd Den Uijlenspiegel, 

ook gelegen te Kerzel, groot 104 roeden, oost Jenneken Antoni 

Janssen, zuid ’s heren baan, west de kinderen van Adriaan 

Hendrik van Hooijdonk en noord Huijbregt van Oeckel. Ook 

koopt hij een perceel zaailand Den Tommenacker, 1 gemet 

groot, oost en zuid Cornelis Deckers, west het Galders moer en 

noord Jacobus Adriaan Coopmans’ vrouw. Deze percelen zijn 3 

augustus 1757 aan Hendrik Boomaars overgedragen. De totale 

prijs die Cornelis Michielsen betaalt is 400 gulden. 

De Roode Swaan ten westen van de Galderseweg staat nog op 

een kaart uit de 18e eeuw, maar niet meer op de kadastrale 

minuutplan uit 1832. Het huis ten zuiden en oosten van de straat 

bestaat dan nog wel en is eigendom van Jan Michielsen, zoon 

van Cornelis. 

Het blijft onduidelijk waar herberg Den Uijlenspiegel gestaan 

heeft. De aanduiding “zuid ’s heren baan” geldt ook voor een 

gebouw aan de Kerzelseweg tegenover hoeve De Paal, dus vlak 

bij de Belgisch-Nederlandse grens. Dat perceel (sectie G 

nummer 957) was in 1832 eigendom van de weduwe Jan 

Dekkers, die ook hoeve De Paal bezat.  
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Qua omvang komt de boomgaard van Jan Michielsen (G939) in 

aanmerking.  

De noordzijde van de Galderseweg in het gehucht Kerzel was in 

de 18e eeuw redelijk dicht bebouwd. Het is best mogelijk dat één 

van die gebouwen Den Uijlenspiegel was. 

Uitgebreid onderzoek naar de bewonings- en 

eigendomsgeschiedenis in dit gebied is nodig om de juiste 

plaats te kunnen aanwijzen. 

 

 
Deel van een ingekleurde kaart uit de 18e eeuw, waarop de grens tussen de 

landen van Breda en Hoogstraten is aangegeven. Afkomstig uit Collectie 

Cuypers van Velthoven. (BHIC 343 Collectie kaarten en tekeningen van het 

Rijksarchief in Noord-Brabant kaart 7065)  
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Ruzie in De Dubbelen Arend 

In de herberg onder het teken van 

de Dubbele Arend te Meerle is op 

maandag 28 februari 1718 een 

gezelschap aanwezig om ter 

gelegenheid van Vastenavond 

vrolijk te zijn en te teren.  Bij de 

25-jarige herbergier Cornelis 

Nuijts en zijn 36-jarige vrouw Anna 

Maria van de Couwelaer1 zijn 

onder anderen de volgende personen te gast:  

Wouter Marten Denen en zijn knecht Jan Mertens, Jan en Peeter 

Franssen, de 24-jarige Nicolaes Jan van Berghen uit Meerle, de 

43-jarige Cornelis Staeltiens uit Meersel, Jan van de Most, 

schoenmaker Francis Helselmans die tegenover de herberg 

woont, Joannes Peter Snoys, Cornelis Janssen (misschien 

dezelfde als Cornelis zoon van Joannes Peter Snoys2), Cornelis 

Jorissen, Jan en Cornelis Wagemaeckers, Hendrick Mattijs 

Janssen, Cornelis Lambrecht Snoijs, Cornelis van de Couwelaer, 

Jan Kerstiaen Mertens, Hendrick Adriaenssen (misschien 

dezelfde als Hendrick Adriaen Snoys), Jan Janssen, Cornelis 

Marten Domen en Cornelis Bosmans. 

