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DE DRAAD WEER OPGEPAKT

Na het verschijnen van ons Boerderijenboek gaat Paulus weer
verder met uw vertrouwde Brieven.
Het BOERDERIJENBOEK, dat in december in de plaats van
BvP127 verscheen is een doorslaand succes geworden.
Het liep storm door leden voor een cadeautje aan de familie en
voor de niet-leden was het een verrassing.

Op 1 februari opende Toon van Miert onze nieuwe tentoon-
stelling "'t Ginneken in Beeld". Het was gezellig druk zowel op
de zondag van de opening als de woensdagen er na.

ln dit nummer neemt Ad Jansen u mee naar Rakens, van Ulven-
hout op weg naar Chaam. Adriaan van Beek ging naar Bavel en
verhaalt u over het wegkruis op de hoek van de Daalakker.
Dichter Pien Storm van Leeuwen vertelt over haar Poosplaatsen
langs de grens bij Galder en Strijbeek.

Tussen het oktobernummer (146) en dit nummer waren er volop
activiteiten. Anneke Oomes maakt er melding van
Deze editie is dubbelgenummerd, daar het Boerderijenboek
geen nummer had en de reeks door moet lopen.
Zo wordt dus

DE DRAAD WEER OPGEPAKT
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heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

iprokkelmaand 2OO4

Beste Heemvrienden,

Op een regenachtige zondagmiddag trad in Bave! voor de leden
van Paulus de volksmuziekgroep de Glacis uit Bergen op Zoom
op. We hebben kunnen genieten van oude en nieuwe liedjes, die
afgewisseld werden met mooie instrumentale nummers. Het was
jammer dat de geluidsinstallatie enige tijd niet goed functioneer-
de. Waarvoor onze excuses.

Na een tweede plaats brj de quiz in Bavel werd Paulus nu dan
weer eerste bij de Ulvenhoutse dorpsquiz. "En nu nog de quiz
van de West-Brabantse heemkringen", zei Toon van Miert tijdens
zin inleiding bU de opening van de tentoonstelling in het
Heemmuseum.
De ontvangstruimte van het Paulus museum stond zondagmid-
dag 1 februari stampvol met vooral mensen uit 't Ginneken.
Dit naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling:

"'t Ginneken in Beeld".
Een tentoonstelling die de moeite waard is, vooral voor mensen
uit 't Ginneken, want er is veel te zien over het verenigingsleven,
maar ook over de scholen, de dominees, de pastoors en de
burgemeesters.
ledereen die iets met 't Ginneken heeft zal veel herkenbaars
terugvinden.
Ginneken blijft ook de komende maanden in beeld. Op 15 maart
zullen Ad Jansen en Laurens Siebers een lezing houden bij
Oncle Jean.
Ad Jansen zal vooral de oude geschiedenis van Ginneken
belichten en Laurens Siebers bespreekt de jongste ontwikkelin-
gen in Ginneken.
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Zy die op deze avond lid worden van Paulus zullen verrast wor-
den met een boekje over Ginneken.
Paulus brengt Ginneken in Beeld. Komt nu ook kijken (en luis-
teren!)

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck,

L| * ..1 'r- b I rq

FAMILIE LEPPENS VOOR WINKEL OP GEERSBROEK
Van ons lid mevrouw Lia de wit (Dina Leppensdochter) ontvin-
gen we bovenstaande fraaie foto van de familie Leppens voor
hun winkel Annevillelaan 200 (nu De Voer Kermisattracties).
Van deze familie zijn Jo (nr 8) en Riet (nr 1) nog in leven.

1 Riet (*191 4); Z Dina (191 0-2001); 3 Cornetia Leppens Boogers
(1883-1956); 4 Jan (1907-1989); 5 Pieter (1818-1993);
6 Piet (1881-1978); 7 Anna (1908-1982) ; B Jo (1917- )

Jan van der Westerlaken,
voozitter
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AGENDA 2004 (127)
maart
07 museum open
15 Lezing door Ad Jansen en Laurens Siebers

Ad Jansen: Het vroege Ginneken
Laurens Siebers: Vraagtekens bij de jongere

' ontwikkelingen van Ginneken
Plaats Oncle Jean Ginnekenweg 338 - 20.15u.

april
03 Paulus van Daesdonck bestaat 29 jaar
04 museum open
15 Brieven van Paulus 149
18 Nationale Museumdag - Ook ons museum open

mei
02 museum open

juni
06 museum open

juli
1-31 museum gesloten

augustus
1-31 museum gesloten
15 Brieven van Paulus 150
31 einde 29" verenigingsjaar

wijzigi ngen voorbehouden

Het museum Paulus van Daesdonck is geopend:
- Eerste zondag van de maand van 14.00-17.00 uur
- elke woensdag 1a.00-16.00 uur
- groepen op verzoek (076-561 .27.42)

Het museum is gesloten in juli en augustus
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BOERDERIJEN
IN HET HEEM VAN PAULUS
PLMTJ ESBOEK BARSTENSVOL CU LTU U RH ISTORI E
door Kees Leijten

Vrijdag 19 december was de Bredase wethouder André Adank
naar het museum van de heemkundekring Paulus van
Daesdonck getogen om daar het nier,rwe boek van de kring in
ontvangst te nemen.
Een boeiend fotoboek met niet minder dan 237 foto's van
bestaande en verdwenen boerderijen in het voormalige Nieuw-
Ginneken.
Het is een speciale uitgave van de Brieven van Paulus ter
afsluiting van het jaar van de boerderij.
Een commissie uit het bestuur van Paulus ging op zoek naar de
foto's uit Bavel (Wim Langen); Ulvenhout (Toon Goos), Galder-
Strijbeek (Adam Verkooijen).
Jan Grauwmans nam als generalist de gehele oude gemeente
voor zijn rekening en Kees Leijten voerde de eindredactie en de
lay-out.

Een gezellig fotoboek ,dat in geen enkel gezin in Nieuw-Ginne-
ken mag ontbreken.

HET CULÏURELE ERFGOED
Voorzitter Jan van der Westerlaken ging in zijn inleiding in op de
zorg die Paulus van Daesdsnck besteedt aan het culturele
erfgoed in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, later
Nieuw-Ginneken.

Vele historisch verantwoorde publicaties, een uniek museum op
de Pennendijk en lezingen van hoge kwaliteit.
ln dit jaar van de Boerderij konden de leden van de kring o.a.
genieten van lezingen van Huub Oome, boerderijarchitect van
naam, en van Sjef Hendriks, een landschaps- en boerderij-
deskundige bij uitstek.
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Jan gaf daarmee een duidelijke reactie op de onvriendelijke
uitspraak van de Heemkundekring Breda, die dezelfde dag (19-
12-03) in BN/DeStem beweerde dat de kringen van de dorpen
(Paulus van Daesdonck; Teterings Erfdeel en OpdeBeek )
gezelligheidsverenigingen zijn die zich bezig houden met potten
en pannen waarbij het programma s/echÍs bijzaak is, terwijl de
kring Breda zich met de historie bemoeit.
Een uitspraak die kant nog wal raakt.

Jan dankte de werkgroep voor de vele uren die waren besteed
om het boekje te laten verschijnen. Dit kan Paulus echter alleen
blijven doen wanneer ze medewerking krijgt van het
gemeentebestuur. Ook het buurtbudget is daarbij een grote
steun geweest.
Paulus slaagt er in met een kleine structurele subsidie zijn
museum draaiende te houden, maar dat moet wel mogelijk
blijven.

BOERDER!JEN
Kees Leijten had de eer het boekje ten doop te houden.
Maar eerst ging hij in op de actualiteit.
Op 11 december was in Oirschot het jaar van de boerderij
officieel beëindigd, maar in de gemeente Breda had Paulus die
eer dat te doen.

Het gaat slecht met de boerderijen in Brabant.
Sinds 1990 is een derde van alle boerderijen in Brabant gesloopt
en nog eens 22o/o op een onverantwoorde wijze verbouwd. De
overheid ,lees welstand, heeft hier een forse steek laten vallen.

De gemeente heeft hier een opdracht.

Zet alle vooroorlogse boerderijen en herbouwboerderijen op de
monumentenlijst.
Help de eigenaren die boerderijen verantwoord te restaureren of
verbouwen en werk zo mee aan behoud van ons culturele erf-
goed. Maak de regeling financieel zo interessant dat eigenaren
graag op die lijst komen en willen blijven staan.

Kees Leijten
Overhandigt
't boek aan
wethouder
André Adank

Ook een
boerderijenboek
voor de
voorzitter
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BOEK
Kees overhandigde daarna de nieuwe publicatie:
"BOERDERIJEN lN HET HEEM vAN PAULUS" aan wethouder

André Adank.
Een fotoboek met 237 afbeeldingen van boerderijen, die staan
en stonden in Bavel, Galder; Grazen; Strijbeek en ulvenhout (en
enkele op de Galderseweg in Breda).

DE WETHOUDER
Adank ging in zin dankwoord in op het berang van deze
publicatie en was het er roerend mee eend dat er meer zorg aan
de boerderijen besteed moet worden,. De gemeente heeft hierbij
een plicht.
De nieuwe commissie w&M (welstand en Monumenten ) zou
hier eens goed naar moeten kijken, al kan natuurlijk niet ailes
bewaard worden.
Hij heeft echter alle vertrouwen in W&M.
Hlj zegde de kring een gesprek toe om aile financiële,
organisatorische en cultuurhistorische zaken eens goed door te
praten.
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HET GINNEKEN IN ULVENHOUT
door Anneke Oomes

Zondag 1 februari werd in het heemkundemuseum te Ulvenhout een
nieuwe wisseltentoonstelling geopend. Onderwerp van de tentoonstel-
ling is dit keer het Ginneken. Er zijn niet alleen foto's van en over het
Ginneken te bewonderen maar er wordt vooral een kijkje gegund in het
leven van verenigingen van het Ginneken.
Zowel bestaande verenigin-gen als verenigingen die inmiddels ter ziele
zijn hebben een plekje gevonden in een van oè vitrines.

De tentoonstelling werd geopend door Toon van Miert, een bekende
Ginnekenaar die met een uitgebreid verhaal zijn kijk op het oude en het
nieuwe Ginneken gaf. Na een speech van wel 2o minuten gaf hij door
het hijsen van de groenwitte Ginnekense vlag aan dat d'e tentoon-
stelling officieel geopend was.

Bij de introductie van Toon van Miert legde voorzitter Jan van der Wes-
terlaken uit dat het Ginneken zeker tof het heem van paulus behoort;
"Het gebied dat we als heemkundekring bestrijken beperkt zich niet tot
ulvenhout, maar ligt in ruime zin_binnen de grénzen van de voormalige
gemeente 'Ginneken en Bavel'. ook Galder en strijbeek horen oaar Èry.
Maar ook Meersel-Dreef rekenen we tot het gebied van onze bemoei-
enis."

