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Het Mastbosch 

Het Mastbosch behoorde in vroeger tijden tot de gemeente 
Ginneken en Bavel. 
In de eerste helft van deze eeuw werd het ge-annexeerd 
door Breda. 
Het was vanwege de historische verbondenheid tussen onze 
gemeente en het Mastbosch, dat Staatsbosbeheer aan Paulus 
van Daesdonck verzocht mee te werken aan het onlangs ver
schenen boekje over houtvester Van Schermbeek en "zijn" 
Mastbosch. 
Uitvoerig staan we in deze af levering van de Brieven van 
Paulus stil bij dit werkje. 

We publiceren o.a integraal de toespraken van Prof. Ir 
A. van Maaren en de heer A.J . Spierings en een verslag 
over de presentatie. 
Uiteraard ook het jaarverslag, een verslag van de jaar
vergadering en meerdere artikelen over de activiteiten 
van Uw Kring. 

De rijtuigen van Jac van Steen ziJn inmiddels vervangen 
door de Kerststallen in allerlei maten en soorten. 
Bij onze zustervereingingen verschenen vele interessante 
heemkundige werken, die wij behandelen naast ons eigen 
uitgave over een legendarische houtvester in . 

HET MASTBOSCH 
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De lezing begint om 20.15 uur. Zorg dat U op tijd 
aanwezig bent, want het belooft weer druk te worden . . 

Nieuw -Ginneken Met vriendelijke groeten , 

Zaaimaand, 1990. 

Tijdens de manifestatie Bavel Anno 1920 heeft Paulus voor 
zijn 9resentatie van "Schatten bij Paulus" de derde prijs 
behaald . Via een vijftal televisietoestellen kon het pu
bliek van heel nabij volgen wat er ter beoordeling voor
gelegd werd. E!1 dat waren een aantal relatief toch wel 
waardevolle zaken waaronder een gouden munt en een ma
nuscript, die beiden enkele duizenden guldens waard. 

Na een vlot verlopen jaarvergadering en heerlijk worste
brood trad de muziekgroep de Glacis uit Bergen op Zoom 
op. Zowel vocaal als instrumentaal viel er volop te ge
nieten. Vele liedjes werden uit volle borst meegezongen. 
Bovendien beschikte de Glacis over een man die de lied
jes erg humoristisch en ad rem aan elkaar praatte. 
Op een opmerking uit de zaal reageerde hij als volgt: 
"Ja, een mens is nooit te oud om te leren. Een varken 
leert zelfs nog ná zijn dood". 
Een avond waarna velen weer opgemonterd huiswaarts togen. 

In afwijking van wat tot nu toe gebruikelijk was is er 
nu eens een lezing op woensdagavond. 
Op woensdag 14 november komt dr. Van Laere uit Liempde 
in de Fazanterie een lezing houden onder de titel: 
"Van Palmbos tot Strooike". 
Deze volkskundige en huisarts, die geboren is in Vlaan
deren en nu in Oostbrabant woont, verdiepte zich in de 
gebruiken van de Brabantse mens. 
Geboorte, huwelijk en dood zijn vaste punten in de 
levenscyclus van de mens . Vanouds zijn rond deze en 
andere belangrijke gebeurtenissen in het leven van 
de Brabander gebruiken gegroeid, die een grote so
ciale r o l zijn gaan spelen. 
Dr. Van Laere verdiepte zich in de betekenis en de 
vormgeving van die gebruiken. 

namens het bestuur van de 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck 

voorzitter 

AGENDA 1990/1991 (61) 

sept 

okt. 

nov. 

Begin 16e Verenigingsjaar. 
2 Museum open 

Voor de laatste maal "Miniatuurkoetsen 
en Paardenbitten". 

8 Open Monumentendag. 
Paulus organiseert een fietstocht door 
onze l andgoederen. 

17 Jaarvergadering. 
Optreden van de Bergen op Zoomse groep 
Glacis. 

7 Museum open. 
Opening tentoonstelling over Kerststallen. 

10 Volkskunde- avond.Brabants Heem in KUB 
te Tilburg*. Aanvang 19.30 uur. 
Dr . van Laere met "Van Palmbos naar 
't Strooike". 

15 Brieven van Paulus 81. 

4 Museum Open. Tentoonstelling Kerststallen 
18 Studiedag "Heemkunde en Archeologie" t e 

Tilburg*. 
------->• 14 Lezing door Dr. Roger van Laere .· "Van 

Palmbos naar 't Strooike" in de Fazanterie . 
Aanvang 20 . 15 uur. 
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Volkskunde-avond Brabants Heem in de 
"Bidprentjes in Brabant" tussen 1840 
1986 door Albert van der Zeyden. 
Aanvang 19.30 uur . 

Museum open. 
Tentoonstelling Kerststallen. 
Brieven van Paulus 82. 

Museum open. 
Veearts Rasenberg treedt op als "De 
Zingende Veearts". 

Museum open. 

KUB*. 
en 

Tentoonstelling over de Schutterijen in 
Nieuw-Ginn~ken. 

Brieven van Paulus 83. 

Museum open. 
Tentoonstelling "Schutterijen in Nieuw
Ginneken". 
Lode Jordaens uit Essen vertelt over 
"zijn" Kiekenhoeve. 

Paulus 16 jaar. 
Museum open. 
"Schutterijen in Nieuw-Ginneken" 
Brieven van Paulus 84. 
Nationaal Museum Weekend 
Excursie per fiets. 

Museum open. 

Museum open. 
"Schatten bij Paulus" bij Anno 1920 
te Bavel. 

Museum open. 
Brieven van Paulus 85 

Museum GESLOTEN. 
Heemkamp te Oirschot*. 
Einde 16e Verenigingsjaar. 

* Activiteiten van de Stichting "Brabants Heem'', ook voor U. 
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JAARVERSLAG VAN DE HEEMKUNDEKRIN:; PAULUS VAN DAESOONCK 
TE NIEUW-GINNEKEN OVER HEI' VERENIGIN:;SJAAR 1989-1990 
door Jan van D'.::>rst. 

In de eerste week van dit verenigingsjaar heeft het bestuur 
van Paulus van Daesdonck samen met een delegatie van ons 
gemeentebestuur en de harmonie van Bavel, op uitnodiging 
van het gemeentebestuur van de stad Zakopane in Polen, een 
bezoek gebracht aan deze stad. Wij brachten daar o.a . een 
bezoek aan de bijeenkomst waarin het feit herdacht werd, 
dat de Tweede We re ldoor log. begon. 
Ook waren we te gast van de plaatselijke kring "De vrienden
kring van de Bergen". 
Onder leiding van de gemeentesecretaresse Eva Kremer brach
ten we ook een bezoek aan het plaatselijk heemkunde-museum. 

Op 10 september opende burgemeester Van der Velden op een 
zeer ludieke wijze de zesde tentoonstelling in ons museum. 
Deze was gewijd aan d'Oude Imkerij. Deze expositie was tot 
stand gekomen in fijne samenwerking met de bijenvereniging 
St. Ambrosius en was te zien tot 15 januari 1990. 

De Algemene ledenvergadering werd gehouden op 18 september 
in de Fazanterie Na de jaarvergadering hield Carlo Braat, 
medewerker van Brabants Landschap een dialezing om de 
Stichting meer bekendheid te geven. 

"Smokkelen in Brabant" was de titel van de lezing van 
Paul Spapens. Hij sprak op maandag 27 november in cafe 
De Grens bij Strijbeek over de sociaal-economische aspec
ten van smokkelen in de periode van 1870 tot de jaren 
'60 van deze eeuw. 

Op 22 januari trad Jan Jorissen voor de derde maal in 
successie op in zaal Bruininks te Bavel. 
Samen met zijn vrienden Jan Soeterboek, Pieter van Ginne
ken en Roeland Stoop bracht hij liedjes en sketches van 
na de oorlog. Dit was weer een waar hoogtepunt. 

Vanaf 4 februari was in de tentoonstellingsruimte van ons 
museum de expositie te zien van de prachtige collectie 
miniatuurkoetsen van de heer Jac van Steen. 
Naast de miniatuurkoetsen, was er ook een grote verzameling 
paardenbitten te bewonderen. 

De foto-club Nw.-Ginneken presenteerde op 12 maart een 
diaklankbeeld in de Fazanterie. 
Vele bekende en minder bekende dorpsgezichten passeerden 
de revue. 



6 

Op 3 april bestond onze kring 15 jaar. 
Hieraan werd in de Brieven van Paulus nr. 79 extra aandacht 
besteed. 
Ter gelegenheid van dit feit, werd er op 1 april in ons 
museum ook een foto-tentoonstelling geopend. 

Ook Paulus schonk aandacht aan het feit, dat het dit jaar 
50 jaar geleden is, dat de Duitsers ons land binnen vielen. 
Op 7 mei sprak de heer Schulten in de Fazanterie .·voor een 
aandachtig gehoor. 
Hoofdthema van zijn betoog, ondersteund door illustraties, 
was: De inval in 1940 gezien vanuit de Duitse visie. 

De geplande excursie op 4 juni moest worden afgelast, daar 
er te weinig deelnemers waren. 

Ter gelegenheid van Anno 1920 te Bavel, organiseerde Paulus 
op zondag 24 juni "Schatten bij Paulus" in Bavel in zaal 
Bruininks te Bavel. 
Iedereen was in de gelegenheid om zijn of haar "schat" te 
laten taxeren door deskundigen. 
Velen hebben hiervan gebruik gemaakt. 

Op 22 augustus is het boekje "Het Mastbos en het werk van 
Houtvester van Schermbeek" ten doop gehouden. 
Dit boekje werd samengesteld door dhr. A.J. Spierings uit 
Breda en werd uitgegeven door Staatsbosbeheer in samen
werking met onze heemkundekring ter gelegenheid van het 
feit, dat 100 jaar geleden Houtvester van Schermbeek zijn 
werk in het Mastbos begon. 

Verder zij vermeld, dat gedurende het afgelopen vereni
gingsjaar ons tijdschrift "Brieven van Paulus" weer vijf 
maal is verschenen. 

Ons museum is op tien zondagen opengesteld geweest. 
Vele groepen hebben ook in het afgelopen jaar gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid een bezoek te brengen aan 
het museum. 

SCHUTI'ERIJEN IN NIEUW-GINNEKEN 
Brabant is rijk aan tradities. 
Een daarvan is de Schutterij. 
Ook onze gemeente heeft een aantal Schutterijen. 
Paulus wil daar gaarne aandacht aan besteden door 

.een tentoonstelling van alles wat op de Schutterij 
in onze gemeente betrekking heeft 
Heeft U nog iets interessants op dat gebied? 
De tentoonstelling wordt in februari a.s. geopend. 

7 
VERSIP.G VAN DE lSe JAARVERGADERIN; VAN DE HEEMKUNDEKRIN; 
"PAUWS VAN DAESOONCK", GEHOUDEN OP MAANDAG 17 SEPI'EMBER 1990 
door Jan van J:.KJrst. 

Om 12.15 uur opent voorzitter Van der westerlaken de 
vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Hij dankt de families van Ginneken, van Loenhout, van 
Kaam, Vlamings, Janssens, van Tinteren en de Cate
chisten voor hetgeen zij voor Paulus hebben meegebracht. 

2. De notulen van de 14e Algemene Ledenvergadering d.d. 
18 september 1989, welke gepubliceerd werden in de 
B.v.P. nr. 76 worden ongewijzigd goedgekeurd. 