                                                 

1 Cornelius Nuyts kwam uit Wortel en Anna Maria van den Cauwelaer werd op 14 januari 

1681 in Meerle gedoopt als dochter van borgemeester en schepen Jan Jacob van den 

Cauwelaer en Cornelia Mathys Sweerts. Jan Jacob sterft op 20 februari 1717 op 70-jarige 

leeftijd. Zijn vrouw sterft op 3 februari 1723 op 76-jarige leeftijd. Hun zerk is te vinden in 

de Sint Salvatorkerk te Meerle. 
2 Op 28 mei 1697 is Cornelius te Meerle gedoopt als één van de tien kinderen van Jan 

Peter Snoeys en Cornelia Nicolaas Jan Hendrickx. 
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Tegen de avond komt een groep uit Galder ruzie zoeken: 

Anthoni Janssen van Hooijdonck, bijgenaamd Uijlespigel, waard 

in de herberg onder het teken van de Uilenspiegel te Galder, 

Adriaen Cornelis Grauwmans, Cornelis Adriaen van Hoeijdonck 

(waarschijnlijk dezelfde als Cornelis Adriaenssen), Cornelis 

Michielssen van Hooijdonck, Jaspar Corstiaen Polliers  

bijgenaamd Jes, knecht op de hoeve van mevrouw Ladder1, de 

broers Adriaen en Peeter Cuijpers, Adriaen Cornelisssen 

bijgenaamd Groffe, Jan, knecht van Jan Rops, ene Franssens, de 

broers Cornelis en Jan Costers, Cornelis Adriaen Deckers 

bijgenaamd Ceescken Jaentiens, weduwnaar uit Galder, ene 

Janssens, de baas van Jes, pachter van de hoeve genaamd Den 

Nieuwen Polder van mevrouw Ladder2, Cornelis Vlamincx, 

Cornelis Adriaen van Beeck, Jan Aert bijgenaamd Clijne Jaene, 

knecht bij Jan Rops, Isacq, ook knecht bij Jan Rops op de hoeve 

van mevrouw Ladder, bij het kasteel3. 

Op straat voor de herberg ontstaat onenigheid tussen beide 

groepen. Jes en Jan Franssen spoken en willen met elkaar 

worstelen, waarbij Jan Franssen verschillende keren tegen de 

grond wordt geslagen. Nicolaes van Berghen probeert ze te 

kalmeren en zegt dat daar alleen maar ruzie van komt. 

                                                 

1 De Schotse hoef (nu Galderseweg 11) is de kleinste van drie hoeven horend bij huis 

Daesdonck. 
2 De achterste hoeve (nu Galderseweg 115) was eigendom van de weduwe van kolonel 

George Lauder, Johanna Maria Bevaert. Zij overlijdt op de laatste dag van 1717. Het 

Ladderkasteeltje was het oude huis Daesdonck. 
3 In 1699 pacht Jan Jansen Robs, wonend op de Emer te Princenhage de grote hoeve (nu 

Daesdonckseweg 5) voor 500 gulden per jaar (GAB N556 folio 166-168). Later is opnieuw 

een Jan Jansen Robs pachter (RAH Raad van Brabant 1018-129). 
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“Drinckt liever eene keere” zegt hij, maar dat is olie op het vuur 

voor Jes. Hij daagt de kloekste van de compagnie uit Meersel uit 

en slaat Peeter Franssen vijf á zes keer om de kop, waarbij hij 

zegt “Peeter Franssen, dat moet ick altemael weder lijden”. 

Ook Antoni Sips krijgt woorden met Jes. “Mij dunckt dat gij het 

op mij hebt” zegt Antoni, waarop Jes twee van zijn kameraden 

naar achter trekt en hij zijn mes trekt. Antoni weet met 

vriendelijke woorden verder onheil af te wenden: “Vrinden, ick en 

soeck geen rusie”. 