Toon van Miert loofde in zijn toespraak het oude Ginneken en citeerde
uit vroegere publicaties over het gemoedelijke zelfstandige kerkdorp.
Vervolgens schetste hij een triest beeld ovei het GinnekeÀ van nu. De
gemoedelijkheid is er grotendeels verdwenen, de straten lopen vol met
verkeer, er is geen doorkomen meer aan. Verder ktaagde hii ztin nood
over de deplorabele situatie van het eens zo rijke verenigingsËven in
het Ginneken. veel verenigingen zijn de laatsté laren ,"ïduíenen. De
overigen moeten hun leden vaak ook buiten het Gínneken zoeken.

druk bezochte opening
De egrste openingsdag mocht Paulus al veel belangsteltenden ontmoe-
ten. Tijdens het officiële gebeuren waren al ruim 6ó mensen aanwezig
en in de uurtjes daarna wisten nog vete tientallen de weg naar het mu-
seum te vinden.
Eigenlijk is de tentoonstelling een verzameling van vele tentoonstel-
lingen met elk hun eigen onderwerp. Bindende factor is Het Ginneken.
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Toon van Miert leidt de tentoonstelling in

75

Een goed voorbeeld van zo'n tentoonstelling binnen de tentoonstelling
is de inmiddels beroemde verzameling ansichtkaarten van Jan Vissers.
De kaarten zijn door Peter van de Ven in een presentatie geplaatst en
worden getoond middels een computer.
Deze presentatie is helaas alleen op de openingszondagen te bewon-
deren en niet op de woensdagen dat het museum open is.

Naast deze ansichtkaarten zijn vele foto's te bezichtigen van de
verenigingen uit het Ginneken zoals voetbalclub Baronie, de gym-
nastiekverenigingen die het Ginneken gekend heeft, de Harmonie, de
scouting, de carnavalsvereniging maar ook van de dominees, de
pastoors en de burgemeesters die het Ginneken gekend heeft.
Uiteraard heeft ook de tram (een model en enkele foto's) een plaatsje
gevonden in het museum. Deze tram werd na de vondst in 1992 door
de stichting annex-S0 aangekocht en geschonken aan Paulus van
Daesdonck.
Vele vrijwilligers hebben in de jaren die daarop volgden de tram in oude
glorie hersteld zodat deze tijdens bijzondere gebeurtenissen van stal
kan worden gehaald.
Wilt u de tentoonstelling bezoeken dan bent u tot en met juni welkom
op elke eerste zondag van de maand van 14.00 uur tot 17.00 uur en op
woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00.

Een drukte van belang die middag
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Spapens over Zaligen en Heiligen
door Anneke Oomes - van den Berg

Begin november is dé trjd om aandacht te besteden aan
heiligen en zaligen. vandaar dat. paulus op 3 november
jongstleden de journalist spapens op bezoek had om het een
en ander over zaligen en heiligen te vertelten. uiteraard kwam
de heilige van de derde november, Hubertus ook in spapens'
verhaal voor.

Hubertus is een van de 2s.000 heiligen die op de
heiligenkalender van de Rooms-katholieke kerk voor-komt.
Niet alle heiligen hebben deze status verworven met goede
daden en wonderen. onder deze 25.ooo heiligen bevinden
zich een flink aantal geestelijken die hun heiligdom alleen
danken aan het feit dat het een tijd lang gewoonte is geweest
om op grafstenen het woord sanctus (dat heilig betekent) te
beitelen. Toen deze graven na honderden jaren gevonden
werden nam men aan dat er echt een heirige begravén lag op
dle bewuste plaats en vermelde men deze dus in de registers.
van tijd tot tijd wordt dit register opgeschoond dus we[ióht dat
deze namen ooit nog van de kalender verdwijnen.

Net als de heilige Nicolaas bijvoorbeerd, hlj is in de jaren
zeventig officieel van de kalender verwijderd omdat men toen
had uitgeplozen dat er nooit een Nicolaas is geweest.
zodra vaststaat dat er geen sprake is geweèst van wonderen
of als men bijvoorbeeld ontdekt dat iemand niet heeft geleefd
dan wordt deze verwijderd. om problemen in de lage landen
te voorkomen wordt trouwens oogluikend toegestaan dat sint
Nicolaas wel vereerd en gevierd wordt.

Tegenwoordig wordt niemand zonder meer heilig verktaard.
Er wordt altijd gedegen ondezoek gedaan naar dè handel en
wandel van de persoon.
Als voortraject wordt iemand eerst zalig verklaard waarna het
intensieve speurwerk doorgaat en men eventueet overgaat tot
het heilig verklaren.
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Meestal wordt iemand zalig of Heilig verklaard op voorspraak
van de geloofsgemeenschap. Vaak wordt iemand at geruime
tijd vereerd alvorens deze persoon zalig wordt. Dit is
bijvoorbeeld het geval geweest met peerke Donders en
moeder Theresa.

PEERKE DONDERS
Het geboortehuis van Peerke Donders in Tilburg wordt al sinds
jaar en dag bezocht door gelovigen. van oudsher werd het
water uit de put in de tuin door gelovigen omhoog gehaald.
Gedurende een flink aantal jaren heeft de put droog gestaan
maar toen een jaar of acht geleden het grondwater weer
dermate hoog kwam dat er weer een laagje water in put
kwam, weten velen de put weer te vinden. Toen peerke
Donders zalig verklaard werd, gingen een groot aantal
Tilburgers naar Rome om dit persoonlijk mee te maken. Als hij
in de toekomst Heilig zal worden verklaard zal dat ook zeker
weer het geval zijn.

EEN FRANSMAN
Dat zalig- en heiligverklaringen vooral vanuit de gelovigen zelf
komt, wordt heel duidelijk uit het verhaal van een Fransman.
Deze man werd eens betrapt tijdens een misdrijf. Tijdens zijn
vlucht heeft hij een politieagent gedood.
voor dit feit heeft hij jaren in de cel gezeten. Het schijnt zo te
zijn dat hij tijdens die jaren volledig veranderd en bekeerd is.
Een aantal personen lobbyt nu heel sterk om deze man heitig
te laten verklaren, hij zou een voorbeeldfunctie hebben voor
andere misdadigers. Uiteraard bieden vooral politiemensen fel
tegenstand.

spapens heeft niet alle 25.000 heiligen kunnen behandeten.
Hij heeft wel een opsomming gemaakt van de soorten heiligen
die er zijn. Er zryn namelijk zes soorten met elk zijn of haar
eigen karakteristieken ;

-Helende heiligen(ook wel vuurheiligen genoemd) Bijvoor-
beeld Job tegen pest en zweren en Damianus tegen koorts.

-veeheiligen zoals Antonius abt ( chaam) en Brigida ( Bavel)
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-Patroonheiligen die verbonden zijn aan steden, provinciën,
instituten en landen. Bv willibrordus (Nederland); Brgida
(Bavel); Laurentius (Ulvenhout en Ginneken); Jacob (Galder)
en Hubertus (Strijbeek)

-Titelheiligen met een eigen altaargraf in de kekgebouwen.

-Beroepsheiligen zoals St. Anneke voor huisvrouwen, Am-
brosius voor bijen, Franciscus voor de milieubeweging

-Weerheiligen
bijvoorbeeld de ijsheiligen Pancratius, Servatius en Bonifacius

tn de uurtjes die spapens aan het woord is geweest , zijn heel
wat heiligen de revue gepasseerd. De meest bekende Neder-
landse heiligen en zaligen zijn wel genoemd. Maar allemaal
slechts kort en krachtig.

spapens zou avonden kunnen vullen, niet alleen over Zaligen
en Heiligen maar over tal van onderwerpen. Er zit dan ook
weinig anders op om deze welbespraakte journalist nogmaals
uit te nodigen voor een interessante avond!

79

DE GLACIS OP BÉZOEK BIJ PAULUS
Door Anneke Oomes-van den Berg

Op zondag 1 1 januari kwamen de leden van Paulus naar Bavel
voor de jaarlijkse muzikale middag. Deze keer had Paulus de
Bergense groep De Glacis uitgenodigd om een middagvullend
programma te brengen. Buiten was het guur maar binnen was
het aangenaam. Niet alleen de temperatuur was aangenaam
maar ook de sfeer. De groep De Glacis is al ruim twintig jaar bij
elkaar en dat merk je. Het ontspannen omgaan met elkaar weten
de leden over te brengen op de bezoekers.
Een jaar of tien/twaalf geleden is Glacis ook al eens te gast
geweest en ook toen wist het publiek het optreden te waarderen.
Vandaar dat Paulus op voorhand al wist dat dit optreden in de
smaak zou vallen.
De Glacis bestaat uit vier mannen en een vrouw. Ze spelen
diverse instrumenten en zingen meerstemmig. Het hoogste
woord wordt gevoerd door Willem Hoedelmans. Hij praat de
liedjes aan elkaar en zingt vaak de eerste stem. Bij instrumentale
nummers speelt hij diverse instrumenten zoals de blokfluit. De
enige vrouw in het gezelschap is Liesbeth Slieker. Zij speelt de
accordeon en doet de achtergrondzang. Bij een enkel nummer
neemt ze de hoofdpartij voor haar rekening.
Een stuk onopvallender is de mandolinespeler Frans Nefs
(overigens bespeett hij nog een aantal instrumenten waaronder
een eigengebouwd instrument.). Hoewel hU een stillere
verschijning is, neemt ook hij een lied voor zijn rekening.
Aan de buitenkant stond de persoon die de knoppen bedient en
muzikale ondersteuning biedt met zijn gitaar. Hij verzorgt ook de
achtergrondzang . Zijn naam is René Adriaansen.
De Iaatste persoon uit de groep is Adri Verbraak. Hij neemt niet
alleen de hoofdzang op zich bij een aantal nummers maar ook hij
biedt vocale ondersteuning en begeleidt daarnaast de groep
instrumentaal.

HEEMKUNDIG WEERBER ICHT 1 36
Heiligen in de Weersvoorspelling 69

Februari-Sprokkelmaand-Dolle Maand
Brengt Lichtmis wolken en regenweer (212)
Dan is de winter voorbij en keert niet weer

Maa rt-Le ntem aa nd-Zaa im aand
Als het helder is op Jozefdag (19/3)
Een goed jaar men venruachten mag
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Technische perikelen
Helaas is het eerste deel van het programma voor een deel van
de Paulus-leden niet goed te volgen geweest doordat een van de
boxen niet aangesloten was. Gelukkig kon dit in de pauze
worden hersteld en kon na de pauze de' hele zaal van het
optreden genieten. Het repertoire van De Glacis bestaat uit oude
en nieuwe liedjes en ook deze middag liet men van alles wat
horen.'Maar er was niet alleen genoeg te horen er was ook heel
wat te zien. Bijvoorbeeld bij het lied over de roddelende
buurvrouwen. Willem Hoedelmans stond naast een wat hoekige
buurvrouw (aangeklede kapstok) en wisselde heel wat keren van
hoed met deze 'dame'.
De Glacis is een groep die ook de actualiteit in het programma
verwerkt. Zo verzorgde Hoedelmans een onderdeel met recente
krantenknipsels. En ook de praatjes tussendoor waren doorspekt
met actualiteiten. En dat je actualiteit en oude liedjes tot een
prettig geheel kan samenvoegen bewijst de Glacis uit Bergen op
Zoom. Ongeveer honderd leden van Paulus kunnen dit beamen
want zij waren aanwezig bij het jaarlijkse muzikale evenement
van Paulus en hebben van dit optreden kunnen genieten!