3. Het jaarverslag van het verenigingsjaar 1989~1990 
wordt door de secretaris voorgelezen en voor kennis
geving aangenomen. 

4. De penningmeester doet verslag van het financieel be
leid over het voorbije verenigingsjaar. 
Naar aanleiding van vragen van dhr. Baartmans, wordt 
besloten, om volgend jaar het financieel jaarverslag 
en de begroting op de le openingsdag in september 
in het museum ter inzage te leggen. 
De mededeling van de penningmeester, dat de contri
butie niet verhoogd zal worden, wordt met applaus 
begroet. 

5. Dit jaar hebben Bertha van Dongen-Nous en Jos Denis 
op 3 september de boeken en bescheiden van de penning
meester gecontroleerd. 
Bertha deelt mede, dat alles keurig in orde is bevon
den en verzoekt de vergadering om de penningmeester 
te willen déchargeren. 
De voorzitter dankt de kascommissie voor hun werkzaam
heden. 

6. De begroting van de penningmeester voor het volgend 
verenigingsjaar wordt ongewijzigd vastgesteld. 

7. Bertha van Dongen treedt af als lid van de kascommissie 
en Henk Baartmans verklaart zich bereid, om volgend 
jaar samen met Jos Denis de boeken van de penningmeester 
te controleren. 

8. Aangezien ook de voorzitter volgens rooster aftreedt, 
neemt de vice-voorzitter Kees Leijten tijdelijk het 
voorzitterschap over. 
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Aftredend zijn: Jan van der Westerlaken, Pieter van 
Hooijdonk en Ad Luijten. Allen stellen zich herkies
baar. 
Daar er bij de secretaris geen tegencandidaten zijn 
binnengekomen worden allen wegens enkelvoudige can
didaatstelling bij acclamatie herkozen. 

9. Voorzitter deelt mede, dat secretaris en penning
meester een verslag over het reilen en zeilen van het 
museum zullen plaatsen in het eerste nummer van de 
Brieven van Paulus in 1991. Dit omdat het verenigings
jaar van het museum loopt van 1 januari t/m 31 december. 

10. De voorzitter "wandelt" met de aanwezigen het voorlopige 
programma voor het volgende verenigingsjaar door . 
Vanavond optreden van de Glac is. 
Vanaf 7 pktober een tentoonstelling van kerststallen in 
het museum. 
Op 1~ november een lezing van dr. van Laere uit Liempde. 
Optreden van de Zingende Veearts op 21 januari. 
Tentoonstelling van de Schutterijen vanaf 3 februari. 
Lode Jordans zal op 18 maart een lezing verzorgen over 
het Karrenmuseum. 
Excursie in de maand april. 
Op 30 juni zal ter gelegenheid van Anno 1920 in Bavel 
wederom "Schatten bij Paulus" worden georganiseerd. 

Ook zullen gedurende het komende verenigingsjaar weer 
5 Brieven worden uitgegeven. 
Hij dankt speciaal de hoofdredacteur Kees Leijten voor 
de . vele uren, die hij aan de Brieven besteedt. 

11. Tijdens de rondvraag ontstaat er een kleine discussie 
over de excursie. 
De kernvraag is: Hoe gaan we, te voet, met de fiets 
of met de bus. Na handopsteken blijkt, dat het meren
deel van de aanwezigen kiest voor een excursie per 
fiets. 

12. Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en biedt 
alle aanwezigen, namens de kring, het traditionele 
worstebrood aan. 

KONI'RIBUTIE 
Onlangs ontving U een accept-girokaart voor het nieuwe 
Verenigingsjaar van Paulus. 
Hebt U hem ingestuurd? Doe het nu! 
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AAN3ENMM VERGADEREN MRI' DE GLACIS 
door Anneke O::nes-v.d. Berg 

De uit 7 personen bestaande groep de Glacis uit Bergen 
op Zoom heeft op 17 september de jaarvergadering van 
"Paulus" opgeluisterd. De aanwezigen hadden zich in
middels te goed gedaan aan het traditionele worstebrood 
toen de volksgroep hun optreden begon. De sfeer zat er 
al snel in want zanger/trompetist (etc.) Wim Hoedelmans 
wist goed op de zaal in te praten. 
Hij moest er (hoe kan het ook anders) even op wijzen dat 
zij net als burgemeester v.d. Velden (die ook aanwezig 
was) uit Bergen op Zoom komen. "Wij hebben", aldus Wim 
Hoedelmans, een route-beschrijving gekregen om hier te 
komen maar niet voor de terugweg. 
Waarschijnlijk heeft P. v.d. Velden deze ook nooit 
gehad! 

De naam de Glacis (spreek uit: de klassie, met de klem
toon op de "ie") is ·afgeleid van de plaats waar de groeps
leden altijd repeteerden namelijk in een school op een 
van de oude vestigingsglooiingen in Bergen op Zoom 
Deze vestingsglooiingen heten (vanuit het Frans) Glacis. 

De Glacis bestaat uit 5 heren en 2 dames. Het repertoire 
bestaat uit traditionele Nederlandse en Vlaamse volks
muziek doorspekt met eigen werk. Elk jaar wordt het re
pertoire in zijn geheel aangepast, zodat telkens een 
nieuw programma kan worden aangeboden. 
Maar ook nummers die inmiddels uit het repertoire zijn 
verdwenen, worden op verzoek nog gezongen. 

Mevrouw Ermens wilde bijvoorbeeld graag "Het vrouwtje van 
Stavoren" horen. En daar werd voor gezorgd. In de pauze 
moest de groep het nummer wel doornemen, omdat ze het al 
lange tijd niet meer hadden gespeeld, maar het liep als 
een trein 
Naast "Het vrouwtje van Stavoren" speelde ze nog heel 
wat andere nummers, bekend en onbekend, instrumentaal en 
gezongen. Bi~voorbeeld: "Matilde", "Toen wij uit R'dam 
vertrokken", "We waren met 8", "Hij was een smokkelaar", 
"Mannen met baarden". 
De zaal zong, zoals we gewend zijn, weer fanatiek mee . 

Op een bepaald moment wilde Wim Hoedelmans weten of de 
avond vroeg afgelopen moest zijn of dat het allemaal 
wat mocht uitlopen. Jan van der Westerlaken verzekerde 
hem dat niemand haast had. "Mooi", zei Wim Hoedelmans, 
"dan kunnen we uitgebreid pauzeren". 
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En hoewel de Glacis niet lang pauzeerde was de avond 
toch later afgelopen dan we gewend zijn van de avonden 
van "Paulus". Maar ik denk dat niemand spijt heeft 
van zijn of haar komst . Het is waarschijnlijk een goed 
idee om de Glacis volgend jaar nog eens uit te nodigen. 
Het was tenslotte heel gezellig! 

OPEN OONUMENI'ENDAG 1990 
door Jac Jespers 

De dag waarop de Open Monumentendag dit jaar zou worden ge
houden, zaterdag 8 september, begon niet al te best: regen, 
regen en nog 'ns regen. 
Toch bleek zich rond 14.00 uur 'n vijftigtal fietsers 
in en rond ons museum aan de Pennendijk te hebben verzameld; 
jong en wat ouder, dames en heren, afkomstig van binnen, 
maar ook van buiten onze gemeente. 
In een lange sliert werd even· later koers ge~et naar het 
lanqgoed Anneville, waar we werden verwelkomd met een 
flinke regenbui. 
Gelukkig bleef 't droog gedurende de rest van de tocht. 
Vervolgens gingen we even de gemeentegrens over naar 
het landgoed Valkenberg, voor een groot deel 
in Gilze en Rijen. 
Hier werd ondermeer een bezoekje gebracht aan de 
bijna twee eeuwen oude grafkelder. 
Aan de andere kant van de Chaamseweg, op het landgoed 
Hondsdonk, moest de route wegens de slechte begaan~ 
baarheid beperkt blijven tot de laan achter "'t kasteel". 
Tenslotte wachtte ons het vierde landgoed in Nieuw-Ginneken, 
Luchtenburg. 
Fietsend door de vele plassen kon ook hier volop genoten 
worden van de prachtige natuur, die zo kenmerkend is voor 
onze landgoederen. 
Even na 16.00 uur namen we van elkaar afscheid bij de 
eewenoude vroegere herberg "tt Jagertje " aan de Heistraat, 
Hopelijk voor velen een interessante ervaring rijker. 

EEN BREDAAS KRUIKJE ( 3) 

Leni Jongeneel, die in ons vorig nummer inging op 
de publicatie van Henk Muntjewerff in deel 79, 
over een Bredaas kruikje, is dieper ingegaan in de 
historie van limonadefabriek Sips. 
Haar artikel was echter nog niet gereed. 
U houdt het van ons tegoed. 
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Tijdens Bavel' anno 1920 

'Schatten bij ·Paulus' 
TUSSEN KUNST EN KITSCH 

NIEUW E.VENEMENI' "SCHATTEN BIJ PAULUS" TIJDENS AFGELOPEN 
ANNO 1920 SUCCESVOL VERLOPEN 
door Elly Zwijnenburg. 

Naar een idee van de heemkundekring uit Etten Leur heeft 
ook "Paulus van Daesdonck" deze aktiviteit opgepakt en 
voor de eerste maal gebracht tijdens de Anno-feesten in 
Bavel. Velen hebben de weg gevonden naar Bruininks, 
zowel de mensen die iets bijzonders dachten te hebben en 
dat wilden laten taxeren, als wel de kijkers, die dankzij 
een opgestelde t.v.-camera bij elke tafel en de uitleg 
van de deskundigen ook volop aan hun trekken kwamen, 

ANTIEK EN CURIOSA 
Al voor 13.00 uur stonden de mensen zondag te wachten 
voor Bruininks met hun schatten. In de zaal waren hoeken 
ingericht per onderdeel. 
Zo was er een hoek, waar o.a. porcelein, glas en curiosa 
getaxeerd werden door mevrouw D. Vos uit Bavel. Zij 
kreeg geen echte toppers aangeboden, wel o.a. een rook
stel en vrij veel achttiende eeuws porcelein. Ook een 
kaststelletje en chinese kommen. Typisch was dat er aan 
het begin van de middag en aan het eind mensen kwamen 
met een exact zelfde kaststelletje. Ook kwam er iemand 
met een soort keitje met een gat erin. 
Mevrouw Vos vermoedde dat het een weefspoeltje uit de 
ijzertijd was hetgeen bevestigd werd door de heer Anton 
van der Lee. 

ENKELE ECHTE TOPPERS 
De heer van der Lee zat als deskundige in de hoek heem
kundige - en archeologische zaken. Hier was het erg druk. 
Veel mensen interesseren zich daarvoor en verzamelen 
dergelijke oude spullen. Er werd o.a. een Franse vuist
bijl aangeboden van het Abbevilletype. Volgens de heer 
van der Lee was die ongeveer 250.000 jaar oud en hij 
schatte de waarde rond f 300,--. 
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De bijl was van een meisje uit Breda, die lid is van de 
archeologische vereniging aldaar Zij had een tijdje 
terug een zak met van die bijltjes gekocht voor f 100,--. 
Oit exemplaar was volgens haar de mooiste. Ook hier werd 
getoond. een gecalligrafeerd 19e eeuws kerkboek met zil
veren s 'luiting en góud op snee Het was een Nederlandse 
uitgave. De deskundige schatte de waarde van dit kerk
boek op f 5000,-- tot f 8000,--. 
Er kwam ook iemand mee een bijzondere munt. Het was een 
gouden gulden met een afbeelding van Jan de Derde van 
Namen en Bethune, hertog van Brabant en Limburg erop. 
Deze munt was ongeveer 700 jaar oud en werd getaxeerd 
op f 7500,--. 
Als heemkundige topper werd hier aangeboden een zogenaamd 
"besloten hofje". 