Het Meerselse gezelschap gaat weer naar binnen. Tegen het 

donker komt de Galderse groep terug en wil naar binnen om de 

anderen uit te dagen, maar de waardin of haar moeder doen de 

deur op slot als een furieuze Uylespiegel al vloekend en tierend 

aan komt lopen. “Schenckt mij enen halven stuijver genevel” 

roept hij de waardin toe. Anna Maria zegt hem dat ze niet meer 

open doet en niet wil tappen en ze vergrendelt ook de 

kamerdeur aan de zuidzijde van de herberg. 

Nicolaes van Berghen durft de hele avond niet meer naar binnen 

en ziet buiten drie á vier personen, elk met een stok in de hand, 

met geweld op de deur aan de zuidzijde slaan. Er wordt ook met 

hout of iets dergelijks op de luiken geslagen. Later worden op 

de binnendeur verschillende sneden gevonden. Nicolaes weet 

niet of de deur is opengedaan of opengeslagen, maar op een 

gegeven moment gaan de belagers naar binnen. 

Bij de deur staat Adriaen Grauwmans, die zijn mes in de hand 

genomen heeft. Hij wil er Nicolaes een snee of steek mee geven, 

maar gelukkig neemt de knecht (van) Jan Baexsche hem vast. 
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Nicolaes kan vluchten. Ook Merten Merten Deckers wordt door 

Adriaen bedreigd. Adriaen snijdt naar hem en ook hij moet 

vluchten. 

De Galdenaren lopen de voordeur aan de straatzijde ten oosten 

open. De ijzeren plaat, die in de deurstijl onderdeel uitmaakt van 

het slot valt op de grond, zodat het huis geen beveiliging meer 

heeft. 

Vloekend, tierend en razend eisen de geweldenaars dat de 

waardin voor hen tapt, maar ze weigert omdat ze meer ruzie 

vreest. Anna Maria sleurt haar man naar de moos om verder 

onheil te voorkomen. Intussen zijn er ook mensen in de keuken 

gekomen, die potten, pinten en stoelen vernielen. Ze stampen 

tegen de kamerdeur aan de noordzijde, tussen de keuken en de 

grote kamer, waar de jeugd of het oorspronkelijke gezelschap 

zich vermaakt. De deur is met de klink gesloten, maar ze gaan er 

met stoelen en vaten tegen aan tot de deur ter aarde valt. De 

bovenste duim is volledig uit de stijl geraakt en de onderste is 

krom. Ook is een plank van de deur gebroken, net als van de 

deur boven de oven in de grote kamer. Daar is een plank van 

vier vingers breed bij drie á vier voet lang afgebroken. 

De belagers beginnen met tinnen en stenen potten te gooien 

naar het gezelschap. Er sneuvelen dertien á veertien potten, een 

tinnen wijnpot wordt verpletterd en er worden zes stoelen 

gebroken. Ook worden twee lampen gebroken. Het licht in de 

kamer is daarmee uitgedaan. Er klinkt “Smijt niet meer maer 

steeckt” en “Steeckt maer en snijt niet, wij sullen alles vermooren” 

of iets dergelijks. 
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De waardin dwingt haar man de kelder in te gaan omdat ze 

vreest voor zijn leven. Bijna alle gasten moeten vluchten. Alleen 

Jan Mertens en zijn vrouw en schoenmaker Francis Henselmans 

blijven binnen. Zelfs de waardin moet drie maal haar huis 

ontvluchten terwijl de moedwillige bende nog in de herberg is. 

De volgende dag, op 1 maart, vindt Cornelis Nuijts op de ashoop 

van zijn overbuurman Francis Henselmans zijn grote tinnen 

schotel, waarvan de rand is krom geslagen en doorsneden. 

Ook Jes loopt daar te zoeken, naar zijn mes. Hij voegt Cornelis 

toe “Siet off gij mijn mesch vindt, het is met eenen rooden hecht 

ende als gij het vindt, sijnt het mij thuijs”, maar dat doet Cornelis 

natuurlijk niet. Als hij het mes gevonden heeft, draagt hij het in 

bijzijn van schepenen over aan de hoofddrossaard. 