B1

BEELDEN IN DE BUURT - 18
door Adriaan van Beek

De niet zo geïnteresseerde voorbijganger zal er makkelijk voorbij
Iopen. Het houten wegkruis van Leen Douwes valt niet zo op
tegen de donkere achtergrond van takken en bladeren. ln
aflevering 18 van de serie'Beelden in de Buurt'zet ik dit religi-
euze monumentje, op de hoek van de Daalakker en de Deken
Dr. Dirckxweg in Bavel, even in de schijnwerper.
Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

WEGKRUISEN
Mogelijk vindt het gebruik om weg- of veldkruisen te plaatsen zijn
oorsprong al ver voordat de Romeinen in ons land kwamen.
Germanen, Galliërs en andere volken beschouwen de plaatsen
waar twee wegen elkaar kruisen of waar wegen samen een
driesprong vormen als heilige plekken. Daar houden zich
geesten op en daar treffen het heden, het verleden en de
toekomst elkaar. ln de Romeinse tijd bleef dit (bij)geloof bestaan.
Kruispunten van wegen zijn dan dikwijls het begin en eindpunt
van eigendomsgrenzen. Middels grenspalen en -stenen worden
gebieden afgepaald. Veelvuldig worden deze plekken ook
gebruikt om altaren op te richten voor de verering van heidense
goden. Ook na de kerstening van ons land blijven deze
gewoonten bestaan. Zoals vaker worden deze heidense
gebruiken op den duur 'ingepalmd' door de ware kerk. De heilige
plaatsen blijven bestaan, maar stenen en altaren worden
vervangen door het christelijke symbool bij uitstek, het kruis.
Hoewel ook in de Middeleeuwen regelmatig sprake is van
veldkruisen, mag niet de conclusie getrokken worden dat door de
jaren heen kruisen onafgebroken op dezelfde plaatsen gestaan
hebben. ln verschillende perioden zullen veldkruisen
waarschijnlijk zelfs geheel afwezig zijn geweest. Het gebied van
de huidige provincie Noord-Brabant heeft het vanaf de
Tachtigjarige Oorlog tot aan de tweede helft van de negentiende
eeuw in ieder geval zonder deze opmerkelijke uitingen van
christelijk (katholiek) geloof moeten doen.
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Eerst na het herstel van de bisschoppelijk hiërarchie in 1gs3
treedt de kerk weer openlijk naar buiten, het begin van de
katholieke emancipatie. Vrijwel alle wegkruisen in onie provincie
dateren uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

Wegkruis in Bavel
Eind jaren twintig besluiten de paters van de congregatie van de
Heilige Harten van Jezus en Maria een wegkruis op te richten.
Niet ver van hun klooster, gelegen op het iandgoed De Kleine
lJpelaar, vinden ze een passende plek langs de Seminarieweg.
Ter hoogte van de splitsing met de Kluisstraat krijgt het kruis van
zware houten balken, met het indrukwekkende houten corpus,
een plaats. Het wordt dat jaar, 1930, ingezegend door de pastoor
van Bavel, deken dr. Dirckx.
ln februari 1944 krijgt Bavel te maken met een verstrekkende
maatregel van de bezetter. Het Klein Seminarie tJpelaar moet
ontruimd worden en gaat onderdak bieden aan 300 rekruten van
de Duitse Kriegsmarine. ln het voorjaar van dat zelfde jaar keren
vier jonge Duitse matrozen flink beschonken terug van een
tochtje naar het dorp. ln het boek'Tussen witte wolk en
Anneville' beschrijft een ooggetuige hoe ze ziet dat de rekruten
blijven staan bU het kruisbeeld. ze trekken hun pistolen en
gebruiken het kruis als schietschijf.
De aanleg van de autoweg utrecht-Breda-Tilburg, A 2z - A sg,
vormt een nieuwe mijlpaal in het bestaan van dit kleine
monument. ln 1970-71worden door deze nieuwe rijksweg onder
meer de Seminarieweg en de Kluisstraat afgesneden van het
dorp en daarmee doodlopende straten. ln overleg met de paters
en de parochie verplaatst de gemeente het wegkruis naar de dan
zojuist aangelegde Daalakker, op de hoek met, heel toepasselijk,
de Deken Dr. Dirckxweg.

Pieter Leendert Douwes
Leen Douwes wordt in 1879 geboren op Java . ztln Nederlandse,
protestantse, ouders sturen hem op jonge leeftijd in hun vader-
land naar school. Via de Koninklijke Militaire Academie in Breda
komt hij in 1903 als luitenant terug in lndië. Na zijn terugkeer in
Nederland bekeert hrj zich tot de katholieke kerk, in dat zelfde
jaar , 1914, treedt hij in het huwelijk.
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Hij woont korte tijd in Ginneken, maar vanwege overptaatsingen
moet hij vaak verhuizen. ln 1927 maakt hij zijn eerste bekende
kunstwerk, de Heilige Familie, in hout, voor de Lovense kerk in
Tilburg. Vlak voor zijn vervroegde pensionering in 1930 komt het
gezin weer in de gemeente Ginneken en Bavel wonen. Douwes
heeft lange tijd zijn woonhuis en atelier aan de Bavelselaan. Kort
voor het uitbreken van de Tweede wereldoorlog gaat de
kunstenaar met zijn vrouw en hun jongste kinderen opnieuw naar
lndië. .zin vrouw overlijdt in een interneringskamp en Douwes
gaat in 1946 weer aan de Bavelselaan wonen. HU overlijdt in
1965 in Breda, 85 jaar oud.
Douwes heeft veel sporen nagelaten in onze omgeving. Voor de
Mariakerk maakte hlj het grote beukenhouten kruis. ln de
Sacramentskerk werkte hij aan verschillende altaren, waaronder
één met het kerstverhaal en één met de vlucht uit Egypte. De
muur rond het kerkhof van de Hervormde kerk in het Ginneken
bevat de gerestaureerde gevelsteen uit de gesloopte
Jeugdherberg Mariëndal.
Het 'Dagblad voor Noord-Brabant' wijdt in augustus 1g30 een
beschouwing aan het werk van Douwes. Daarin wordt o.a. de
Bredase schilder-tekenaar Gerrit de Morree geciteerd, die een
bezoek brengt aan het atelier van Douwes: "... werkt hij aan een
groot kruisbeeld in hout, hetwelk aan den Bavelscheweg bU
Breda komt te staan. Het beeld geeft hoewel onvoltooid, reeds 't
groote zielelijden van den Christus weer..."

Sierende elementen
ln de beleidsnotitie van de gemeente Breda, Elementplan
Sierende Elementen, uit 2001, wordt het wegkruis in Bavel
geplaatst in de categorie Belevingswaarde, een object dat ge-
voelens symboliseert. Vrijwel alle religieuze monumenten in de
gemeente hebben deze kwalificatie meegekregen.
ln onze omgevíng zijn wegkruisen schaars. ln tegenstelling tot de
ons omringende landen, maar ook bijvoorbeeld tot Limburg, waar
vele honderden exemplaren bewaard zijn gebleven moeten we
het hier doen met slechts enkele van deze geestelijke
gedenktekens.
Alphen en Riel zin beiden zuinig op hun wegkruis, net als
Noordhoek.
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ln Etten-Leur staan kruisen op de hoek van de Hoevensweg en
de Haansberg en aan de Moerdijkse Postbaan, nabij de
Hilsebaan. Het wegkruis aan het Jagerpad in Princenhage heeft
nog niet zo lang geleden een opknapbeurt gehad. Aan het
Hoeveneind in Teteringen staat een veldkruis uit 1938, dat wordt
onderhouden door de Heemkunde Kring.
Het grote houten kruis aan het eind van (nu nog) de Ettensebaan
vertelt een heel opmerkelijk verhaal. Het kruis met zandstenen
corpus dat op 3 mei 1931, feestdag van de Heilig Kruisvinding,
wordt ingewijd, heet een opvolger te zfn van een eerder
exemplaar dat tot 1648 ongeveer op die plaats gestaan zou
hebben. Het kruis uit 1931 moet acht jaar later wijken voor de
aanleg van de autoweg Breda-Rotterdam. Het krijgt iets verderop
aan de Liesboslaan een nieuwe plek. Bij de aanleg van de
wegen rond knooppunt Princenville in 1971 moet het opnieuw
verplaatst worden. Het beeld sneuvelt daarbij door toedoen van
een onachtzame aannemer. Als genoegdoening wordt het
houten kruis geplaatst dat er nu nog steeds staat. De straat die
genoemd wordt naar dit monumentje, ooit 'Weg langs het kruis'
en later 'Kruisstraat', is verdwenen bij de aanleg van de HSL.
Alleen in de nieuwe straatnaam 'Kruisvoort' bij IKEA en de
Woonboulevard zit nog een beetje herinnering aan dit en.
verleden. Maar of iemand daarbij echt nog aan een wegkruis uit
1931 denkt waag ik te betwijfelen.
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HET GEHUCHT RAKENS
ONDER ULVENHOUT
door Ad Jansen

lnleiding
Aan de Chaamseweg onder Ulvenhout liggen langs de
Chaamsebeek drie buurtschappen: Beekhoek, Cauwelaar en
Rakens, de eerste twee tussen de beek en de weg en het
gehucht Rakens ten zuiden van de Chaamseweg (zie kaart).
Het zijn oude nederzettingen langs de beek, die nog vrij goed
bewaard zijn gebleven. ln dit artikel wordt getracht het ontstaan
en de historie van het gehucht Rakens te beschrijven. Het gaat
dan met name om de groep van drie hoeven, waarvan er nu
nog twee over zijn Chaamseweg 28 en 30. Het landgoed
Hondsdonk komt hierbij maar zijdelings ter sprake 1.

Toponiem en topografie
De oudstbekende vermeldingen van de naam van het gehucht
Rakens zijn van de zestiende eeuw. Toponiemen-deskundige
ir.Christ Buiks verklaart de naam Rakens als: een strook land
langs een water, hier de Chaamsebeek. Deze beek loopt ten
noorden van de Chaamseweg. Net voorbij de ingang van het
landgoed Hondsdonk duikt de Chaamsebeek onder deze weg
door en loopt stroomopwaarts over het landgoed. Nu ligt er de
Vennekesbrug maar vóór 1600 passeerde men de beek via een
doorwaadbare plaats. Buiks veronderstelt dat de zogenaamde
Bullensvoord 2 in de baan naar Chaam ligt.
Historisch topograaf dr.Karel Leenders plaatst de naam bij een
doorwaadbare plaats in de Geersbroekseweg, ten noorden van
de huidige brug over de Chaamsebeek. Het ten westen hiervan
gelegen perceel wordt ter plaatse de Bottefort genoemd t.