Over besloten hofjes in een artikel gepubliceerd in 
"Brieven van Paulus" no. 23 d.d 15 m~i 1979 door A. 
van Dort-van Deurzen. Het zijn een soort ondiepe 
kastjes met aan de zijkanten luikjes van glas in lood 
of van hout, beschilderd met heiligenfiguren. 

In de kastjes bevinden zich gepolichromeerde beeldjes 
uit lindenhout of soms ook wel van albast. Rond de 
beeldjes zijn prachtige versieringen aangebracht. 
De hofjes zijn een hulde aan het maagdelijke moeder- · 
schap van Maria en men uitte dat door een overvloed van 
symbolen. Besloten hofjes komen voor rond het begin 
van de zestiende eeuw. 
Het werd op± f 10 . 000,-- getaxeerd. 
De heer F. Oosterwaal uit Loon op Zand deskundig op het 
gebied van goud en zilver, edelstenen en uurwerken 
kreeg vrij veel oude zakhorloges en oude gouden ge
bruiksvoorwerpen aangeboden, maar echte toppers zaten 
er niet bij 
Wel veel echt mooie spullen. 
Bij de heer M. Langeweg uit Tilburg, deskundig op het 
gebied van schilderijen en tekeningen, werden wel enkele 
zeldzame werken aangeboden. Verscheidene mensen kwamen 
met een schilderij van Jan Theuns en ook iemand met een 
romantisch landschapje van Steinmetz. Een echte topper 
was een groot stilleven van Cornelis Terlouw, dat geschat 
werd op f 3000,-- en de absolute topper van die middag 
een laat achttiende eeuws romantisch schilderij werd 
getaxeerd op ca. f 10.000,--
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VOOR HERHALING VATBAAR 
Er werden die middag heel wat spullen aangeboden, waarbij 
ook veel "kitsch", maar ook dat zijn vaak nog leuke spul
letjes Voor de een viel de taxatie mee en voor de ander 
tegen, zodat sommigen een illusie rijker en and~ren armer, 
dan ze gekomen waren, huiswaarts gingen. 
Met sommige voorwerpen wisten de deskundigen zelfs geen 
raad, zoals met een antiek soort dolk, maar zij verwezen 
de eigenaars dan naar de juiste instanties. 

Al bij al was deze eerste "schatten bij Paulus" middag, 
waarvoor vooral de heer Wim Langen zich zeer ingespannen 
heeft, zeer succesvol verlopen. Het was er niet te, 
maar wel gezellig druk zodat iedereen voldoende aandacht 
kreeg en de kijkers ook alles goed op konden nemen. 

Het is dan ook de bedoeling van de heemkundekring 
om volgend jaar tijdens de Anno weer zo'n middag te or-
ganiseren. 

Heiligen in de weersvoorspelling (6) 

Herfstmaand-Fruitmaand-September 
't Weer dat Sint-Gillis (1/9) biedt 
verandert in vier weken niet. 

Wijnmaand-Zaaimaand-Oktober 
Treedt op Gummares (11/10) de droogte in 
De winter zal nat zijn in 't begin 

Slachtmaand-Jachtmaand-November 
Het weer met Leonaardsdag (10/11) 

e 
Blijft zo tot 1 Kerstdag. 

fil'IKEITEN JUIST? 
Onlangs zijn de adres-etiketten opnieuw uitgetypt . 
Daar kunnen fouten ingeslopen zijn. 
Is Uw etiket fout. 
Stuur het verbeterd retour naar postbus 89! 
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De avond werd opgeluisterd door de Nieuw-Ginneken s e 
troubadours, Herman Polman, Jan Jorissen, Roeland 
Stoop en Jan Soeterboek, uiteraard allen leden van 
Paulus. 

Als een kleurrijk lint fietst een groep van 180 
deelnemers aan het heemkamp langs de Mark, 
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HEEMKAMP EEN SUCCES 
door Kees Leijten 

Niet minder dan 190 deelnemers telde dit jaar het 
42e heemkamp van de Stichting Brabants Heem, geor
ganiseerd doo r de Heemkundekring "De Drie Heerlijk
heden" te Zundert/Rijsbergen . 
De eerste dag fietste een lange sliert van Zundert 
via Essen, waar o . a. een bezoek werd gebracht aan 
de prachtige natuur en meerdere interessante objec
ten in Zundert, Rijsbergen en Meerseldreef. 
Vanzelfsprekend was de zaterdag gewijd aan Vincent 
van Gogh en de Autour de Vinc ent te Zundert 
Niet minder dan 11 leden van onze Kring namen deel 
aan dit festijn . 
In augustus 1991 is het 43e heemkamp in Oirschot 
Wellicht iets voor U? 

Pater Wilfried Mertens kijkt de "heemkampers" na. 



Kerststallen,,,,,, 

foto's Jac Bax 
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HEI' OUDE BIJBELVERHAAL UITGEBEELD 
OPENit-K; VAN DE TEN'IOONSTELLit-K;: KERSTSTALLEN 
door Elly Zwijnenburg 

Zondagmiddag 7 oktober werd in de stal van het museum van 
Paulus in Ulvenhout een tentoonstelling van oude en nieuwe 
kerststallen en -groepen geopend. 
Na een inleiding van Henk Mulder mocht een inwonertje van 
Ulvenhout, Nico Bos, de officiële opening verric hten door 
een schakelaar om te draaien waardoor in verscheidene 
stallen de lampjes aan gingen, wat een mooi effect gaf. 
Terwijl hij dat deed en ook later tijdens de rondleiding 
speelde Jan Soeterboek op zijn accordeon kerstliederen. 
Hierdoor kwam men al een beetje in de decemberstemming. 

Het uitbeelden van het Kerstverhaal 
Na een welkom aan allen door de voorzitter van de heem
kundekring, Jan van der Westerlaken, vertelde Henk Mulder 
uit Geersbroek e.e.a. over de viering van het kerstgebeuren 
in verschillende landen en de belangrijkheid ervan voor 
de mensen. Volgens hem heeft het verhaal over de geboorte 
van Christus door de eeuwen heen de mensen zo aangesproken, 
dat zij er steeds mee bezig zijn. Zo veel zelfs dat de jaar
telling erop afgestemd is. Zij hebben ook steeds geprobeerd 
dat verhaal gestalte te geven. 
Een bijzondere uitbeelding van het kerstverhaal wordt ge
daan in de vorm van kerststallen die, al blijft de essentie 
dezelfde, door de verschillende volkeren op hun eigen wijze 
vervaardigd worden. 
Hij wist ook te vertellen dat er o.a. in het Rijnland groe
pen mensen zijn, "Freunde der Krippe", die elk jaar weer 
proberen om aan het verhaal nieuwe vorm te geven. 
Ook op Geersbroek werd dat geprobeerd. Onder leiding van 
Henk, die enorm gefascineerd was door de manier waarop 
mensen het geboorteverhaal beleven en vorm geven, zijn 
een aantal mensen enkele jaren concreet bezig geweest om 
aan het verhaal van herders en wijzen, ieder op zijn 
eigen wijze, gestalte te geven. 
Enkele van die produkten zijn in het museum te zien. 

In de Vlaamse schuur 
Vroeger dacht men dat het verhaal zich afspeelde in 
een stal met een strooien dak of in een grot, die dan 
van verfrommeld papier nagemaakt werd. Tegenwoordig wordt 
het kerstgebeuren volgens Henk meer naar de eigen omgeving 
gehaald. Onze Zuiderburen zijn daar heel sterk in. Denk 
maar eens aan de verhalen van Felix Timmermans, waarin 
de heilige familie kampeert in een echte Vlaamse schuur, 
omgeven door schapen en landbouwwerktuigen uit vroeger 
tijd. 
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In het museum vindt men ook "kerstwoningen", die een 
eigen omgeving en sfeer benadrukken, o.a. een uit de 
Provence, een bij een oude oosterse stadspoort en een 
in een doodgewone Brabantse schuur met beeldjes van 
maïsbladeren. 
In Zuid-Amerika richt men met Kerst een halve kamer 
in voor dit heilig gebeuren, aldus de spreker. 
Centraal staan wel Jozef, Maria en het Kind, maar daarom
heem treft men van alles, wat er maar in huis te vinden 
is, wat de sfeer kan verhogen. 

van bijvoorbeeld poppetjes en speelgoedbeestjes tot autootjes 
en ander speelgoed toe. 
van al deze voorstellingen gaat voor de mensen een sfeer van 
huiselijkheid, licht en vrede uit. In onze steeds meer ver
zakelijkte wereld een perspectief. Want de herders en wijzen 
vertegenwoordigen ons. ze symboliseren de armen en de rijken, 
de geleerden en ongeletterden van onze tijd, die allen de 
roep van de engel of het licht van de ster willen volgen. 
Het kind in de kribbe verenigt allen, die van goede wil zijn. 

De tentoonstelling 
Er is van alles te zien van met een figuurzaag vervaardigde 
figuren tot beelden van gips en kunststof en zelfs papier 
toe. Ook is er een plastiek in gips te bewonderen en de 
heilige familie achter glas geschilderd. 
Men treft er stallen uit Nederland, oude en nieuwe en 
hele nostalgische kerstgroepen, polychroom en eenkleurig. 
De stallen uit Geersbroek zijn gemaakt naar hedendaagse 
boerderijen uit deze omgeving. De stal uit de Provence 
is een typische boerderij van aldaar, met een berglandschap 
op de achtergrond en met beeldjes uit de Provence. 
Ook ziet men er een stal, gemaakt naar Oosteuropese cultuur 
en een uitbeelding van het kerstverhaal bij de stadspoort 
in een Oosterse stad. 
Uit Peru zijn er kerstdozen. Dat zijn mooie bewerkte dozen 
of doosjes, waarin beeldjes van brooddeeg geplaatst ziJn. 
Wanneer men de dekselopzenzet, lijkt het een beetje op 
een stalletje. Het is geen grote kunst, wat hier te zieri 
is, maar toch zeer de moeite waard. Men krijgt er zo'n 
beetje een idee van kerst van vroeger en nu in binnen 
zowel als in buitenland. De tentoonstelling blijft tot 
en met 6 januari, het driekoningenfeest. Het museum 
is .geopend elke eerst zondag van de maand. 
Zijn er nog mensen die een stal of groep willen schenken 
of in bruikleen geven, dan kunnen zij kontakt op nemen 
met de heer J. van der Westerlaken, Molenstraat 38, 
Ulvenhouttél. 076-61.25.55 of met de heer c. Leijten, 
Craenlaer 18 te Ulvenhout tel. 076-61;27 . 42. 

BRABANI'SE ALMANAK 1991 (3) 
door Kees Leijten 
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Begin november verschijnt de derde Brabantse Almanak. 
Een erg mooie bijdrage zijn onderstaande gedichten van 
Jan Soeterboek , 

BRABANTS DRIELUIK 

Drie beroemde kunstschilders acht ik repre~entatief 
voor het roerige gevoelsleven en het diepe maar soms 
ook oppervlakkige denken van de Brabantse mens. 