De gans rijden 

Het is niet helemaal duidelijk of Uylespiegel bij Cornelis Nuijts 

verhaal kwam halen naar aanleiding van ruzie onder de jeugd, 

maar (drank) gebruiken rond Vastenavond vormden gemakkelijk 

een aanleiding voor ruzies. 

De jeugd van de grensdorpen Galder en Meersel zocht elkaar op 

tijdens jaarlijkse feesten als Vastenavond. Die van Meersel gaan 

“de gans rijden” in Galder en die van Galder komen “de haan 

rijden” in Meersel. Dit soort kwelspelen, waarbij de kop van een 

(dood) dier werd getrokken, is tegenwoordig ondenkbaar, maar 

was in de middeleeuwen een wijdverbreid volksvermaak.1 

                                                 

1 Ganstrekken wordt alleen nog in het Zuid-Limburgse Grevenbicht gehouden en wel op 

carnavalsdinsdag, dus een dag later dan in onze buurt gebruikelijk was. 
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Bij rijke deelnemers werd in 

plaats van een gans een 

zwaan gebruikt. De 

Meerselse haan is mogelijk 

een “goedkope” variant. 

In 1718 wordt ’s morgens 

bij herberg Uylespiegel “de 

gans gereden” en ’s 

middags ten huize van 

Cornelis Kerssemans “de 

haan”. Cornelis ziet dan, 

dat er ruzie ontstaat tussen 

beide groepen jeugd. 

Hij gaat naar Galder en 

vertelt daar aan 

Uylespiegel en zijn 

gezelschap, wat er in 

Meersel aan de hand is. 

Hij zegt ze, dat ze er beter naar toe kunnen gaan, omdat die van 

Galder “anders wacker slaag souden krijgen” en “armen en 

beenen aan stucken souden geslaagen worden”. 

Na enig aandringen gaat Uylespiegel met enkelen uit zijn 

gezelschap naar Meersel. Cornelis blijft in Galder en gaat zelf pas 

in de namiddag naar huis. Onderweg komt hij Uylespiegel en 

zijn gezelschap tegen in de buurt van het huis van Jan van 

Rijckevorssel. Daar komt een hond op hem toeschieten. Cornelis 

trekt zijn mes om de hond af te weren. 
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Iemand uit het gezelschap volgt Cornelis daarop tot in het huis 

van Van Rijckevorssel, slaat hem tot twee maal toe en trekt zijn 

mes. Uylespiegel ziet dat en weert met zijn rotting1 het mes af, 

anders had Cornelis een snee in zijn tronie opgelopen. Hij 

vermaant die persoon en vraagt of hij zich niet schaamt, dat hij 

zo’n onbeschaamdheid begaat. 

De volgende dag hoort Cornelis Kerssemans van enkele 

Meerselse jongeren, dat ze die van Galder “braaf afgeslaagen” 

zouden hebben als Uylespiegel en zijn gezelschap niet ter 

assistentie gekomen waren. Ze hadden de stokken daartoe 

immers al in de hof gereed staan. 

Slagboomwachter 

Na de stichting van het klooster te Meersel-Dreef bezoeken veel 

Rooms-katholieken deze plek vlak over de grens om ongestoord 

hun geloof te kunnen vieren. In de republiek mag immers alleen 

de staatsgodsdienst openlijk worden beleden. Net zoals ook nu 

nog velen op een vrije middag naar de Dreef gaan, gebeurde 

dat ook rond 1717. De route via de huidige Galderseweg werd 

dankzij de aantrekkingskracht van het klooster belangrijker dan 

de oude route naar Meersel (zandpad richting hoeve De Paal). 

De bewoners van Kerzel langs de gebuurweg zagen de 

“toeristen” door hun gehucht trekken en wilden er graag een 

graantje van meepikken. Blijkbaar werd de gebuurweg door een 

slagboom, draaiboom of “hekken” afgesloten. 