Volgens Leenders a strekt zich langs en over de baan naar
Chaam een lage rug (+ 6,5 meter AP) uit: de Langdonk.
ln de huidige situatie loopt deze ongeveer vanaf het
benzinestation tot aan de ingang van de Hondsdonk.
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De hoge grond was zeer geschikt voor de vestiging van een
nederzetting. De groep boerderijen ligt dan ook op deze donk.
vóór 1700 zou de baan naar Chaam veel breder zijn geweest
dan de huidige chaamseweg, waardoor de hoeven dichter bij
deze baan lagen dan nu. Later zijn er langs de weg een aantat
smalle percelen' ontstaan doordat de vrijgekomen grond in
cultuur werd gebracht. Ten zuiden van db donk bevindt zich
een vlak dal de Lage Rakens (+S,g m), waarin de percelen
Moerke en LeegÍ liggen.
Het gehucht Rakens wordt doorsneden door twee elkaar bij de
hoeven kruisende gebuurwegen. De eerste loopt vanaf de
Hondsdonkseweg naar de groep boerderUen, dus noordwest-
zuidoost; de tweede vanaf de Chaamseweg via de hoeven naar
het gebied van de Hondsdonk, dus noordoost-zuidwest (zie
kaart). Het eerste deel van dit pad is tevens de toegangsweg tot
de twee boerderijen.

Ontstaan naast de Hondsdonk
Het landgoed zelf wordt voor de eerste maat vermeld in de
veertiende eeuw en bestond toen uit een hoeve met grond. De
hier besproken boerderijen hebben wel een zekere relatie met
het landgoed. uit de pachtcontracten blrjkt namelijk, dat
verscheidene eigenaren van deze hoeven pachter waren
(geweest) van de boerderij van het landgoed.
De op Hondsdonk bewaarde pachtcontracten _gaan niet verder
terug dan het einde van de zestiende eeuw t. ln het protocol
van de schepenbank van de heerlijkheid Ginneken ein Bavel, dat
bewaard is gebleven vanaf ongeveer 1soo, vindt men echter
ook pachtcontracten van 1sss, 1s66 en 1sB1 6. Bovendien blijkt
uit deze protocollen, dat er reeds in het begin van de zestiende
eeuw enkele 'particuliere' boerderijen stonden op de ptaats van
het gehucht Rakens.
zo kan er dus een zeker verband zijn geweest tussen het
landgoed en het ontstaan van de groep boerderijen.
De boerenfamilies
De akten in het schepenprotocol van de zestiende eeuw tonen
aan dat het gehucht in die periode tenminste twee en misschien
zelfs drie boerderijen telde.
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De omschrijvingen waren in die tijd nogal summier, waardoor de
juiste locatie niet eenvoudig is vast te stellen.
Vergelijking van de namen van de pachters van de Hondsdonk
met de eigenaren van de boerderijen leert, dat verscheidene
pachters of hun familie een eigen boerderfi op Rakens hadden.
Dat betreft met name Cornelis de Hoon (ca 1584), Willem
Laureijs Willemssen (ca 1600) en Laureijs Cornelis Gybs (ca
1682) De familie die hier met het patroniem Wiltems wordt
aangegeven, is voor Rakens van grote betekenis geweest. In
het begin van de zestiende eeuw heette de voorvader Lenaert
Claes Bertrams (1507), daarna volgt Laureijs Lenaert (Claes
Bertrams) overleden omstreeks 1540, Willem Laureijs Lenaerts
(begin 17e eeuw), Laureijs Willem Laureis (Lenaerts) overleden
1665, Rombout Laureijs (Willems), Laureijs Rombouts
Laurijssen (-1652). De zoon hiervan heette Anthonie Laurijs
RombouÍs, geboren in 1690 (zie schema 1). Daarna domineert
tot in de negentiende eeuw de naam Rombouts op drie
boerderijen van Rakens I.

Andere familienamen die reeds vroeg op Rakens voorkomen
zijn Ghyben (1530), Meren (1534), Beckers (1627), Van Alphen
(17e eeuw). Ghyben en Ghybs komt men ook tegen in
Ulvenhout en op Geersbroek, Beckers, Meeren en Van Alphen
op Cauwelaer. Overigens vindt men daar ook de families
RombouÍs en De Hoon. Zover bekend waren Meren, Beckers en
Van Alphen geen pachters van de hoeve van de Hondsdonk. Zt1

verwierven bezit op Rakens door aankoop of door huwelijk met
leden van de familie Lenaerts of Ghybs ' !n de loop van de
achttiende eeuw vestigde zich op Rakens Lambertus van
Hooijdonk waarvan de zonen door huwelijk met dochters uit de
familie Rombouts hier op twee boerderijen gewoond hebben.

ln de negentiende eeuw kwam de familie Cornelis Martinus van
Hooijdonk op Rakens, waarvan nu de vijfde generatie op
Chaamseweg 28 woont.



55
-Y r\95ög
-(Uo+--, co-'tr (r)
o(o
=È

I
foo
Er,oU, o(f c N;9P s
Ee Eí*ksài
,EF- p Ëo5 §§

E§§E
(o

E§
sg.eg
6È
F(Bö§()ö
o-
,=h
trCD >
§§Ë
O':- O
-+.Y

o
.s
(n

o
lco
c

.g
öc
o()

*9.
f- CO)rol'-

.s d;
§E§
rrj r.-

§t*
N;o(5

§)
o)i
o
ao

Eoo§o
b
G
G
È

Ioo§{:o
HSr$

xE 

-x

(o
(.)
§ro
ÈcoBEe,gö?

ËË Ë
-o* q
ocu, tf
Ee 3 LËë; s
px È §
:=FUL

ËË§ Ë

o,
F-

ouí o')
:,J

EEÈoooqf;rY
14.o-coo§

9o
:P 831.-§
O- tJ

€,ó 3ötr.pË; o
r.i

§ i'EF 
8 E EE.§§

*§ËËË§E-ËiEËË§§

§§.ËË§g-ËiËË§§-§
.-E
O(u

o EE
Ea €P
§§"§ H
r-

e qE
r,^ ) -Y

ËiB Ë g

È§ s Ë§Y;x<<(o

91
Het gehucht in de zestiende eeuw
De vele akten van de zestiende eeuw bieden weinig houvast
voor een betrouwbare geschiedschrijving. Vast staat echter. dat
de voorvaderen van de familie Rombouts hierbij een hoofdrol
hebben gespeeld. Om een beetje ltjn in de veetheid van
vermeldingen te brengen volgen we een boerderij met ongeveer
vier bunder grond en een tweede met zes tot zeven bunder. Het
is niet duidelijk of er in het gehucht toen ook nog een derde
stond.
De hoeve met vier bunder, gelegen aen de Butlenvoort, werd in
1507 eigendom van Lenaert Claes Henrick Bertrams 10. 

Dit zou
de voorloper kunnen zijn van de nog steeds bestaande boerderij
Chaamseweg 30. ln 1508 heeft Cornelis Anssems een huis öi
Bullensvoort bij Gheertbloek, groot 12 lopenzaat (ca 2
bunder=ruim 2,5 hectare) ". ln 1519 is sprake van een huis dat
Roelof Nouws heeft doen tymeren groot 4 bunder, verkregen
van Aerden wijlen Aert Lenaerts sone. Dat zou nr. 30 kunnen
zijn, dat dan door bovenvermelde Lenaerts voor 1500 moet zijn
gebouwd".ln 1534 is er een akte, waarin de weduwe en zoon
van Willem Henricx met de zoon Henrick een hoeve (nr.30) met
vier bunder verkocht aan Peeter Cor:nelis Meren, oostwaarts
grenzend aan Jacob Anssems, west en noord aan shere
vroente. De weduwe van Jacob Anssems erfde in 1560 de
hoeve (wellicht de afgebroken boerderij), die dan drie bunder
groot is, westwa,arts grenzend aan de bovenvermelde Peeter
Cornelis Meren ln 1588 verkoopt de familie Lenaerts het
opgewonnen recht op de hoeve van vier bunder (nr.30) aan
Cornelis Cornelis de Hoon, die door huwelijk verwant was aan
de familie Lenaerts. Uit een acte van 1591 blíjkt, dat de
nakomelingen van Peeter Cornelis Meeren de hoeve hebben
verlaten'o]
Naast een hoeve van vier bunder vindt men een aantal
vermeldingen van een hoeve met zes of zeven bunder grond.
Deze is in 1530 eigendom van de familie Ghyben'u. ln Oàt jaar
verkopen de kinderen van Jan Ghyben aan hun jongste broer
Adriaan een huijsinge schuere, hovinge en erffenisse, zess ofr
seven buijndgl, aent Raeck, oostwaaarts grenzend aan de
Bullensvoott 'u, west aan Henrick de Hoon, noord aan de
erfgenamen van Joost van Couwelaer.
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welke hoeve het hier betreft is niet erg duidelijk, wellicht de nu
afgebroken boerderij. ln 1553 verkoopt Jan Jan Cornelis Nouws
een boerderij met zeven bunder grond aan Cornelis Henricx
sone de Hoon, opt Raecken omtrent de Bullensvoort, oost- en
zuidwaarts grenzend aan sheere strààt (=g6aamseweg), west
aan Henrick Henricxzn de Hoon, noord aan Joos Joosen van
Coudelaer".'ln 1592 wordt de hoeve van Henricken Henricx de
Hoon verkocht uit sheere hant ". ln lsg6 gebeurt datzetfde met
de hoeve van Wiltem Hendricx de Hoon (Chaamseweg 30) ".
Daarna vindt men de familie De Hoon in de akten betreffende
Rakens niet meer terug.

Rakens in de zeventiende eeuw
ook in het begin van de zeventiende eeuw is de situatie op
Rakens nog onduidelijk en zijn de familierelaties onvoldoende
doorzichtig. Er zijn verscheidene verdelingen van onroerende
goederen op Rakens, tussen leden van de familie Laureijssen
en Lenaerts, waarbij de locatie van de huizen moeilijk is vast te
stellen. Zo delen Laureijs Willem Laureijs Lenaerts sone en de
kinderen van Jan Laureijs Lenaerts in 1628 3Tz bunder grond
tussen de Chaamseweg en de Chaamsebeek; en in 1G3g een
boerderij en enkete losse percelen opte Raecken 20 

.