Jeroen Bosch is onder andere de exponent van de onbe
stemde angsten, van de dromen en hij kan gezien worden 
als 'n intelligente voorloper van de huidige psycho
analyse. 

Pieter Brueghel schildert en tekent de simpele vreugde, 
de humor, het feest, de dood, het geloof waarin dan ook, 
de vergankelijkheid, de natuur en de domheid. 
Ook het protest tegen de Spaanse onderdrukking is voor 
de goede verstaander duidelijk aanwezig. 

Vincent van Gogh betekent medemenselijkheid, liefde voor 
de natuur, diepe lust- en onlustgevoelens, lichamelijke 
armoe en vooral geestelijke rijkdom. 

Jeroen Bosch 

Kenner van de zeven zonden, 
dromer van 't paradijs. 
Vrouwen aan 'n lier gebonden, 
naakte schaatsers op 't ijs. 

wonderLijke tuin der lusten 
met daarnaast het helse vuur. 
Geile branden, hete kusten, 
kwellingen van eeuw'ge duur. 

Visionnaire vreemde vruchten, 
schitterbeelden van 'n licht, 
beangstigende groene luchten. 

Niets is open, niets is dicht. 
't Zijn als 't ware zielsgeruchten 
van 't uiterste gericht. 



Pieter Brueghel 

Grote vissen eten kleine, 
zo is 't altijd al geweest. 
't Geld van jou is nu 't mijne, 
op de graven wordt ge"feest , 

Engelen afgebeeld als beesten, 
beesten afgebeeld als mens. 
Heiligen, dieven, zotte geesten, 
dikken met 'n volle pens. 

Op 'n bruiloft wordt gezopen, 
de triomf is voor de dood . 
Laat de blinden ook maar lopen. 

Geef z'alleen 'n oud stuk brood: 
Blijft voor ons de hemel open, 
de mens is klein en God is groot. 

EEN HALVE EEU"W GINNEKEN 
door Kees Ieijten. 
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Vincent van Gogh 

Kan 'n mens de pijn verzachten 
van de velen in de hel, 
de vertrapten, de verachten. 
Hij dacht: Ja, dat kan ik wel . 

ze hebben hem lang dood gezwegen, 
liefde heeft het niet gered, 
werkten zelfs 't goede tegen 
en hij schilderde z'n bed. 

De zon, de sterren, razernij, 
bomen en 't gele koren, 
licht, de hitte, ik en gij . 

Zichzelf heeft hij toen verloren . 
Nu staan ze voor hem in de rij, 
de arme mens is toch herboren. 

Half november a.s. verschijnt het eerste deel van het 
boek "Een halve eeuw Ginneken". 
Ad Jansen, wonend in Ulvenhout beschrijft in deel I 
hoe het dorp Ginneken onder burgemeester Willem Pas
stoors volop actief was met een drietal uitbreidings
plannen, een actieve sociaal-geëngadeerde burgemeester, 
die opkomst van industrie en toerisme enz. 
Twee keer werd Ginneken in deze eeuw getroffen door 
een annexatie. 
Bij de laatste in 1942 werd het dorp een wijk in de 
gemeente Breda. 
Het tweede boek verschijnt volgend jaar november. 
Hein van Kemenade, geeft het boek zelf uit en ver
koopt het U graag vanaf half november. 

Een halve eeuw Ginneken door Ad Jansen nov, 1990 
prijs f 34,50 tot t 15 november, daarna f 39,50. 
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'I'ENID)NSTELLI:t\K;EN IN BRABANI' (1) 

Volksdevotie 
Zaterdag 15 september j.l. werd in het museum voor 
Religieuze Kunst een interessante tentoonstelling 
geopend over Volksdevoties in Noord-Brabant 
Eeh prachtige catalogus, opgedragen aan drs W. 
Knippenberg (80 jaar) begeleidt de expositie 
Ook het -"wonderbaarlijke Kruis" is te b~wonderen. 
Een tentoonstelling, die Uw bezoek ten volle waard 
is (15 sept.-2 dec.). 



UI'J:' HEI' MUSEUM ( 2 ) 

DE SCHOENLAPPER 

Bij de v itrine met schoe nmakersgereedschap in het museum 
hangt nu ' n foto van ' n aan de arbeid zijnde schoenmak e r 
c .q. schoen l appe r. 
Ouderen zullen z i ch herinneren dat vroeger in de s tad in di
verse buurten en in dorpen 'n schoen l apper werkzaam was. 
Het waren "kleine zelfstandigen" die aan huis 'n werkplaats 
ingericht hadden in een van de kamers van hun meestal niet al 
te groot huis(je). Vanwege 't licht zaten ze meestal bij 
't raam te werken. De werktafel bestond uit 'n klein laag 
tafeltje waarop 't gereedschap en de fournituren gereed lagen. 
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Behalve ' t t afeltje is veel te zien in 't museum. 
Zelf zaten ze op 'n laag krukje of stoe ltje. 
De foto is genomen ± 1935 (waar is niet bekend) door: 
Heinrich Wers chkull, die tot aan z ' n overlijden in 1987 
in Breda woonde. Het nagelaten f o toarchief van deze kunste 
naar-fotograaf bevat duizenden foto ' s . Z'n specialiteit 
was, als ik 't zo mag noemen , de grote rol die ' t licht 
spee lt in z ' n foto ' s. 
Momenteel wordt in het Stedelijk museum te Breda gewerkt 
aan 'n retrospectieve tentoonstelling van z'n werk (medio 
1990). 
De foto in bruikleen gekregen van z 'n zoon Jaap Werschkull 
vormt 'n artistieke aanvulling op het reeds tentoongestelde 
in ons museum. 

Vele artikelen kwamen er in de afgelopen maanden (15 mei-
15 sept.) binnen voor de co llecties in onze grote ver
zameling 
We kunnen de giften onderbrengen in de volgende kollekties. 

Archief 
Breiboeken 

Café 
Reclameborden Breda Bier. 

Curiosa 
Duveltjespot, glaskoffer, dienblad lacqué, oude wekker , 
2 mooie blikken, aquarel, a llerlei medailles , schaatsen . 

Elect ra 
Oude stofzuiger, 2 straallampen, zeer oude speaker , 
koffer linguafone-lessen, koffergrammofoon , platenrek, 
doos grammofoonnaalden. 

Foto-archief 
Kaartje Bouvigne 



Geneeskunde-Gezondheid 
2 beddekruiken. 

Kelder 
Emaille emmer, zinken emmer. 

keuken 
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Wetplank, oude poetsmand, dienblad, 2 braadpannen, vergiet 
olielamp, losse lampeglazen, vilmes, kaasrasp, slagroom
klopper, slagroomspuit, melkkoker, cakevorm, koekepannetje, 
bakblikken. 

Klederdracht 
Rode rok (rood baaien jas), Drentse muts, hoedendoos. 

Kleding 
City-bag, reistas, reiskoffer. 

Land- en Tuinbouw/Veeteelt 
Schrikdraadapparaat, voederbak kippen, tuinschaar, 
aspergemessen , 

Oudheidkamer 
Eiken armstoel, antieke spiegel, droogrek, blaasbalg, 
voetenbankje, 7 verschillende poken, olielamp. 

Religie 
Kruisbeeld, processiebord. 

Schoenmaker 
Leest. 

Serviesgoed 
Meerdere kop en schotels. 

Speelgoed 
Diverse spellen. 

Timmerman 
Bankschroef, zaagje, boortje. 

Uniformen 
Mil. brandblussers, verbandtrommel, aanmaakvlokjes. 

wereldoorlog II 
2 blikken noodrantsoen. 

Winkel van Sinkel 
Koekdoos, kaneeldoosje, foeliedoosje, sigarendozen. 

De schenkers waren: 
Mw., dhr., fam. A. v . Dort, J. Huybregts, J. Janssen, 
J. v. Kaam, N. v Loenhout, C. v. Schendel, J Stoop, 
J. Vlamings, J. Vrielink, J. de Vries. 

} 

,I 
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Presentatie boekje over van Scherm beek 

'Hij was voor de bossen van Ginneken 
en Bavel van eminent belang' 

door Ben Martens 

Op woensdag 22 augustus 1990 vond in het informatiecentrum 
De Oudhof t.e Breda de feestelijke presentatie plaats van 
het boekje "Het Mastbos en het werk van de Houtvester Van 
Schermbeek". Dit naar inhoud als vormgeving zeer fraaie 
boekwerkje werd geschreven door de heer A. Spierings en 
uitgegeven door Heemkundekring Paulus van Daesdonck en 
Staatsbosbeheer. Uitreiking van de eerste exemplaren vond 
plaats aan burgemeester Nijpels van Breda, Wethouder 
J. van der Westerlaken van Nieuw-Ginneken en directeur 
H. van Asperen van Staatsbosbeheer. 

Roofbouw 
De auteur van het boekje , de heer A.J. Spierings, is 
leraar geschiedenis aan de Pedagogische Akademie in Breda. 
Hij is het met name geweest, die in het verleden met een 
artikel in de brieven van Paulus het belang en de grootste 
verdiensten van Houtvester van Schermbeek beschreef. 
Dit artikel zou in wezen de aanzet vormen tot de uitgave 
van het huid.ige boekje, dat gezamenlijk werd u i tgegeven 
door de Heemkundekring en Staatsbosbeheer. 
Als eerste spreker, tijdens de officiële presentatie
middag lichtte hij het belang van van Schermbeek toe. 
"In 1889 aanvaardde Adriaan Johannes van Schermbeek de 
opdracht van het Domeinbestuur tot het vervaardigen van 
een boskaart van het Mastbos en Liesbos. 
Een jaar later werd hij benoemd tot bosbouwkundig mede
werker bij datzelfde Domeinbestuur". 
Daarmee begon een nieuw tijdperk in de geschiedenis van 
het Mastbos. De tot dan toe traditionele werkwijze in de 
exploitatie van het bos moest plaats maken voor beheers
stroperij, militaire kampementen, leverden continu aan
slagen op het bos. 
"Van Schermbeek verzette zich met kracht tegen deze roof
bouw. Het Mastbos was volgens van Schermbeek een naald
bos, dat niet alleen hout moest leveren voor de mijnbouw. 
Hij waarschuwde in zijn tijd sterk voor de bodemuitputting 
die een dergelijk gedrag met zich mee zou brengen", aldus 
de heer Spierings. De verdiensten van van Schermbeek lig
gen in het feit dat hij de exploitatievan het bos een 
wetenschappelijke grondslag en systematiek heeft gegeven. 
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- Adriaan Johannes van Schermbeek, houtveste r 2e klasse 
*Heer 8-11-1855 + Wageningen 18 ·· 4-1915 

Beate Emilie Augusta Wolft 
*Usadel ( D) 14-6-1855 + .' s Gravenhage 12-11-1934 

Het echtpaar woonde van 1891-1899 te Ginneken resp . 
op A 339 bis, A 91 en A 17 . 

foto G. A . Nw.-Ginneken. 

07 ' - 1 

"Het bos moest een leefgemeenschap worden, waarbinnen 
bomen, dieren en mens op harmonieuze wijze met elkaar 
konden leven. Dientengevolge begon van Schermbeek dan 
ook loofhout te planten. Daarbij bleef hij een heilig 
geloof houden in voorlichting en opvoeding vam de men
sen die in. het bos zouden komen". 