  

                                                 

1 Wandelstok. 
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Zo verklaart Cornelis Adriaan van Beeck, woonachtig te Galder, 

dat de gebuurweg, gelegen in het gehucht Kerzel, uitkomende 

op de grote baan, tegenover het huis van Uylespiegel, het 

eigendom is van Van Beeck en meer anderen, waaronder 

Uylespiegel en zijn zusters en broers. Zij betalen samen jaarlijks 

cijns aan rentmeester Eccart. Over die gebuurweg mag niemand 

rijden, met karren, wagens, sjezen, paarden enzovoort, tenzij met 

toestemming van de eigenaren. Daarom hebben zij daar een hek 

gehangen, dat met een slot kan worden afgesloten, waarvan de 

sleutel berust bij Uylespiegel. Van Beeck heeft hem opgedragen, 

om, als er iemand door wil rijden, het hek af te sluiten. Dat 

leidde op een zekere dag in 1717 tot onenigheid: 

Vanaf het klooster te Meersel komt een gezelschap door Kerzel 

in de richting van Breda rijden. Voorop rijden officier De Vries, 

schout en kastelein te Oosterhout en zijn vrouw in een sjees. 

Daarachter komen Gerrit van der Hoeven, ontvanger van de 

vrijheid Oosterhout en zijn vrouw in een andere sjees. 

Mr. Anthonij van Buurstede rijdt te paard nu eens voor en dan 

weer achter het speelwagentje waarop de heer De Vries, 

raadsheer in de hoge raad met enige dames zit. 

Ze komen over een weg, waar een hek open staat. Via dat hek 

komt men op de grote weg of baan. Officier De Vries, Gerrit van 

der Hoeven en Anthonij Buurstede passeren het hek. Van der 

Hoeven ziet terwijl hij het hek passeert, dat uit een huisje, dicht 

tegenover het hek staande, snel een man komt aanlopen. 

Het huisje wordt Den Uijlenspiegel genoemd en de man die er 

uit komt is Anthonij Janssen van Hooijdonck alias Uylespiegel. 



55 

Hij zegt iets als “daar sou de duijvel mespeelen, soo wij daar geen 

kuijt off haring van soude hebben” of “een vrolijken avont” en hij 

sluit het hek. Hierdoor raakt het speelwagentje ingesloten. 

Van der Hoeven rijdt wat door richting Van Buurstede en roept 

hem. Die rijdt terug en ziet dat Uylespiegel het hek op de 

binnenweg dicht houdt. 

Van Buurstede vraagt hem onder welke jurisdictie ze daar zijn en 

wie hem opdracht gegeven heeft om weggeld te vragen. 

Uylespiegel antwoordt dat hij daartoe opdracht heeft van de 

schout van Ginneken. Van Buurstede komt wat dichter bij en 

Uylespiegel wil zijn paard bij de toom vatten. Daarop geeft Van 

Buurstede hem enige slagen met zijn degen op het hoofd of 

zoals Van der Hoeven, die hem gevolgd is, later zegt: “Over 

d’oore”. 

Na deze draai om zijn oren loopt Uylespiegel woedend naar het 

huisje terug. Ondertussen is het hek geopend en het 

speelwagentje rijdt er door. Van Buurstede volgt het wagentje 

en Van der Hoeven loopt weer naar zijn sjees en klimt er op. 

Terwijl hij op zijn sjees klimt ziet hij dat Uylespiegel met een 

snaphaan dreigt te schieten. Omdat hij de laatste van het 

gezelschap is en ongemakken wil voorkomen, maakt hij dat hij 

weg komt. Ook Van Buurstede hoort dat Uylespiegel hem 

schreeuwend achterna zit en dat hij dreigt te schieten. 

Verklaringen hierover worden pas in 1723 vastgelegd, blijkbaar 

met het doel Uylespiegels karakter negatief te schetsen. 