De schuur was voor Laureijs willm Laureijssen Lenaerts sone,
het woonhuis voor Adriaen Adriaen Nuijten, getrouwd met Lys-
ken willem Laureijs Lenaertsdr. De onduidelijkheid over de lig-
ging van de hoeven blrjft eigenlijk de gehele zeventiende eeuw
voortduren, daar er na 1640 weinig of geen akten in het protocol
van de schepenbank van Ginneken en Bavel gevonden zijn ".
Naast het schepenprotocol zin er echter in de zeventiende
eeuw nog meer bronnen beschikbaar. De cijnsboeken van de
Heer van Breda ztln bewaard vanaf 1636. Ze geven echter zeer
verouderde omschrijvingen. ln 1636 wordt een hoeve van
willem Laureijs Lenaertssone omschreven als: zess buijnder
erffs, zoo land, heij ende weijde met de huijsinge daer op
staende, opt Raeck bij de Bullensvoort, oostwaarts grenzend
aan sheere straat (=Q6aamseweg), zuid en noordwaarts aan
aan Abraham Laurijssen, west aan de vroente.
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Er hoorden nog twee percelen brj: een bunder heide in de
Rijhage bij Chaembos en 3% bunder heide en bos aen de
SweepÍ bij Vennekensbrugge, grenzend oostwaarts aan de
beek, zuid aan de Hondsdonk, west aan Willem Hendrik de
Hoon 2'. ln 1699 staat de hoeve op naam van de kleinzoon
Adriaen Laureijs Willemssen, pachter op de Hondsdonk.
Vermoedelijk hebben we hier te doen met de afgebroken hoeve
naast nr.30'23.

ln 1672 werd een veetelling gehouden in verband met de
heffing van het oorgett '0. Op Rakens waren toen vier boeren
gevestigd. Op de hoeve van de Hondsdonk zat de pachter
Jacob Laureijssen, een der grootste boeren van de gehele
heerlijkheid Ginneken en Bavel. Hieronder volgt een overzicht
van de bewoners (niet altijd tevens eigenaar) en hun veestapel:

paarden koeien personen naam van de boer plaats

3 í3 7 Jacobus Laurijssen Hondsdonk
2 07 4 Wed.Hendr.P.Beckers Chaamseweg 30
1 09 4 Rombout Laurijssen afgebroken
2 06 4 Corn.Hendr.Meeren Chaamseweg 28
1 06 3 Jan Corn.van Alphen bij Chaamseweg 28

Beckers moet vlak voor 1600 eigenaar van de hoeve
Chaamseweg 30 zijn geworden, als opvolger van De Hoon. Hoe
de familie van Cornelis Hendrik Meren op de hoeve
Chaamseweg 28 gekomen is, is niet bekend. Vermoedelijk
waren zij pachter van deze boerderij, die zij later door huwelijk
en aankoop in eigendom kregen.
Uit bovenstaande lijst blfkt dat vlak bij deze hoeve (nr.28) nog
een boerderij stond eigendom van de familie Van Alphen. Deze
moet tussen nr.28 en de Chaamseweg hebben gelegen,
mogelijk langs het gebuurpad vanaf deze weg naar Rakens.
Deze hoeve is na 1800 afgebroken door de toenmalige
eigenaar van nr.28 Gerard Schram.

Rakens in de achttiende eeuw
Na 1700 ziin er steeds meer gegevens beschikbaar.
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ook de ligging van de hoeven wordt veel duidelijker
omschreven dan in de voorgaande eeuwen.
De topografische legger der cijnsen van de Heer van Breda,
opgesteld omstreeks 1725, noemt alle eigenaren van de
boerderijen met bijbehorende -percelen in topografische
volgorde '". Rakens telt dan net als in 1672, vier boerderijen.
chaamseweg 30 was van de kinderen van Hendrik Peeter
Beckers; de afgebroken hoeve naast nr.30 van Anthony Laurerjs
Rombouts; nr.28 was eigendom van de weduwe van cornelis
Hendrik Meeren, en de daar vlakbij gelegen, maar eveneens
verdwenen hoeve was van Jan Janssen van Alphen.

Chaamseweg 30 (foto 1) bestond uit een huis, stal, schuur en
hof. Er hoorden de volgende percelen bU: Den Coolhof, Den
Herjberg, Het Havervelt, Den Acker, Het Hoogbeemdeken, Den
Beurde, Het HeijvelÍ en een hof met dries genaamd De Wijde,
totaal ongeveer vier bunder (5 hectare). Uiteindelijk waren door
vererving twee kleinkinderen van Hendrik Peeter Beckers
eigenaar van deze hoeve: catharina Adriaen Beckers, getrouwd
met Jan cornelis Meeren; en Anneke Adriaen Beckers getrouwd
met Adriaen Joris Blommaers. ln 1750 verkocht Catharina haar
helft aan Adriaen Joris Blommaers 'u.
Blommaers en later zijn weduwe bewoonde Chaamseweg 30 tot
ongeveer 1775. Zij liet de hoeve na aan de kinderen van haar
zuster Catharina Beckers en haar man Jan Cornelis Meeren.
Deze drie kinderen: Martinus, Maria en Adriaantje lieten de
hoeve in 1776 openbaar verkopen.
Voor 3.300 glds werd Laurijs Antony Rombouts de nieuwe
eigenaar van Chaamseweg nr.30 ".Vanaf ongeveer 17G0 moet
Laurijs met zijn gezin al op de hoeve chaamseweg 30 hebben
gewoond, terwijl de 

^weduwe Blommaers waarschijnlijk de 'ka-
mer' in gebruik had'o.

De hoeve van Rombouts (afgebroken)
Laurijs Antony Rombouts (1722-1794) was afkomstig van de
nevenliggende (nu afgebroken) boerderij (zie kaart). ln lTsT
was hrj getrouwd met de uit Princenhage afkomstige Maria
Dircken (1733-1791).
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Het gezin kreeg tien kinderen. Laurijs' ouders waren Anthony
Laureijs Rombouts (*1690) en Jacoba Cornelis Meiren (+1749).
Dat gezin bestond uit zeven kinderen. Zij woonden op de (nu
afgebroken) hoeve die al sedert generaties in handen moet zijn
geweest van de familie Rombouts, alias Laurijssen, LenaerÍs of
Willems (zie schema 1). Toen Laurijs Antony de hoeve nr. 30
betrok, werd de ouderlijke hoeve (nu afgebroken) nog bewoond
door zijn broers Cornelis Antony, de broer Rombout, en de
zusters Jenneke en Maria. ln 1720 behoorde bij deze boerderij
van vader Antony en zijn vrouw Jacoba Cornelis Meiren zes tot
zeven bunder (ruim 8 hectare). Dat waren de volgende
percelen: Den Acker, Het Heijbeemdeken, Het
Binnenbeemdeken, De Theunenbeemt, het Cleysteruelt, Het
Leegveldeken, 't Ackerke aan de Bullensvoort, 't Beemdeken
aan de Bullensvoort, 't Driesken, De Raapacker, De Lange
Bedden, De Grote Plack, De Rijdt, Theunenheijvelt 2s. ln 1754
deelden de kinderen de nalatenschap, waarbij de hoeve
eigendom _yverd van de bovengenoemde Cornelis Antony
Rombouts o". Aan het einde van de achttiende eeuw bewoonde
hij de boerderij met zijn zuster en drie personeelsleden. Vlak
voor 1790 kwam de neef Pieter Lambertus van Hooijdonk op de
hoeve wonen, die kort daarna het beheer overnam Hij
trouwde in 1791 met Jacoba (later Wilhelmina genoemd) Laurijs
Rombouts (1761-1818).Zii was een dochter van de buurman
Laurijs Antoni Rombouts en Maria Dircken (Chaamseweg 30).

Aan het einde van de negentiende eeuw veranderde er nog
meer op Rakens. ln 1796 trouwde Cornelis Lambertus van
Hooijdonk, een broer van boven genoemde Pieter Lambertus,
met Hendrina (Laurijs) Rombouts (*1774), zuster van de vrouw
van Pieter. Zi betrokken na de dood van de ouders de
vaderlijke hoeve Chaamseweg 30. De dochter Adriana van
Laurijs Antony Rombouts huwde met de Chaamse boer Gerard
Schram. Zij woonden op de hoeve Chaamseweg 28. Zo waren
rond 1800 drie zusters Rombouts (mede-)eigenaar en bewoner
van de drie grote boerderijen van Rakens.
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Foto 1: De hoeve chaamseweg 30, vermoedetijk de oudste van
het gehucht Rakens, voor de restauratie omstreeks 1g70. Het
stalgedeelÍe rs na 1945 herbouwd. Gezien de stamomtrek had
de oude lindeboom voor de westgevel een teeftijd van zeker drie
eeuwen. Na de storm van december 2oo2 moest deze worden
opgeruimd (foto M.Jansen).

Foto 2: chaamseweg 28 omstreeks 1965, gezien vanuit het
zuidwesten. Deze boerderij daterend van iet begin van de
zeventiende eeuw, wordt sedert 1943 bewoond door de famitie
van Hooijdonk. De grote ramen met de ingang in het midden
dateren van na l gS0.

Chaamseweg 28 (toto 2 en 3)
Voor 1700 is er van deze boerderij weinig met zekerheid
bekend. De oorsprong moet worden gezocht bij Abraham
Laureijs Pauwels (Gybs). Mogelijk is hij de stichter van de
hoeve, hoewel het niet geheel uitgesloten is dat er een
voorganger in de zestiende eeuw is geweest t'. Volgens de
cijnsboeken van 1636 waren Jan Lenaert Laurijssen en
Abraham Laureijs Pauwel Gybs samen eigenaar van negen
bunder land aan de Rijhage aen Bullensvoort, grenzend oost en
noord aan sheere straat ( = Chaamseweg), zuid aan de
gebuurs[1aat (van Chaamseweg naar Hondsdonk) west aan de
vroente "". De kinderen van Jan Lenaerts en Maeijken Henricx
deelden in 1639 de goederen van de ouders. Hierbij kreeg
Elisabeth Jan Lenaerts en haar man Cornelis Adriaenssen van
Alphen een sted e op de Raecken van zeven bunder to. 

Dat zou
dan tevens de verklaring ztjn voor de hoeve van de familie Van
Alphen direct achter Chaamseweg 28. Ook de familie Gybs was
verwant aan de familie Van Alphen. ln 1666 is eigenaar Jan
Cornelis van Alphen, getrouwd met een dochter uit de familie
Gybs 

tu.

Omstreeks 1700 was de boerderij Chaamseweg 28 in bezit van
Laurijs Cornelis Gijbs en Cornelia Adriaentje van den Avort. De
hoeve werd echter bewoond door de (zuster) Jenneke Cornelis
Gybs en haar man Cornelis Hendrik Meeren.
ln 1717 gingen de kinderen van het echtpaar Gybs over tot een
deling van de nalatenschap van hun ouders. Hierbij kreeg
Anneke Cornelis Gybs en haar man Jan Jacob Lodders: een
huijsinge, agterhuijs, backhuijs, efr de noordelijke helft van de
bogaert, groot 20 roeden, oostwaarts aan Jan van Alphen, zuid
aan Laurijs Rombouts, west en noord aan Jenneke Cornelis
Meeren (Gybs). Vier jaar later verkochten de te Bave! wonende
Anneke en haar man Jan Lodders dit huis aan Jenneke Cornelis
Gybs, toen weduwe van Cornelis Hendrik Meeren tu.

Omstreeks 1725 37 was de weduwe van Cornelis Hendrik
Meeren eigenaar van een huis, schuur, hof en aanstede,
grenzend oostwaarts aan Christiaan van AIphen, zuid aan

I

I

I

{



Foto 3: De twee grote schuren van de hoeve chaamseweg 2g,
omstreeks 1985-1990, gezien vanuit het zuidoosten. De
vlaamse schuur rechts op de foto, waaruan de gebinten
dateerden van 1013, kon bij de restauratie niet worden
behouden. op de voorgrond het pad vanaf de chaamseweg
naar de Hondsdonk (foto Th.Neger, Bavel).