Voorbeeld 
Na de inleiding van auteur Spierings, volgde een korte 
lezing van de Wageningse hoogleraar Prof.ir. A. van 
Maaren. Met de reeële aantekening dat niet alle ideeën 
van van Schermbeek de tijd hebben overleefd, schetste 
hij wel het belang van de visie van Van Schermbeek, 
die vooral tot uiting komt in de stelling dat een goed 
gemengd bos van naald- en loofhout zich zelf door 
verjonging genereert. 

Het Mastbos is daar een duidelijk bewijs van. "Van Schermbeek 
heeft niet alleen grote waarde gehad voor het Mastbos, maar 
heeft een voorbeeldfunctie gehad voor de totale Nederlandse 
bosbouw. Door zijn activiteiten was hij indirect een van de 

Uit handen van Kees Leijten, vice-voorzitter van 
Paulus van Daesdonck ontving burgemeester Ed Nijpels 
op woensdag 22 augustus het eerste exemplaar van het 
boekje "Het Mastbos en het werk van Houtvester Van 
Schermbeek", 



grondleggers voor het latere Staatsbosbeheer . Kort na zijn 
vertrek uit het Mastbos in 1889 werd het Staatsbosbeheer 
opgericht , met de Houtvesterij Breda als een van de eerste 

objecten 

Plaatsvervanger 
Als inle iding op het uitreiken van de eerste exemplaren van 
het boekje sprak de heer K Leijten ook over het belang. 
van houtvester Van Schermbeek. Een belang dat door Nieuw
Ginneken reeds in de vijftiger jaren werd gezien. "Van 
Schermbeek was voor de bossen in de voormalige gemeente 
Ginneken en Bavel van eminent belang. Niet alleen het 
Mastbos te Ginneken, maar ook het Prinsenbos te Ulvenhout 
mocht van z ijn kennis profiteren In Ulvenhout is aan deze 
belangrijke houtvester in 1953 eer bewezen door naar hem 
op initiatief van wethouder Struys een straatnaam te ver
noemen" , aldus de vice-voorzitter van Heemkundekring Paulus 
van Daesdcr,ck . 

"Het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken waardeert 
Uw bijdrage tót de geschiedènis .van de voormalige 
gemeente Ginneken en Bavel zeer en biedt U als 
blijk van waardering hierbij de speciale strop
das aan met het wapen van de gemeente" , aldus 
Wetho uder J. van der Westerlaken t o t de heer 
A,J, Spierings, 
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Ludiek werd overigens door hem nog even uitgelegd waarom hij 
als voorzitter J. van der Westerlaken verving. "Vandaag 
spreek ik niet als voorzitter van Brabants Heem, maar als 
vice-voorzitter van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 
De voorzitter was verhinderd, daar hij op deze plek in een 
andere functie aanwezig moest zijn". 

Even later overhandigde hij aan de plaatsvervanger van de 
op dat moment verhinderde burgemeester van der Velden, de 
heer J. van der Westerlaken (in zijn vrije tijd voorzitter 
van Paulus van Daesdonck) het eerste exemplaar! 

Zorg 
Punt van vermelding verdienen in dit kader de woorden, 
die K. Leijten sprak tot burgemeester E. Nijpels. 
"Burgemeester, als Brabander kent u onze bossen, en kent 
u ook de heemkundekringen, die graag ijveren voor hun heem, 
waartoe dikwijls fraaie bossen behoren. 
Ik hoop dat uw zorg voor dit prachtige bos, dat thans 
onder Uw gemeente ressorteert een grote zorg voor U zal zijn 
en blijven. 

Breda heeft bij heemkundigen tijdens de regering van vroe
gere colleges niet altijd even goede naam gehad. 
Ik noem U slecht het dempen van de haven een halve eeuw 
geleden en de affaires rond de Pelmolen in de tachtiger 
jaren. Breda kan trots zijn op zijn Mastbos. Ik twijfel 
er niet aan dat dat onder Uw "stedelijke regering" zo 
zal blijven. Aan Staatsbosbeheer heeft U een goede partner". 

Dit ontlokte bij burgemeester Nijpels de directe reactie 
dat hij dergelijke geluiden nogal eens een keer had ge
hoord, maar U mag er van uitgaan dat met deze burgemeester 
grote zorg besteed zal worden aan alles wat culturele 
waarde in zich herbergt. 

Een bijzondere sfeervolle bijeenkomst, die volledig recht 
deed aan het werk en de persoon van houtvester an Schermbeek. 

Belangstellenden kunnen het boekje "Het Mastbos en het werk 
van houtvester Van Schermbeek" kopen (f 10,--) bij boek
handel van Kemenade in het Ginneken, in het museum van 
Paulus van Daesdonck aan de Pennendijk 1 te Ulvenhout of 
op het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken. 
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Het Mastbos en 
het werk van 
Houtvester Van Schermbeek 

BIJ HEI' VERSCHIJNEN VAN EEN BOEKJE 
door A.J. Spier i ngs 

"La ng gewacht en e i nde l ijk t och verschenen". 
Deze variat i e op een bekende verzuchting is bij deze 
ge l egenheid op zi j n plaats. Het heeft inderdaad wel 
even geduu r d en het boekje over Van Schermbeek en het 
Mas t bos kon verschij nen. In eerste opzet was het werkje 
bedoeld a l s toelichting bij en aanvul l ing op de tentoon
ste lling die h i er vor i ge zomer in Oudhof is gehouden , 
t e r h e rde nking van het fe i t dat Van Schermbeek precies 
100 j aa r geleden zijn werk in het Mastbos en de overige 
Staat s bo s sen i n het Rentambt Breda i s begonnen. 
Het is natuurlijk j amme r dat een g e lijktijd i g versch i j
nen van boek en exp os itie niet mog e lijk was, ma a r z o 
iets heeft ook zijn pos itiev e z ijde, zoals de b e kende 
medaille die ook haar keerzijde heeft. 
We krijgen nu immers een tweede maal de kans om de aan
dacht op het Mastbos te vestigen en op het werk van 
A.J van Schermbeek, en dat past wel in een tijd waarin 
natuur en milieu zo onder druk zijn komen te staan en 
soms van doel tot politiek strijdmiddel zijn verworden. 

Milieu 
Van Schermbeek heeft 100 jaar geleden nog niet kunnen 
vermoeden dat de spanning tussen economische groei en 
belasting van het milieu zo zeer zou kunnen oplopen. 
Alhoewel hij zich toc h duidelijk bewust was van de we
derzijdse relatie tussen de mens en zijn woongebied, 
die een wezenlijk deel is van de menselijke cultuur. 
Een relatie die vooral voor d e natuur materiële gevol
gen heeft. Van Sc hermbeek zelf hee ft dat ingrijpen 
in de n a tuur nie t g eschuwd . Het vers chil met onze tijd 
ligt miss c hien vooral daarin dat hij daarbij waarden 
en normen wens te t e hante ren, die gericht waren op een 
menselijke same nleving in harmonie met de natuur en 
die niet uitgingen van een o nbeperkt recht op persoon
lijke ontploo iing v a n h e t indidvidu en streven naa r 
steeds meer welvaa rt. Hij waarschuwde tegen bodem; 
uitputting, v e r s pilling en doello ze vernieling. 
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Streekeigene 
Naast economie, bodem en klimaat speelde bij het 
bosbeheer van Van Schermbeek ook het historisch ge
groeide en het streekeigene een rol. Dat eigene dat 
in het landschap tot uiting komt en in de omgang 
van de mensen met het landschap. Dat wil niet zeggen 
dat hij altijd tevreden was met het gedrag van de 
bosbez6eker, boer, wandelaar of militair. Maar hij 
bleef geloven in de goede wil van de mensen en in 
het nuttig effect van opvoeding en voorlichting 
Daarom heeft hij ook het initiatief genomen tot 
oprichting van een V.V.V. in het Bredase, waarbij 
hij met nadruk betoogt dat opvoeding en voorlich
ting de belangrijkste taak van de vereniging behoort 
te zijn. 

Levensgemeenschap 
Van Schermbeek was voorstander van een natuurlijk bos
beheer waarbij schoonheid van landschap en rentabiliteit 
op langere termijn kunnen samengaan en hij keert zich 
met kracht tegen de landelijke tendenz om het bos om te 
vormen tot een homogeen soort dennenakker, ten dienste van 
de mijnhoutproduktie. 
Het bos diende volgens Van Schermbeek te zijn een levens
gemeenschap die niet alleen zijn invloed uitoefende op het 
klimaat en waterhuishouding maar die mede ook de ziel en 
de mentaliteit van het volkskarakter vorm gaf. 
Hij noemt in een zijner geschriften de liefde voor het 
bos een raseigenschap der Germanen, een eigenschap die 
hij bij de Romeinen miste. Zeker is dat een determinis

.tische en zeer romantische opvatting die we thans niet 
meer aanva~rden, maar die wel paste in de tijdgeest van 
de late 19 eeuw, zeker in het Pruisische Eberswalde 
waar Van Schermbeek zijn opleiding ontving. 

Natuurfilosofie 
Uit geschriften van Van Schermbeek komt duidelijk naar 
voren een mengeling van Romantisch idealisme en een op 
rationalisme gebaseerde natuurfilosofie 
Verlichte verstandelijkheid en romantisch gevoel zijn 
in zijn persoon verenigd. Zijn rationalisme komt tot 
uiting in de natuurwetenschappelijke benadering van de 
bosbouw en bodemanalyse en zijn voorkeur voor experi-

. menten. Zijn romantische inslag blijkt uit de liefde 
voor landschap en historie en zijn geloof in de kracht 
van opvoeding en voorlichting. 
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Dat hij plaatselijk en landelijk met tegenwerking te 
kampen had was niet te wijten aan zijn Duitse studie
achtergrond en levensstijl. Immers in het Nederland 
van voor de le w.o. was onder de machthebbers een vorm 
van duitsgerichtheid aanwezig, ook doordat in ons 
koloniaal bewind vele Duitse of Duits opgeleide ambte
naren actief waren. Bovendien was Engelands politiek 
t.o.v. onze koloniën en t.o .v. de Boerenoorlog aanleiding 
tot een anti Engelse houding. 
Nee, de tegenwerking die hij hier ondervond was vooral 
te wijten aan zijn opvattingen en maatregelen die nieuw 
waren en zich tegen de traditionele machtverhoudingen 
keerden, ook en vooral op lokaal niveau . 