Op de aanleiding daarvoor kom ik nog wel eens terug.  
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Aan dit nummer werd bijgedragen door Karel van den Hout, 

Toon van Miert, Johan Mulders, Guus Rombouts, Ben van der 

Veer, Louis Vriens en Hans van der Zanden.



 

 

 

HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 

 

opgericht op 3 april 1975, koninklijk erkend als vereniging 

op 25 november 1975, ingeschreven bij KvK Breda 

dossiernr. 40282568, richt zich op het gebied van de 

voormalige gemeente Ginneken en Bavel, gevormd door 

de dorpen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek 

en Ulvenhout. 

 

Secretariaat 

 

info@paulusvandaesdonck.nl 

 

Johan Mulders, Gebuurdreef 5, 4851 BW Ulvenhout 

(076) 561 20 47. 

 

Ledenadministratie 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 

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

voldoen op rekening NL52INGB0003713311 ten name van 

Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 

Bij betaling via automatische incasso geldt een korting. 

 

Bestuur 

 

Gerard Oomen : voorzitter 

Johan Mulders : secretaris 

Hans van der Zanden : penningmeester 

Joke van Baal-Smeekens : medewerkster Ulvenhout 

Louis Vriens : medewerker Galder-Strijbeek 

Peter van der Ven : medewerker Ginneken 

Karel van den Hout : medewerker Bavel 

Ger Schuurmans : medewerker Ulvenhout 

Marijke van Hooijdonk : medewerkster projecten 

 

Ereleden 

 

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

Jan van Dongen, Jan Grauwmans, erevoorzitter Kees 

Leijten. 

 

 

  

PUBLICATIES 

 

1975 Monumentenboekje 

1977 Molen ‘De Korenbloem’ 

1977 130 jaar Mariaschool 

1978 Korenmolen De Hoop 

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 

1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 

1981 Driekwart eeuw Constantia 

1982 David Tomkins 

1983 100 jaar school Galder 

1983 Veldnamen 1-25 

1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 

1985 Bibliografie I 

1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 

1986 Wandelen in Strijbeek 

1987 Kerken in Bavel 

1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot) 

1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 

1990 Gemeente Nieuw Ginneken in verleden en heden 

1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. 

1994 Bibliografie II 

1996 Wandelen op Luchtenburg 

1996 Veldnamen 26 

1996 Gemaallijst 1795 

1997 Straatnamen 

1999 Carnaval in Ulvenhout 

1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 

2003 Boerderijen in ’t Heem van Paulus 

2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 

2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 

2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 

2007 50 Jaar KBO-Ulvenhout 

2008 Mattheusschool Galder 125 jaar 

2011 Oude namen in Nieuw-Ginneken 

2014 Bavel 70 jaar bevrijd 

2016 Landgoederen rondom Ulvenhout 

 

 

 

 

 

 

PAULUS’ MUSEUM 

 

geopend op 6 september 1986, statutair opgericht op 20 

december 1988, ingeschreven bij KvK Breda dossiernr. 

41104979, is gevestigd aan de Pennendijk 1, 4851 VB 

Ulvenhout. 

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

maand en elke woensdag. Voor groepsbezoeken op andere 

tijden kunt u contact opnemen met conservator Kees 

Leijten (076) 561 27 42. 

Voor schenkingen voor de collectie kunt u terecht in het 

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

16:00 uur. 

 

Het bestuur van de stichting Paulus’ Museum bestaat uit 

het volledige bestuur van de heemkundekring, aangevuld 

met: Kees Leijten, penningmeester Dick Meeren en Adam 

Verkooijen. 

 

 BRIEVEN VAN PAULUS 

 

redactie@paulusvandaesdonck.nl 

 

Kees Leijten, Louis Vriens, Johan Mulders, 

Hans van der Zanden. 
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www.paulusvandaesdonck.nl 
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