Foto 4: De boerderij chaamseweg zg na een ingrijpende
restauratie omstreeks lggs, waarbij de oude gevétíndeting
grotendeels werd hersteld. De ingang is teruggebracht op de
oorspronkelijke plaats naast de stat. Links van de ingang zijn er
nu drie in plaats van de twee oorspronkelijke vensters (foto
A.W.Jansen).
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Antony Laureijs Rombouts (afgebroken hoeve), west en noord
aan eigen grond.
Er hoorden de volgende perceren bij: De weijde, De Leegt, Den
Geer, Het camperuelt, Het Heijvelt, De Lange Beddàn, Het
cleijn Beemdeken, Het Langhdoncx Heijvelt, oen Beurden, het
Nieuwland, De Teunenbeemt, gelegen onder chaam. Totaat
slechts 3Tz bunder (ca 4Tz heclare).

Nadat Jenneke cornelis Gybs weduwe van cornelis Hendrik
Meeren, overleden was, vond in 1726 een verdeling plaats van
het bezit van de ouders. Er waren zes kinderen:
1. Adriaantje, geestelijke dochter;
2. Pieternella, gehuwd met Gysbrecht Michiet oosterwijck;
3. Hendrik Cornelis Meeren;
4. Mari4 weduwe van Hendrik Roscams;
5. De minderjarige dochter Anneke van cornelia en haar man

Geert Jochems;
6. Jacomijna gehuwd met Anyhony Laurijs Rombouts (op de

afgebroken hoeve aan de ovezijde van het gebuurpad).

Het bezit werd behoorlijk versnipperd. Adriaantje kreeg de
camer, koeijstal en turfhuijs, plus enkele percelen; pieternela
kreeg d'oude cueke en het bakhuis, plus enkele percelen op
Geersbroek en Notsel.
Hendrik ontving de schuur en enkele bunders grond; de andere
kinderen kregen alleen grond. Totaat betrof Éet ongeveer 12
bunder, waarvan zeven buiten Rakens lagen.

ln 1743 waren Hendrik, Adriaantje en Maria cornelis Meeren
overleden. Hun nalatenschap werd verdeeld onder petronella,
Jacomijna weduwe van Antony Laurijs Rombouts, cornelia,s
dochter Anneke Geert Jochems en Jan cornelis Meeren. Hierbij
is vooral het deel dat Jacomijna weduwe van Antony Laurijé
Rombouts erfde: de camer aan de huijsinge van petronella, de
schuur met aangelegen drieske, twee perceeltjes grond op
Rakens en enkele elders. Daarnaast verkreeg Jan cornelis
Meeren door koop en vest de moos aan het huii van petronella
en het turfhuis met nog wat grond 38.



Foto 5: Chaamsewe;g 26 werd in 1926 gebouwd door Adrianus
W.van Hooijdonk, op een deel van de grond van de vaderlijke
hoeve Chaamseweg 28. Het huis werd door zijn zoon Wim later
gemoderniseerd (coll.fam.v. Hooijdonk, Rakens).

Foto 6: chaamseweg 2g werd in l gS0 gebouwd voor withetmus
Petrus van Hooijdonk en mede bewoond door zin zuster
catharina Gerardina van Hoo'tjdonk. ook bij dit huis hóorde een
deel van de grond van de hoeve chaamseweg 2g. Later werd
de boerderij verder uitgebouwd (foto fam.v.Hooijdonk, Rakens).

rc5

Jan Cornelis Meeren was de zoon van Pieternella, die overigens
gehuwd was Gijsbrecht Oosterwijck tt. De boerderij bestond dus
uit een complex bestaande uit een kamer, oude keuken, moos,
bakhuis, koestal, schuur en turfhuis. Pieternella bezat de als
woning ingerichte oude keuken en het bakhuis; Jacomijna de
kamer oost en noord grenzend aan Petronella, plus de schuur;
en Jan de moos grenzend aan Petronella, de koestal, het
turfhuis en de boomgaard.
Jan Cornelis Meeren was getrouwd met Catharina Adriaan
Beckers, die de helft van de hoeve Chaamseweg 30 bezat,
maar deze in 1750 verkocht aan Adriaan Joris Blommaers.
Jan moet geboerd hebben op de hoeve Chaamseweg 28, die
gedeeltelijk zijn eigendom was. Na de dood van zijn moeder
bezat hij daarvan de keuken, koestal, moos, bakhuis, turfkooi,
boomgaard, verworven bij vest in 1736 en 1742, deling in 1743
en de rqgt bU successie van zijn moeder Petronella Cornelis
Meeren oo. ln 1766 had hij ongeveer 10 bunder !and, waarvan
zes op Rakens en vier elders lagen.
Na de dood van hun vader verkochten de kinderen van Jan
Meren zijn bezittingen. Het waren Martinus, Maria getrouwd met
Laurijs claessens en Adriana gehuwd met Jan Grauen uit
Princnhage.
Allereerst verkochten zij in 1776 de hoeve Chaamseweg 30 aan
Laurijs Antony Rombouts. Zaj hadden deze geërfd van hun
tante, de weduwe van Adriaan Joris Blommaers. Na een
publieke verkoping in 1788 verkochten de kinderen hun deel
van de hoeve Chaamseweg 28 aan Jan Grauen en Adriana Jan
Meeren. Deze deden een jaar later hun deel in deze boerderij
over aan Laurijs Antony Rombouts (nr.30). Via zijn moeder had
Laurijs Antony Rombouts ook reeds de rest van de hoeve nr.28
in handen. Laurijs claessens en zijn vrouw Maria Jan Meeren
woonden overigens in een eigen huisje op de grond van vader
Jan Meeren. zij verkochten dit na openbare verkoping in l7gl
aan Peeter van Welt 41.

De hoeve van Van Alphen naast nr.28 (afgebroken)
omstreeks 1720 was Jan Janssen van AIphen eigenaar van
deze hoeve die bijna tegen de hoeve nr.38 moet hebben
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gelegen, nameluk langs het gebuurpad vanaf nr.28 naar de
Chaamseweg. Deze bestond uit een keuken, achterhuis,
schuur, hof en land, terwijl de kamer en de helft van de schuur
in gebruik waren bij Andries van Arendonk. Er hoorde ruim één
bunder grond bij. Toen van Arendonk in 1741 was overleden
verkochten zijn erfgenamen de kamer, die tegen de noordzijde
van het huis van Van Alphen stond, met de bijbehorende grond
aan Antony Janssen van Alphen, die sedert 1741 deze boerderij
in handen had. ln 1773 verkocht de weduwe de hoeve aan haar
zoon Jan Antony van Alphen voor 2000-0-0 glds. Deze was
getrouwd met Johanna Jacobs.Er hoorde toen 4Yzbunder grond
bij 42. ln 1788 verkochten zijn kinderen de boerderij via een
publieke verkoping voor 1650-0-0 glds aan Jan Cornelis
Verhoeven. ln 1803 verkocht Johanna van Weesel, weduwe van
Jan Cornelis Verhoeven de hoeve weer aan de buurman Gerard
Schram. Hij brak de gebouwen af en voegde de grond bij die
van nr.28 43.

Gerard Schram op de hoeve Chaamseweg 28, 1797-1834
De komst van deze boer uit Chaam heeft grote gevolgen gehad
voor de hoeve nr.28. Gerard Schram (1763-1834) was in
Chaam getrouwd met Adriana Oomen. Uit dit huwelijk werd de
dochter Geertrui geboren. Na de dood van zijn vrouw trouwde
hij in 1797 met Adriana Rombouts (1771-1818), dochter van
Laurijs Antony Rombouts en Maria Dircken op de Rakens.
Adriana kreeg bij een deling te Chaam in 1797 

oo de hoeve nr.28
toegedeeld. Het gezin kreeg tussen 1798 en 1808 acht
kinderen, waarna Adriana in 1808 overleed.
Van de weduwe van Jan Cornelis Verhoeven kocht Schram in
1803 ook de naastliggende boerderij van de familie Van Alphen.
Later moet hU deze hebben gesloopt en de grond bij
Chaamseweg 28 gevoegd hebben. ln 1806 werd een huis-
nummering ingevoerd, waardoor er een complete lijst van
bewoners van dat jaar beschikbaar is. Tevens ziin er de
registers van de velpondingen, die de eigenaren geven 45

Hieronder volgt de situatie op Rakens in 1806:

Corn.L.v.Hooijdonk Corn.L.v.Hooijdonk Chaamseweg 30

Gerard Schram had naast de grote boerderij nog drie andere
huizen. Een daarvan was de voormalige boerderij van de familie
van Alphen; de twee andere waren mogelijk kleine opstallen op
zijn terrein, of delen van de twee hoeven. ln 1816 was daarvan
alleen de hoeve Chaamseweg 28 over ou. De hoeve telde toen
vijf deuren en ramen, die meetelden voor de belastingheffing,
evenveel als nr.30.

Boomars, omstreeks 1925 voor de hoeve Chaamseweg 28.

Links met witte schorten Anna en Dina, kinderen van Geerf s
broer Adriaan, gemeentesecretais van Hoeven. Iussen hen in
de dochter Caatje; rechts van de deur Cornelia's broer Piet
Boomars; verder de zoon Willem en de kleinzoon Gerrit, later de
stichter van Garagebedriif G.van Hooiidonk b.v. in Ulvenhout
(coll.fam.v. Hooijdonk, Rakens).

Bewoner
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eigenaar locatie

Chaamseweg 28

pad Rakens- Hondsdonk
afgebroken, naast nr.30;

F.de Koning
Gerard Schram
Antonij Nuijten
Piternel van Wesel
Pr.L.van Hooijdonk

Gerard Schram
idem
idem
idem
Pr.L.v. Hooijdonk

Foto 7: Geert van Hooiidonk en ztin tweede vrouw Cornelia
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Aangenomen wordt, dat de nieuwe eigenaar de hoeve heeft
gerenoveerd, waardoor de huidige langgevelboerderij is ont-
staan (foto 2,3 en 4). De grondslag is echter veel ouder en kan
van de zeventiende of achttiende eeuw dateren. Dat blijkt uit de
kelder en de hal, waar eens een groot fornuis heeft gestaan 47.

wellicht was deze hal d'oude cueke uit de tijd van pieternel
Meeren. ook de kamer en de opkamer boven de kelder
bestonden reeds vóór 1800. De stal is wellicht toen vernieuwd.
De vlaamse schuur, waarin een balk is aangetroffen met het
jaartal 1913, dateerde wellicht van de beginperiode van deze
hoeve 48. BU de restauratie na l ggo is de schuur vertoren
gegaan, maar de balk met de inscriptie is gebruikt voor herstel
van de balklaag in de hal van de woonboerderij.

Foto 8: Geerl van Hooijdonk en Cornelia Boomars,omstreeks
1915, ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeesÍ. Staand
v.l.n.r: Kees, Willem, Mie, Janus, Petronella, Jan; zittend v.l.n.r.:
Paulina (Lieneke), de ouders en Caat (coll. en info
fam.v. Hooijdonk, Rakens).
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Na de dood van zijn vrouw in 1818 bewoonde Gerard Schram
de boerderij samen met zijn kinderen. Bij de eerste volkstelling
in 1829 waren er nog zes thuis: Geertruij (31 jr.) uit zijn eerste
huwelijk, en Laurentius (30), Antonius (28), Franciscus (25), Ma-

ria (23) en Johanna (21) uit de tweede echt. Bij zoveel handen
was er geen personeel nodig. ln 1839 was Gerard overleden,
waarna de oudste zoon Laurentius de boerderij beheerde,
Samen met zijn broer Antonius en de zusters Maria en Johanna.