Streekgeschiedenis 
Inderdaad Van Schermbeek trof in het Mastbos een gebied 
en een landschap aan dat in vele opzichten met de be
woners van deze streek verbonden was en waarin de 
regionale en zelfs de landelijke geschiedenis zijn sporen 
had achtergelaten. En geschiedenis is in dit geval niet 
enkel het verhaal van vorsten, prelaten en legeraanvoer
ders, met hun oorlogen, belegeringen en dynastieke belangen 
en godsdienstige twisten Maar geschiedenis is ook het 
verhaal van burgerij en garnizoen, van boeren en volk en 
deze contreien 

Denk maar aan de grensgeschillen tussen de dorpen, de 
strijd om feodale rechten der reizende kooplui en de 
Marskramers. 
Dat alles heeft zijn sporen achtergelaten in dit oudste 
naaldbos van ons land en heeft een emotionele band ge
schapen tussen de mens en zijn landschap die ook in ver
halen, legenden en toponiemen tot uiting komt. 
Het Mastbos heeft ook zijn rol gespeeld in de ont
plooiing van de typisch burgerlijke sfeer die het Breda 
uit de tijd van Van Schermbeek kenmerkte en het bos heeft 
zeker zijn invloed uitgeoefend op de stadsuitgroei in die 
periode. 
De Baronielaan immers met zijn bourgeois karakter is van
uit het stadscentrum en Wilhelminapark duidelijk op het 
Mastbos gericht. 
Ook het vreemdelingenverkeer, sterk op het Mastbos gericht, 
was toen nog een exclusief burgerlijk gebeuren en de 
gasten van de pensions en etablissementen aan de bosrand 
en in het deftige Ginneken versterkten de burgerlijke 
levenssfeer van die tijd. 
Maar ook het gewone volk heeft zich op de mogelijkheden 
geworpen die het bos voor hen aantrekkelijk maakten: 



Houtsprokkelen, stroper ij en bosbessenpluk leverden ver
halen, anecdoten en ook conf licten op. 
Het i s begrijpelijk dat de , door het vroegere vorstelijke 
beheer , aangebrachte wallen . grachten en hekken tegen deze 
democratisering niet bestand ware n. 
Ook Van Schermbeek _heeft er zijn problemen mee gehad en 
ervaren dat grote publieke belangstelling wel eens tot 
impopulaire maatregelen dw i ngt. Hij heeft echter zijn 
stri jd met succes gestreden voor het behoud van he t eigen 
karakter van de bossen rond Breda. 
Laten we hopen dat SBB ook de gulden middenweg zal weten 
te bewandelen wanneer het gaat om afweging van belangen 
van houtexploitatie, recreatie en natuurbescherming. 
Daarbij zal voorlicht ing en begeleiding van het pub liek 
een belangrijke taak blij ven. 
I k hoop dat het boekje daaraan een bijdrage zal kunnen 
leveren. 

A.J. van Sohermbeek in zijn Bredase Periode (1889-1899) 
De foto is gemaakt door P. Reissig fotograaf te Breda . 
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Vakgroep Bosbouw 

Sectie Bosbouwtechniek en Houtkunde 
_ Sectie Boshuishoudkunde 

Sectie Bosteelt en Bosoecologie 

Landbouwuniversiteit Wageningen 

Notities betreffende de betekenis van 
A.J. van Schermbeek (1855-1915) 

voor de Nederlandse Bosbouw. 

Inleid in~ 

(f oespraak ter gelegenheid van de presentatie van het boekje 
"Het Mastbos en het werk van houtvester Van Schermbeek" 

door A.J. Spierings; 22 augustus 1990) 

A. van Maaren' 

Bij de ontwikkeling van de volgende notities bleek de opgave, zoals in de titel vermeld, toch 
minder eenvoudig dan aanvankelijk gedacht. Dat heeft te maken met de persoon Van Scherrnbeek, 
hetgeen verderop wel blijkt. 
Vandaar de indeling in vier paragrafen: 
- wie was Van Schermbeek 
- welke ideeën bewogen hem 
- hoe kijken we er zo'n 100 jaar later tegenaan 
- conclusies 

1 Hoogleraar Boshuishoudkunde van de Vakgroep Bosbouw, Landbouw Universiteit 
Wageningen 
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1. Wie was Van Schennbeek 

A.I. van Schermbeek is geboren in Heer (L.), 1855 en getogen in Maastricht: da~ deel van 
Nederland, waar het (Duits sprekende) Centraal-Europa begint . 

Als zeventien-jarige jongeman ging hij naar Eberswalde (Oost-Duitsland) voor een 2 jarige 
bosbouwkundige opleiding, in die tijd nodig geacht voor tewerkstelling bij het Ned. Oost-Indische 
Boswezen. Het opleidingsinstituut valt thans onder de Universiteit van Dresden!Tharandt. Van 
Schermbeek vertrekt als negentien-jarige naar "de Oost". Heeft op Java 14 jaar gewerkt; in 1888 
keert hij op ziekteverlof naar Nederland terug en wordt daar tenslotte als zodanig gepensioneerd. 
Hij vindt snel ander werk en wel in het Rentambt Breda. Begint daar met het opstellen van een 
beheersplan voor het Mastbos en komt daarbij vraagstukken van allerlei aard tegen die met het 
toekomstige beheer te maken hebben. Vervolgens blijkt, dat hij geen zwijgzame figuur is; in 
woord en geschrift laat hij merken dat hij er is. Zijn meest omvangrijke werk is "Het Bosch" 
(668 pag), dat in Ginneken (1898, dus niet in z'n Wageningse tijd) voltooid werd. 

Hoe is niet met zekerheid bekend, maar in 1899 vertrekt hij naar Wageningen'. Aan de Hogere 
Larid-, Tuin- en Bosbouw School wordt hij leraar Houtteelt naast een collega uit Indië (Berkhout). 
Opnieuw laat hij van zijn ideeën blijken. Wordt echter in 1914 weer ziek· en overlijdt op 
nauwelijks zestig-jarige leeftijd. 

2. Welke ideeën bewogen hem 

In grote lijnen valt de inhoud van de ideeën van Van Schermbeek in tweeën uiteen: 
- eensoortige (denne) bossen bederven de bodem; deze moet gezond gemaakt worden als 

kiembed voor verjonging door tijdelijke bodembehandeling en duurzaam overstappen op 
gemengd bos, vooral loofbomen. 

- de positie van het bos in de volkshuishouding, waaromtrent in Nederland wantoestanden 
zouden bestaan, nadelig voor duurzaam bos. 

De relatie tussen de beide onderwerpen blijkt uit zijn verhandelingen. 

Over zijn ~ periode is niet veel bekend. Uit latere geschriften blijkt, dat hij onder de 
indruk is geraakt van de woud-verwoestingen vanwege de landbouwende bevolking. De gevolgen 
ervan {verstoring hydrologische verbanden en erosie, maar vooral verlies bodemvruchtbaarheid) 
zijn hem niet ontgaan, maar relaties met het koloniale bewind heeft hij niet vermeld. 

Bij zijn komst naar Breda valt hem de armelijke bossamenstelling op. Geen wonder als je uit de 
gordel van smaragd komt. 'Bovendien neemt hij waar, dat bosverjonging alleen na kaalslag plaats 
kan vinden; en dan komt het geleerde uit Eberswalde boveri, waar mensen als ·Danckelmann en 
Erdmann met dezelfde problematiek worstelden. Van Schermbeek ging experimenteren met 
bestrijding van bosbes- en grasvegetaties en het mineraliseren van de turfachtige humuspakketten 
onder de eensoortige dennenbossen; en dat niet zonder succes, waarvan hij ook in Duitsland 
mededeling deed. Om herhaling te voorkomen gebruikte hij lootboomsoorten, zowel bij 
onderplanting als bij (her)bebossing. Daarbij Amerikaanse eik en vogelkers (Prunus serotina). 
Door groepenkap en -verjonging zou kaalslag overbodig worden. · 

1 Vermoedelijk hebben de toenemende kritiek in zijn omgeving en het overlijden van de hem 
zeer welgezinde Rentmeester Nepveu ertoe bijgedragen. 
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Hij ondervond nogal wat weerstand van de meer of minder deskundige bevolking en moest zich 
dus verweren; vandaar woord en geschrift, mede vanwege zijn positie in het Rentambt, dat ook 
uitstraling had ver buiten Breda. 

Bij dat verweer ontvouwde Van Schermbeek vele andere ideeën, waarmee hij de toestand van de 
bossen trachtte te verklaren dàn wel vernieuwingen dacht te bereiken. Ik kan mij niet aan de 
indruk onttrekken, dat hij daarbij sterk onder Duitse invloed heeft gestaan, indien al niet van 
identificatie sprake is. Hij is dan ook geboortig uit Limburg! Tot midden vorige eeuw maakte dat 
deel uit van de Duitse Statenbond (de CdK heet er nog steeds Gouverneur!). Als mens mag hij 
dan ook geacht worden veel affiniteit met het nabije Duitsland (sinds ± 1870 Keizerrijk) te 
hebben. 

Zó blijkt hij onder meer de volgende meningen toegedaan: 
- het arische ras/de Germaanse volkeren zijn beter vertrouwd met het woud dan de volkeren 

rond de Middellandse Zee. De Germanen toonden gemeenschapszin bij het bosgebruik 
(Marken/Gemeijnten). 

- wil het bos in Nederland zich kunnen ontwikkelen en uitbreiden, dan is dat een opdracht voor 
de gemeenschap, naar zijn mening de staat. 

- daartoe zouden ook de (gemeijnte/gemeenschaps) gemeentebossen onder controle van de staat 
geplaatst moeten worden. · 

Van geheel andere orde, maar vermoedelijk uit dezelfde bron stammend: 
- om continuïteit met name bij de bebossing van woeste grond te verkrijgen verklaart hij 

omstandig de wenselijkheid van tewerkstelling van arbeiderscontingenten bestaande uit 
gestraften en dat onder gewapend toezicht .. .. 

- en hij schroomde ni_;t de wettelijke onmogelijkheid van onteigening voor bebossingsdoeleinden 
ernstig te bekritiseren! 

Zo hier en daar doet het denken aan "Blut und Boden"-theorieën van Von Bismarck! Van 
Schermbeek was een kind van zijn tijd en zijn omgeving. 

3. Hoe kijken we er thans - na honderd jaar - tegenaan 

Mogelijk heeft dit - deels - in het voorgaande reeds door geklonken; daaraan is vrijwel niet te 
ontkomen. Enkele zaken nog eens op een rij. 
* Van Schermbeek opereerde sinds 1888 in een Nederland, dat nog sterk geporteerd was van de 

liberale en physiocratische ideeën van de 19' eeuw. Nederland met boeren, vissers, dominees 
en vooral handelsgeest zag er heel anders uit dan het Duitse achterland. 

* Daarmee ging zijn pleidooi voor een meer natuurlijk bosbeheer aan de meeste tijdgenoten 
voorbij; het moest ook immers eerst nog bewezen worden. Bovendien waren 
bedrijfseconomisch voordelen niet direct in zicht. Vandaar wellicht zijn pleidooi voor 
bosbeheer door de staat als vertegenwoordiger van de samenleving: de lange termijn voordelen 
zouden daar zwaarder. mogen wegen. 

* Overigens: het begrip "natuurlijk bosbeheer" had in de tijd van Van Schermbeek niet zozeer 
met natuurbehoud te maken; die controverse werd pas zo'n zeventig jaar later opgeworpen. 
Van Schermbeek doelde op herstel/instandhouding van het duurzame productievermogen van de 
groeiplaats. Maar spreken we in dit verband tegenwoordig van bosecosystemen en bostypen, 
Van Schermbeek verkoos bet woord "bestand" boven "opstand".~: bosgedeelte met 
gelijke behandeling en gebruik; maar ·~·:verzamelbegrip van de gehele vegetatie op de 
grond! En (volgens Van Schermbeek), "niemand onzer zal het gewenst voorkomen, de zo 
algemeen in onze mastbossen voorkomende veenvegetatie mede tot het "bestand" te rekenen" 
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(Het Bosch, p. 324). Echter zou vandaag de dag een oud mastbos me~_bosbesvegetatie er onder 
best een van de gewenste (recreatief aantrekkelijke)bostypen kunnen z1Jn. 