Foto 9: De familie Van Hooijdonk ter gelegenheid van de
professie van zr.Gaudentia (Paulina) in 1922 te Etten. Staande
v.l.n.r.: pastoor Cornelis van Hooijdonk uit Hoeven, Maria
v.d.Broek (vrouw van Jan), Jan Vergouwen (man van Mie),
Petronella (vrouw van Kees Aerts), Janus, Kees Aerts (man van
Petronella), Marie Claasen (vrouw van Kees), Jan, Mie (vrouw
van Jan Vergouwen), Mie v.Hooijdonk uit Hoeven (moeder van
pastoor Kees), Kees, Willem; zittend v.l.n.r: Caatje, vader Geert
v.Hooijdonk, Zr.Gaudentia en moeder Cornelia Boomars (coll.
en info fam.v.Hooijdonk, Rakens).
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Het personeel bestond toen uit een inwonende knecht en een
meid. ln 1843 trouwde Maria met cornelis Martinus van
Hooijdonk en in 1848 Johanna met Adrianus Martinus van
Hooijdonk (schema 2). omdat cornelis van Hooijdonk met
Maria schram op de hoeve zouden komen, werd in 1g44 de
nalatenschap van Gerard Schram en .Adriana Rombouts
verdeeld. Hoe groot het gemeenschappelijk bezit van de
kinderen Schram was blukt uit de inventarisatie die in 1A44 werd
opgesteld op Rakéns en Geersbroek tagen ruim 22,s
hectare grond: 12,9 ha. bouwtand, 3,3 ha. wei- en hooiland, 5,7
ha. bos, hei, hakhout en schaarbos, en de hoeve met erf en tuin
1,2 ha. Daarnaast nog 7,s ha te chaam, totaal dus 30 hectare,
plus nog grond in Terheijden. Het onroerend goed werd
exclusief Terheijden geta*eerd op Fl. g.OOO,-.

ln Terheijden lag nog voor Fl. 1.3s0. veestapel, gewassen en
voorraden waren Fl. 3.900,- waard; er waren verder nog
waardepapieren en andere zaken; de totale boedel werd
getaxeerd op Fl. 26.4s4,-, te verdelen over s kinderen. Maria
Schram kreeg de boerderij, onder verrekening met de andere
kinderen.
Laurentius schram bleef op de hoeve wonen; in 1g50 waren er
1 knecht en drie meiden in dienst.

Chaamseweg 30 en de afgebroken hoeve na íg00
Chaanseweg 30 (foto 1) werd bewoond door Hendrina (Laurijs)
Rombouts en haar man cornelis Lambertus van Hooijdonk. ln
1807 behoorde ook de broer van Hendrina: corneui tot het
gezin, terwijl er één knecht en één meid in dienst waren. Na de
dood van Hendrina en van haar man in 1g2g was hun
kind Maria (1798-1801) erfgename van de hoeve, die
verpacht werd. Maria trouwde met Antonie Adriaan van
Hooijdonk (1784-1800) van Notsel. Hij was veearts geweest en
geen familie van zijn vrouw. tn 1B4s bouwde hrj in Ulvenhout
een fraaie rentenierswoning Het Lindehurs (Dorp-straat 49). ln
1845 verkochten zij de hoeve_chaamseweg 30 aan pieter van
welt bouwman op àe Rakens uo. omstreeks 1g07-g verkocht de
familie van welt deze aan de eigenaar van het landgoed
Hondsdonk, waarna het weer een pachthoeve werd.
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Nadat de laatste pachter de familie Gooijers omstreeks 1965
naar Chaam was verhuisd, stond het complex zeven jaar leeg,
waardoor het ernstig in verval raakte (foto 1). De nieuwe
huurder heeft het huis en de stal volledig gerestaureerd en
ingericht als woonboerderij. Hierbij zijn veel oorspronkelijke
elementen bewaard gebleven. Daartoe behoren de lage deuren,
enkele vensterkozijnen, de moer- en kinderbalken, de twee
kelders met in het plafon_d gemetseld bogen tussen eiken
balken en de tegelvtoeren tt. De grote schuur was echter niet
meer te redden, maar de gebinten konden worden gebruikt voor
de restauratie van het stalgedeelte. De eeuwenoude lindeboom
voor de westgevel moest echter onlangs worden opgeruimd.
De andere (nu afgebroken, zie kaart) hoeve ten zuiden van het
gebuurpad werd aanvankelijk bewoond door Jacoba
(= Wilhelmina) Laurijs Rombouts en haar man Pieter Lambertus
van Hooijdonk. Dit echtpaar had geen kinderen. Na het
overlijden van Pieter (ca 1806) en van zijn vrouw (1818) ging
deze hoeve over naar de broer van Wilhelmina: Jan Rombouts.
Na zijn dood in 1823 kwam de boerderij in het bezit van zijn
ergenamen, met name van de zoon Cornelis. Er hoorde toen 17
hectare grond bij. ln 1836 verkocht Cornelis de hoeve aan de
Princenhaagse bouwman Antonie Boeren. Later was het
complex met tien hectare eigendom van ztln zoon Hendricus. In

1918 verkocht deze laatste zijn huis en grond aan de eigenaar
van het landgoed Hondsdonk. De opstallen werden gesloopt en
de grond bij de andere boerderij (nr.30) gevoegd.

De familie Van Hooijdonk op Chaamseweg 28 (1843-heden)
Cornelis van Hooijdonk en zijn vrouw Maria Schram kregen vijf
kinderen (zie schema 2). ln 1860 kocht hij van zijn neven, de
kinderloze Kinderen Adriaen van H_ooijdonk, de blote eigendom
van de hoeve Strijbeekseweg 27 ". Na het overlijden in 1868
van de laatste hieryan, Johannes bisschop van Breda, was
Cornelis volledig eigenaar van de boerderij op Notsel. HU

stuurde zijn oudste zoon Martinus naar deze grote hoeve aan
de Strijbeekseweg. Martinus (1846-1926) trouwde in 1873 met
Maria Naalden (1847-1926). Deze familie telde 10 kinderen en
een uitgebreid nageslacht.

enige
toen
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cornelis' tweede zoon Gerardus Antonius volgde zijn vader op.
Moeder Maria schram overteed reeds in 1gri. De laatste jaren
van zijn leven woonde cornelis in het gasthuis in Breda. ln lggg
lieten hij en zijn kinderen een acte van scheiding en deling vande huwelijksgemeenschap van cornetis en de reeds eerder
gestorven Maria Schram opstellen ut.Zi! 

hadden een zeer groot
bezit opgebouwd, bestaande uit vaste goederen op Rakens,
Notsel, te chaam en te princenhage, met totaal 13 hectare
grond..
De totale waarde der goederen en vorderingen was getaxeerd
op Fl. 51.268,-.
De sÍede genaamd De Raakes, bestaande in een huis,
schuren, ert, tuinen, bouwland, hooitand en weiland,
schaarbosch, hakhout, dennenbosch en heide, met ongeveer32 hectare plus twee percelen in princenhage werden
toegewezen aan Gerardus Antonius. Martinus rleeg: Eene
sÍede genaamd de No/sel bestaande in huizen, íchuren,
tuinen, erf, arbeidershuisje (nu nr.2Ta), met bouwlanid, weiland,
schaarbosch, hakhout, dennenbosch en heide, met ruim 92
hectare grond en een enkel perceel te princenhage. De dochter
Anna Maria en haar man cornelis Antonius van Hàperen kregen
de nog resterende grond te princenhage en chaam. Vader
cornelis had recht op de helft, de kindeien ieder op eenvijfde
deel van de andere helft. Vader ontving zijn deel in de vorm van
contanten, uit de terugstortingen van de kinderen die de
onroerende goederen hadden toegewezen gekregen. Hlj
overleed in 1892.

!e tweede generatie van Hooijdonk op Rakens was de zoon
Gerardus Antonius (1841-1932). Hrj irouwde tweemaal (zie
schema 3; foto 7,8 en g). z$n eerste vrouw Johanna Geertruida
van Riel (1848-1887) schonk hem vier kinderen, waaronder de
zonen Johannes en cornelis. uit zijn tweede echt in 1g90 met
cornelia Boomars, werden nog eens vrjf kinderen geboren,
waaronder de zonen Adrianus Wilhelmus en Wilhelmus-petrus.
Geert van de Raakes was een markante boer.
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Hij was lid van de gemeenteraad van Ginneken en Bavel en
bestuurslid van de boerenorganisaties. Na zijn dood volgde de
zoon Johannes (1882-1960) hem op als boer op de grote hoeve
van Rakens.
Zijn broers Janus en Willem bouwden nieuwe boerderijen aan
de Chaamseweg nr.26 en 29 op een deel van de vaderlijke
grond (foto 5 en 6). ln feite werd het grondbezit hierdoor
gesplitst in drie delen.
Cornelis trouwde te Ulvenhout, waar hij ï Hoekwinkeltje van de
familie Claasen op de hoek van de Annevillelaan voortzette.
Hij exploiteerde ook een taxibedrijf gelegen aan de Dorpstraat
naast de winkel.

Johannes was de derde generatie Van Hooijdonk op de hoeve
Chaamseweg 28. Ook hij was tweemaal gehuwd. Van 1918 tot
1931 woonde hij met zijn eerste vrouw Maria van den Broek in
Chaam, waar ook de drie kinderen uit dit huwelijk geboren zijn.
Kort voor de dood van zijn vader Geert kwam hij terug naar de
hoeve Chaamseweg 28. Na het overlijden van Johannes in
1941 werd hij opgevolgd door ziin zoon Gerrit, de laatste boer
op de hoeve Chaamseweg 28.
Omstreeks 1990 kwam er een einde aan het boerenbedrijf. De
meeste grond werd verkocht. Gerrit van Hooijdonk en zijn vrouw
Cor Bastiaansen verhuisden naar Chaam. De hoeve werd op de
lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst, grondig
gerestaureerd en ingericht tot woonboerderij (foto 4). Ook hier
kon de oude Vlaamse schuur, die volgens een inscriptie in 1613
gebouwd moet zijn, niet meer worden gered. De eeuwenoude
balken konden ten dele worden gebruikt voor de restauratie van
de hoeve, waardoor nu het jaartal 1613 in een van de balken in
het plafond van de hal te lezen is. ook bij deze boerderij zijn
veel oorspronkelijke elementen bewaard, zoals de wand met
bedsteden, de balkenlaag en de kelder. Deze laatste heeft
evenals die van nr. 30, een plafond van gemetselde bogen
tussen eiken balken. Uat alles blijkt echter, dat deze hoeve
minder oud is dan nr.30. De boerderij wordt nu bewoond door
de dochter Anja van Hoofidonk.
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ln de afgelopen jaren werd ook het boerenbedrijf op
Chaamseweg 26 en 29 beëindigd en de grond gedeeltelijk
verkocht, waarmee in feite een einde is gekomen aan minstens
vijf eeuwen agrarisch bedrijf op Rakens.