* Meer gehoor bleek aanwezig voor zijn ideeën inzake b~bossing van ee~ deel van de 700.000 
ba toen nog woest liggende grond. De Nederlan\lse Heide ~aatscbapp1J ~as ook ~e~ (1888) 
opgericht; hij had dus bijvoorbaat al medestanders. ~n bet 1s goed mogelijk dat h1J mvloed 
gehad heeft op de eerste Brabantse gemeente bebossmgen met renteloos voorschot van de 
Staat. 

Ook al meende men in die tijd - en nog wel - de grondstof hout te kust en te keur elders in de 
wereld te kunnen kopen en ook al had men nog nooit van een broeikas effect (en dus het belang 
van col-vastlegging) gehoord, bebossing en daarmee produktief maken van grond paste nog 
steeds goed bij de tijdgeest. 

Maar nog onlangs bekritiseerde Westhoff, een bekend voorman vim: de Natuurbescherming, in de 
NRC de Brabantse dennenbosjes (veelal renteloos voorschot bebossmgen) en nog wel op een 
onheuse zo niet onoorbare manier. Zowel Van Schermbeek als Westhoff vergisten zich in hun 
generaliserende kritiek op dennenbos. De gebrekkige resultaten zijn niet zozeer te wijten aan de 
geplante boomsoorten als wel aan het gebrekkige beheer. 

Er kan dus ondanks enthousiasme en goede ideeën, in de praktische uitwerking nog van alles fout 
gaan. Van ~bede herkomsten en voorzichtig zijn met.de introductie ~an exote~ wist Van 
Schermbeek ook nog niet alles af. Zo is de introductie van de Amenkaanse eik en de . _ 
Amerikaanse vogelkers niet bepaald overal een succes geweest. Maar Van Sche~mbeeks 1?eeen 
hebben wellicht wel bijgedragen tot de bouw van de - nog maar kortgele?e? hutten gebruik 
gestelde - Rijkszaadeest te Stroe (1913); daar is veel gedaan aan de kwal1te1t van het dennezaad 
voor bebossingen. 

De brede toepassing van buitenlandse boomsoorten kwam overigens pas in de volgende g:neratie 
bosbouwers goed op gang. Want daaraan heeft Van Schermbeek ook gewerkt, met name m 
Wageningen vlak voordat het Hogeschool werd. Bek~nde figu~en als professor ~outzagers en Dr. 
De Hoogh hebben zeer tot de verspreiding van Amenkaanse eik en vogelkers bijgedragen. 

De werkzaamheden van Van Schermbeek kosten geld en het Rentambt was kritisch maar gaf 
vertrouwen. In die tijd geen kamervragen, maar een eenvoudige commissie leverde de oplossing. 
Uit deze situatie kwam zijn stelling voort, dat je in bet bosbeheer en bij bebossin~ over een 
meerjaren budget moet kunnen beschikken om efficiënt te kunnen werken; en dat 1s nog steeds 
juist. 

En wat zijn opvattingen over bosbeheer door de staat betreft, in 1899 werd het staatsbosbeheer 
een feit; daar zal Van Schermbeek ook zijn steentje aan hebben bijgedragen. 

4. Conclusies 

Wanneer we tenslotte de balans opmaken en het veelbewogen en werklustige leven van Van 
Schermbeek nog eens kort de revue laten passeren, dan kan het volgende gesteld worden. 

- Van Schermbeek was de eerste geschoolde bosbouwkundige die in Nederland aan het echte . 
bosbeheer toekwam. Een pionier dus, die op voortvarende wijze het voortouw nam. Bovendien 
publiceerde hij zijn ideeën, met alle voor- en nadelen ervan. 

- Zijn min of meer Duitse identificatie moge nadelen gehad hebben, het doorwerken van de ca. 
honderd jaar oudere Duitse bosbouwkundige ervaring in Nederland is ongetwijfeld sterk door 
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hem bevorderd en dat kan alleen maar zeer gewaardeerd worden: in Duitsland was inderdaad 
de nodige informatie en ontwikkeling aanwezig. 

- Zijn tien-jarige periode in Ginneken en Breda bood gelegenheid tot praktische experimenten; 
het was helaas te kort om, zoals zijn leermeester Erdmann van het later naar hem genoemde 
Erdmannshausen, de resultaten te laten zien en de kritieken te doorstaan. Op dit klassieke punt 
van de groeiplaatsleer bestaat in Duitsland nog steeds een flinke controverse. Van Schermbeek 
bleef helaas wat steken in generalisaties, maar hij stond dan ook aan het begin van en gaf de 
stoot tot de wetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland. 

- Die tien-jàrige periode heeft hij tevens benut om het boek "Het Bosch" (668 pag) het licht te 
doen zien. Ook al was het voor de helft vertaalwerk uit het Duits, het kostte energie en hij had 
er kennelijk tijd voor. 

Vele van zijn tijdgenoten hebben zijn inspanningen zeer gewaardeerd. De - later koninklijke -
Nederlandse Bosbouwvereniging bracht in 1915 geld bijeen voor een geschenk ter gelegenheid van 
het komende 40 jarige ambtsjubileum van Van Schermbeek. Helaas overleed hij ook in dit opzicht · 
te vroeg . En het geschenk zette de Vereniging om in het A.J. van Schermbeekfonds ter 
bevordering van publiciteit in de Nederlandse Bosbouw. 

In de afgelopen honderd jaar zijn de omstandigheden waaronder we met de bossen omgaan wel 
wat gewijzigd. Enerzijds is de bevolking verdrievoudigd en mondiger geworden (opleiding, 
communicatie middelen), anderzijds heeft onze welvaart wel nadeel voor de kwaliteit van bodem, 
water en lucht opgeleverd. Eens te meer zal het inzake de bossen gaan om (behalve algemene 
milieu- en andere maatregelen) een goede relatie tussen de bosbeheerders en de lokale bevolking, 
hetzij als gemeente besturen of als verenigingen, werkgroepen en zo meer. 

Zo kunnen echter de ~panningen van Van Schermbeek wel degelijk herleid worden tot concrete 
resultaten in de loop der jaren: 
* Het bosareaal in Nederland is sinds 1900 met ca. 100.000 ha toegenomen, deels vanwege 

bebossing van woeste gronden door middel van de inzet van werklozen (iets anders dan 
gestraften) en - wat gemeenten betreft - met renteloos voorschotfinanciering door de staat. 

* Het Staatsbosbeheer is uitgegroeid tot een belangrijk instrument van efficiënt bosbeheer, o.a. in 
de omgeving van Breda en Ginneken. 

* Er is in Nederland sinds 1922 een Boswet; de huidige van 1962 is aan herziening terzake van 
bosbeheer toe (als late vrucht van het werk van Van Schermbeek?) 

* Zijn ideeën omtrent meer natuurlijk bosbeheer, voor welk doel dan ook, zijn langzaam maar 
. zeker - via hele generaties houtvesters en bosbouwleraren - toegepast in de Nederlandse 
bosbouwwereld en hebben inmiddels hun plaats in het officiële bosbeleid gekregen met relaties 
naar het natuur- en milieubeleid. 

* In Wageningen wordt bosbouw sinds Van Schermbeek op academisch niveau gedoceerd en 
onderzocht, zowel wat Nederland en de EG als wat de tropen betreft. 

* Het besef van het gebrek aan goed bosbeheer als middel tot bosbehcud is niet beperkt gebleven 
tot Nederland maar strekt zich inmiddels ook over de tropen uit. Zo gaat de heer Nijpels, de 
huidige burgemeester van Breda, zich als voorzitter van . een desbetreffende Stichting namens 
de Samenwerkende Electriciteits Producenten (SEP) bezighouden met investeringen in tropisch 
bos (om het broeikas effect tegen te gaan). 

Gedachtig aan de bovengenoemde resultaten van het werk van Van Schermbeek mogen we 
inmiddels ook best kritiek hebben op wat elders gebeurt, veroorzaakt door gebrek aan deskundig 
bosbeheer en bijgevolg woudverwoesting. 

Maar - en dat is ook Van Schermbeek - hout uit het Nederlandse bos hebben we dringend nodig 
om de import van elders te kunnen beperken tot het noodzakelijke, inclusief tropisch hout. 
Inspanningen elders mogen de taken in eigen land niet verdoezelen. 
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Daartoe is het goed het werk van Van Schermbeek in herinnering te houden (ondanks enige 
kritiek) en zijn ijver voor de goede zaak van de Nederlandse bossen na te volgen. 

Geraadpleegde schrifturen van A.J. van Schermbeek: 

1892. Een woord over het boschbouwvak en de opleiding daarvan. 
1897. Unter welchen Urnständen ist die Entnahme eines lebenden Bodenüberzuges aus 

Kiefemforsten Wirtschaftlich zülassig. 
1898. Het beheer der staatsbossen in het Rentambt Breda heeft een zeer behoudend 

karakter. 
1898. Het bosch (de leer der bestanden). 
1904. Bodemkundige grondg.edachten enz. 
1907. Leitfaden heim Studium der Forstwissenschaft zugleich Grundlage für das forstliche 

Versuchswesen. 
1913. Het bosch in het huishouden van een volk. 

Tevens: H. van den Bosch: Landbouwscholen in Wageningen, 1986. Landbouw Universiteit 
Wageningen. 
J.H. Jager Gerlings: A.J. van Schermbeek en zijn werk in het vroegere Rentambt 
Breda. Wageningen 

He t Ma s t bos in de t ijd van Van Sch e rmbeek . 
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KRONIEK UIT BET 
LAND VAN ·PAULUS 

KRONIEK UIT HEI' LAND VAN PAuLUS (3) 
sarrengesteld dOJr Jan Grauwrrans 

JANUARI 1990 

2 Nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis. 
Harmonie Constantia blaast het nieuwe jaar in. 

• 

4 · Radioprogramma van Omroep Brabant over smokkelen in 
Nieuw-Ginneken. De heemkunde minnende redacteur Wies 
Jansen is de samensteller hiervan. 

6 Begrafenis Toon Huijben onder grote belangstelling. 
Hij overleed plotseling op 2 januari en werd 49 jaar. 

7 Nieuwjaarsconcert van harmonie Caecilia uit Bavel 
in café Bruininks. 

11 Bond van ouderen te Galder nemen nieuw onderkomen in 
gebruik. 

14 Opening expositie Boele Bregman in het gemeentehuis. 

18 Gouden bruidspaar van Riel-Driessen uit Bavel. 

19 Mw. Barasconi neemt afscheid van de school in Galder. 

22 Jan Jorissen en zijn vrienden treden op voor Paulus. 

23 Gemeenteraad beslist de school van Galder te 
restaureren. 

25 Hevige storm raast over Nederland en velt honderden 
bomen in de bossen en op de straten van Nieuw-Ginneken. 

30 R.K. Basisschool Brigida te Bavel herdenkt het 60-jarig 
bestaan met diverse festiviteiten. 

- 30 Begrafenis van J. Grauwmans sr. uit Breda. 
Auteur van diverse artikelen in Brieven van Paulus. 

FEBRUARI 

3 Jeanne Gommers-Klijn neemt na 27 jaar bestuurslid 
te zijn geweest, afscheid van de buurtvereniging 
Strijbeek vooruit. 
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4 Paulus van Daesdonck opent ziJn tentoonstelling van 
miniatuurkoetsen (maker Jac van Steen). 

6 Nieuw-Ginneken wil ook deelnemen aan het treintaxi
project. 

7 Wethouder J. v. Gils reikt de eerste milieubox uit 
aan de oudste bewoner van De Donk, Mevr. Pouleijn
Merk. 

7 De gemeente Breda koopt de boerderij van de heer 
van Arendonk aan de Seminarieweg te Bavel. (14 ha.) 

10 25 jaar carnaval in Bosuilenland wordt gevierd met 
een prins-geburenbal. 

13 Pater Wilfried Mertens wordt 89 jaar. 

16 Op het ogenblik zijn er 32 amfibie-poelen ingericht 
door het I.V.N. Nieuw-Ginneken. 

17 I.V.N. plaatst opnieuw paddenschermen langs de 
Rouppe van der Voortlaan. 

18 Opperwachtmeester Piet Stroot uit Bavel en wacht
meester le klas Wim de Vree uit Breda komen om bij 
een verkeersongeval in Baarle-Nassau. Beiden zijn 
van de R.P. groep Nieuw-Ginneken. 

23 Start Nieuw-Ginnekens carnaval. Voor de eerste keer 
komen de 3 prinsen en hun gevolg naar het gemeentehuis. 
Ook wordt voor de eerste keer de "Bosratiaan" uitge
reikt. Een onderscheiding aan hem/haar die zich op 
maatschappelijk, cultureel of sociaal terrein bij
zonder verdienstelijk heeft gemaakt. De eerste die 
hem heeft ontvangen is Mevrouw Lies van der Veeken
Smeekens uit Bavel. 

25 Carnavalsoptochten trekken door onze dorpen. 

MAART 

2 Er valt sneeuw. De eerste en enige witte dag van deze 
winter. 

3 Opening van een foto-expositie over de aanleg van 
RW 58 van Henk Rijken uit Breda. 

7 Raad besluit een onderzoek in te stellen naar de 
wenselijkheid van een openbare school te Bavel. 

12 Veel reclame en publiciteit in de diverse kranten 
over de komende raadsverkiezingen. 
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14 Opening van de vernieuwde kledingzaak van Nelemans 
Mode in Ulvenhout door burgemeester P. v . d. Velden. 

18 Concert van jongerenkoren in de hal van het gemeen
tehuis. 

20 In Bavel viert de Bond van ouderen het 35-jarig 
bestaan. 

21 Bij de raadsverkiezingen haalt het CDA 6 zetels, 
de VVD 2 zetels, gemeentebelangen Bavel 3 zetels, 
P.v od oA. 2 zetels en Leefbaarheid Nieuw-Ginneken 
2 zetels. 

23 Op verzoek van gemeentebelangen Bavel worden de 
stemmen herteld. Er verandert echter niets aan 
de uitslag. 

24 Wethouder J. Rops opent de vernieuwde fietsenzaak 
van Ad van Nispen. 

27 Gouden bruidspaar Voeten-van Boxtel uit Ulvenhout. 

28 Jan van Loon neemt af scheid van de Bond van ouderen 
te Galder. Hij was hiervan 17 jaar voorzitter. 

APRIL 

Paulus opent tentoonstelling "15 jaar Paulus". 

7 Inwijding van een nieuwe kruiswegstatie in de kerk te 
Ulvenhout. 14 indrukwekkende schilderijen geschilderd 
door de thans in Oosterhout wonende Ulvenhouter Frans 
Slagmolen. 

10 Laatste vergadering van de gemeenteraad 1986-1990. 

21 Opening van een expositie van schilderijen over het 
landgoed Hondsdonk van de hand van Laurens Siebers 

26 Officiële opening winkel/woonproject in de kom van 
Ulvenhout door gedeputeerde A. Brugman en burgemeester 
P. van der Velden. 

27 Uitreiken koninklijke onderscheidingen aan: 
W. Willemsen en A. van Dun uit Galder/Strijbeek, 
de heer de Petter en H. Mulder uit Bavel en de heer 
Zegwaart uit Ulvenhout. 

29 Braderie in Ulvenhout. 

30 Bosbrand te Strijbeek. 

MEI 
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Eerste vergadering van de gemeenteraad 1990-1994. 
Jan Rops en Bob Zwijenburg beiden van het CDA worden 
gekozen tot wethouder . 

4 Oecumenische dienst in de kerk van Ulvenhout. 
voorgangers zijn ds. Smit uit Chaam en pastor van 
Dijk. Harmonie Constantia en het gemengd koor Ul
venhout luisteren op. 

8 Mevr. G. Moolenaar-van Vliet is 12~ jaar dirigente 
en organiste van het dameskoor van de Ulvenhoutse 
kerk. 

13 VPRO zendt een interview uit met de Ulvenhoutse 
pater Ton van der wouw, die al jaren werkt onder 
de Papoea's op Nieuw-Guinea. 

20 De ronde van Bavel wordt gewonnen door Jos van Aert. 

22 Koninklijke onderscheiding voor de heer J.H.L. 
Verhagen uit Ulvenhout. 

27 De gemeente Nieuw~Ginneken presenteert zich in 
Meersel Dreef op de BENEGO- dag. 

31 Installatie van de Vrouwen Advies Commissie Nieuw
Ginneken. 

JUNI 

3 Pastor Riemslag uit Bavel viert zijn 40-jarig 
priesterjubileum. 

5/8 Wandelvierdaagse in Ulvenhout. 

6 Gouden bruidspaar van de Broek-de Haas uit Ulvenhout. 

8/10 Ulvo's volksfestijn. 

13 Nieuw-Ginneken onderscheiden door de ANWB in het kader 
van de actie -25% ongelukken. 

16 Joost de Hoogh uit Ulvenhout wint 2x goud en lx brons 
bij de zwemkampioenschappen van de Ned. Invaliden 
Sportbond. 

16 Twee wachtmeesters van de groep Nieuw-Ginneken arresteren 
in Ulicoten een IRA-lid. 
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18 Ulvenhout op z'n kop. De bossen rond het landgoed 
Hondsdonk zijn hermetisch afgesloten. ± 150 politie
mensen zijn op zoek naar nog een IRA-lid. 

19 IRA verdachte wordt gearresteerd in de buurt van de 
Heistraat. 

20 Extra raadsvergadering voor het kiezen van de le 
derde wethouder in Nieuw-Ginneken. 
Jan van der Westerlaken is kandidaat en wordt ge
kozen. 
VVD, gem. belangen Bavel en P.v.d.A. blijven uit 
protest weg van de vergadering . 

23 Opening van de vernieuwde Mattheusschool te Galder. 

23 Gouden bruidspaar Corssmit-Villevoije uit Galder. 

23 en 24 Bavel Anno 1920. 
Paulus van Daesdonck presenteert met succes voor de 
eerste maal "Schatten bij Paulus". 

GENEAiffiISCHE KONI'AKTDAG ESSEN (BELG!E) 

In navolging van de tweejaarlijkse dag in Tilburg (Nl.), 
nam de heemkundige Kring Essen het initiatief om een ge
lijkaardig evenement te organiseren aan de andere kant 
van de grens. 

Op zaterdag 10 november 1990 verwachten zij dan ook alle 
genealogen uit de regio Antwerpse Kempen en Polders en 
uit Midden en West-Noord Brabant. 
Doel van deze dag is het uitwisselen van genealogische 
gegevens. De Nederlandse Genealogische vereniging en 
de Vlaamse vereniging v oor Familiekunde zullen 
aanwezig zijn met dokumentatie. Er worden een aantal 
uitgewerkte stambomen en kwartierstaten getoond en 
er kunnen genealogische werken aangekocht worden 
(vb. doopboeken Essen, families Backx, Van Agtmael, 
Van den Bergh, e.a.) 
Deze dag vindt plaats op het College Rouwmoer, 7 
te Essen van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

UITSPRA~ ( 7 4) 

De beste windwijzer is de koe 
Ze staat met de kont naar de regen toe. 

is het informat i eblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
te Nieuw-Ginneken. Het staat internationaal ge reg i streerd onder ISSN-0166- 0438. 
Het verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden 
ook vele kleine bijzonderheden en saillante deta i ls uit de geschiedenis van de 
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de 
gemeente Nieuw-Ginneken . 

Redaktie . 
Redaktie-adres 
Omslagtekeni ng 
Lay-out 

c J.M . Le i jten en J . C. van der Westerlaken 
Craenlaer 18, 4851 Tl< Ulvenhout, 076-61 27 42 
J A.M . Soe t e rboek 
C.J.M. Lei j ten 

De heemkundekring "Pau l us van Daesdonck• ·· we rd opgericht 3 apri l 1975 en kon i nklijk 
erkend als vereniging op 25 november 1975. 
De vereni ging is ingeschreven bi j de Kamer van Koophandel t e Br eda onde r nummer 
v 282568. 

Sekretariaat 
Bankreken i ng 
Girorekening 

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613-34 88 
52.18 . 33.639 t.n . v . Paulus van Daesdonck 
37 .- 13. 311 t.n . v . Paulus van Daesdonck 

Ledenadministratie 
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout 

MUSEUM 
öëlieemkundekring heeft een ~igen heemkund i g museum op he t adres Pennendijk 1 . 
Het museum is geopend elke 1 zondag van de maand van 14 00 uur-17 .00 u . en 
voof groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen: 

A.P.J .ll. Luijten ' t Hofflandt 36 Ulvenhout 076- 61 29 26 
W.A. Langen Kloosterstraat 46 Bavel 01613-14 67 
A.M.M. Verkooijen Mark weg 2 Stri j beek 076- 61 31 55 

BESTUUR 
J.C. v .d . Wester laken voorzitter (1990) 
C.J.M . Leijten vice-voorz itter (1988) 
J.A . v. Dorst secretar i s (1988) 
W.A. Langen 2e secretar i s ( 1989) 
H.J.M . Meeren penningmeester (1989) 

2e penningmeest e r A. P.J.M. Luijten (1990) 
J.A . M. Grauwmans technisch koOrdina t or (1989) 
P.J . v. Hooydonk 
A.M.M . Verkooijen 
J.M.E.M . Jespers 

PUBLICATIES 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen "De Korenbloem" 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen •oe Hoop" 

medew. 
medew. 
medew. 

1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Gi nneken 
1981 Driekwarteeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 Veldnamen 1-20 (1983- 1986) 
1983 100 jaar school Ga lde r 
1984 Carnava l in OUd- en Nw. Gi nneken 
1984 Gouden Paulus 
1985 TUssen Wi tte Wolk en Anneville 
1986 wandelen i n Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 wandelen in Ulvenhout (Callot) 
1990 Het Mastbos en het werk van hout-

vester van Schermbeek 

LIDMAATSCHAP 

Bavel (1990) 
Ga lde r/Strijbeek (1988) 
Ul venhout ( 1988) 

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht) 
J.C. van der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
H.J. Di rveft , K. A.H.W . Leenders e.a. 
Dr . J.L . M. de Lepper 
H.J. Dirven, J . C. van der Westerlaken 
J.C . en R. van der Westerlaken 
Drs. H.J . C. Verhoeven (B.v.P . 39) 
Ir. Chr. Buiks 
A M.M. Verkooijen e . a. (B . v . P. 44) 
Br i even van Paulus (46) 
Redaktie e.v.a. (B.v.P. 50) 
Jac Jespers 
Jac Jespers en Drs. Harry Verhoeven 
Dr . C.S.M. Rademaker ss.cc. 
Ir. w J . Bonekamp, M P .C. Scheepers 
A.J. Spierings 

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus . 
Naast diverse heemaktiv i teiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft 
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus" uit . 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het 
verenigingsjaar 1990-1991 f 25,-- per j aar. 