Besluit
Het gehucht Rakens bestaat vanouds uit drie of vier hoeven.
Deze zijn bijna zeker ontstaan in de periode 1500-1600, waarbij
(oud)-pachters van de boerderij van De Hondsdonk een
belangrijke rol hebben gespeeld. De twee boerderijen ten
zuiden van het pad dat vanaf de Chaamseweg via Rakens naar
de Hondsdonk loopt zijn waarschijnlijk ouder dan de hoeve
Chaamseweg 28, die ten noorden van dit gebuurpad ligt. De
oudste van de twee boerderijen aan de zuidkant, Chaamseweg
30 bestaat nog steeds. De hiernaast gelegen hoeve werd
omstreeks 1919 gesloopt. Sedert het begin van de twintigste
eeuw waren beide eigendom van het landgoed. Daarvóór waren
ze eeuwenlang in handen van de familie Rombouts.
Van de nog steeds bestaande boerderij Chaamseweg 28 gaat
de geschiedenis terug tot het begin van de zeventiende eeuw.
De huidige langgevelboerderij dateert vermoedelijk van
omstreeks 1800. De laatste 160 jaar is deze eigendom van en
bewoond door vfif opvolgende generaties Van Hooijdonk.
Hieraan vooraf gingen de families Schram, Meeren en Gybs.

Àantekeningen
Afkortj.ngen:
R.A.N.B. Ri-jksarchief in Noord-Brabantr's Hertogernbosch
G.A.B. Gemeentearchief Breda
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3. Inforuratie famili.e Van Hooijdonk.
4. Leenders, p.9?.
5. Brekelmans en Prisse, oranjeboom )c/drÍX, p-L29, vermelden o.m:

ca.L580 Ronbout Mathijs Goderts; daarna Cornelis de Hooni ca 1500
Laureys lIillems, getrouwd met een kleindochter van De Hoon; daarna
diens kinderen Adr.i.aen, ,fochum en Rombouti ca 1682 Laureys Cornelis
Ghybs en zijn vroutÍ, Cornelia Adriaen Michief van der Avort.

6. chr.Buiks, in.Taarboek De oranjeboom, LÍ,1998, p.L80. Pachters wa-
ren: in 1555 Hendrick Hendrickszoon de Hoon de Jonge voor 12 jaar;
in 1566 Rombout Cornelis Mathijs Goderts zone; in 1581 idem voor
drie jaar

?. f,ellicht dat in het archief van de Hondsdonk hierover nog verdere
informatie hierover te vinden zou ziin.

B. Deze slarnrgstgs meÈ patroniemen dank ik aan vriendelijke Ínformatie
van de heer Jos Meeren te Dongen, die deze weer ten dele heeft onÈ-
leend aan onderzoek van heer G.Bastiaansen te Breda.

9. R 693, f.5ov-51v, [raart 1639: Cornelis AdrÍaanssen van Àlphen was
gehuwd met Elisabeth .Tan Lenaerts; dit echtpaar ontving uit de
nalatenschap van Jan tenaerts en Maei.jken Hendricx (de Hoon?):een
sÈede op Rakens, groot 1 br, gleen verdere omschrijving. over de
verwantsctrap tussen Lenaerts en Beckers zijn geen gegevens bekend.

10. R 417, f,2O5v, L3-2-L5O7. In de acte staat:, vijetdalve buijnder'
dat is 3h bunder (4r, ha). Een aantal vermeldingen van de 16e eeuw
zijn afkonstig uit onderzoek door de heer A.van Dun te ULvenhout.

11.R 417, f 132, 1508. Uit latere acten blijkt, dat Anssems west$raarts
aan de hoeve nu chaamseweg 30 grensde. Tlellicht de afgebroken
hoeve?

L2.R q26, f.135r-v, 3-8-L519.
13.R 6?7, f.75r,19-1-1534. R 682, f.11, 1560; Zie ook bij noot 9.
14.R 685, f.229, L4-2-L588, R 686, f.1Lv, 1-7-L591. Het gaat hier om

Peeter Cornelis Laurijs Meeren (info Jos Meeren, Dongen).
1,5.R 676, f.1?0r-v, 3-2-L530; idem f.L95v, 25-?-l-530-
L6.De naam Bu-l-lensvoort moet hier in ruime zin worden oPgevat. Het kan

hier zowel om de aanduiding van de àee-k als van de voorde gaan. De

grond van de afgebroken hoeve strekte zich uiÈ tot de voorde in de
huidige Chaamseweg.

17.R 680, f 233x, 3-6-1553.
18.Het betreft dan een verbeurdverklaarde hoeve, r,íegens het niet

betalen van de cijns.
L9.R 686, f.38v, 6-LO-1592; idem f.LLA, 26-5-L596. In de cijnsboeken

van l-636 staat vermeld, dat Cornelis Hendrikx de Hoon de voorgaande
eigenaar was van de latere hoeve ChaamseweS 40. R.A.N.B., Prins
Frederik, 91-L18, f.L2Lri vergelijk cijnsboek 1699, LzO, f.532r.

20.R 69L, f.l,30v e.v., 28-3-L628; idem f.15v, 30-4-1627; R 693, f.50v-
51v, maart L639.

21.IÍe1l-icht zijn er nog acten in het schepenprotocol van Chaam.
22.R.A.N.8., archj-even rentmrs Pr.Frederik, 91-1L8, f .12Lr. De AijàaEre

is vermoedelijk de baan naar Chaam; de sweept(voort) is volgens
Buiks identiek met de BullensvoorÈ.

23.Idem, 9t-12O, f.532r.
24 -G.A.B. , adm. archief Ginneken vóór 1815 (Ginneken-1) , nr. 180

Heffing op het gemaal., geslacht, zout, enz. L611-L672. Zj.e ook
A.HaIIema: Gescàiedenjs Ginneken en Bave7, L941, p.208.

25.R.A.N.B., archieven Nassause Domelnraad, 77-896, f.262-213.
26.R Ginneken 93, f.L15-L16, 5-3-1750. Er r"raren verschillende percelen

bijgekomen: Het Leegbeemdeken, Den Hijbeur, hei tegen De Retten en
Het TeunenhijveTt bij Lugtenburg. Totale grondbezit: ruim 6 bunder
(8 hevtare).

27.R Ginneken 96, f.35r-36r, 2O-2-L776.

Archief Nassause Domeinraad
f .A.H. Familie archief Van Hooj.jdonk
R Oud-rechÈerlijk archief, aanwezig bij G.A.B.
N Notarieel archief v66r !842, G.A.B.
NN Idem, 2e serie, na t842.

1.. Zie hiervoor F.A.Brekelmans en F.B.E. Baron Prisse:'De buitenplaats
Hondsdonk te Ulvenhout en haar eigenaren', Ld ,Jaarboek De Otanje-
boom, XXXIX, p.L00 e.v.1986; en Chr. Buiks: Veldnamen 8, p.27 e.v.
Het landhuis en directe omgeving liggen eveneens op een don* nabij
de Chaarnsebeek.

2. Christ Buiks: Veldnamen Ginneken en BaveJ, nr.8, p.16. Au-LLen zou
wijzen op heÈ met veel ]awaai doorsÈromen van het water. Soms werd
niet alleen de voord, maar de gehele beek met deze naam aangegeven.
K.A.H.IÍ.Leenders: Cu.LÈuuràjsÈorjscà overzicht TandinrichXing
Ulvenhout-Galder, L999. De l/ennelensbrug op de plaats van de voorde
in de baan.naar Chaam wordt reeds vermeld in 1560 (Buiks, 8,p.68)
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28-G-4.8.' archief Ginneken-1, nr.178-182: gemaallijsten. Dat deze
boerderij in twee delen kon worden bewoond blijkt o.m. uit de in' trdee delen gespritste kerder, met toegangen vanuit de moos en uit
de kamer.

29.R.4.N.B., N.D., 7'l-896, f .265-26gx.
30.Tussen 1750 en 1.755 zijn de schepenacten niet bewaard gebreven.
3L.Zoon van Lanbertus Henricus van Hooijdonk (1724-L116) en Antonetta

Jansen van wesel. De verwantschap met Rombouts is niet verder
onderzocht. Larnbertus en Antonetta woonden o| Rakensrwellicht in
een boerderijtje langs de gebuurweg van de chaamseweg naar de
Driehoek op de Hondsdonk (afgebrand ca L935) . r,amlcertus sras
afkomstig van een hoeve aan de Notselseweg, zijn vader Henricus
Cornelis van Hooijdonk, getrouwd met Maria Vlantings, is niet direct
ver$rant aan de famirie Adriaan Michie] van Hooijdonk op Notsel.

32'Bij de restauratie van de hoeve in 1990 werd in de zeer oude
Vlaamse schuur in een balk een inscriptie ontdekt van het jaartal
l-6L3- De schuur kon niet behouden brijven, maar de balk met de
inscriptie werd gebruikt voor herster van de balklaag in het
plafond van de haI. Het is dus mogerijk dat de schuur en werricht
ook de hoeve dateren van ca l-610.

33.R.4.N.B, Rentmrs Prins Frederik, 91-118, f .l_LOr.
34.R 693, f.50v-51v, maart 1639.
35.R 696, december 1656.Antony Pauwel Glps verkoopt eèn schepenschuld-

brief aan zijn zwager Jan Cornelus van Alphen op Rakens.
36.R Ginneken 85, f.4v-6r, Z6-LOL7L7; idem 96, f.7r-v, Z4-l-1717.
37.R.A.N.8, N.D. 77-896, f. 269r.
38.R Ginneken 91, t.t37r-l4}r, 2-6-1743,
39.Vermeld in R Ginneken 95, f.184r-185v, l_6-S-1766.
40.R Ginneken 90, f.33v-34r, 30-11-1736; J-dem 91, f.L33r-134v, l4-t2-

1742; j-dem f.137r-140r, 25-6-1743.
41-R Ginneken 98, Í.28v,8-11--1781; R Ginneken 135, 26-9,2-9 en 9-9-

]-797.
42.R Ginneken 9L, f.l27r-L28r, ]-1-]-:--174L; idem 96, f.1?0r-v, 26-l-

L't73.
43.R Ginneken 98, í221v-z2zr, 'l-2-L7gB; idem l-02, Í-],2]-r-v, 9-J-z-tgo3.
44.Verme1d in R.À,.N-8., N.D, 'l'l-696, f .269.
45. G.A. B. , Ginneken-1, nr. l-77 .
46.rdem, nr.1557: Relevé gebouwde eigendonunen, 1916, bijgehouden tot

ca L827. Links van de voordeur waren er oorspronkelijk twee ramen,
nu zijn er dat drie. opvallend is, dat deze ramen linxs van d,e deur
zitten, terwijl- rechts direct de eerste stalpoort komt.

47. Informat.ie fanilie Van Hooijdonk.
48.zie: 'Boerderij als oudste behuizing', in De l"rulder, uit.gave

heemkri-ng Moleriheide, 24e 1rq., ZOO3, nr.g9. De losse schuur
zou ontstaan zijn in het begin van de L7e eeuw. De boerderij kreeg
steeds meer de vorm van een langgevelboerderij en werd geheàr orgedeeJ-telijk opgetrokken uit steen.

49.f.A.H., 2-l!, onderhandse acte, 20-LL-1944.
50,NN Ginneken nr.2, acte 323, 19-6-1845.
51.uit het metselwerk van de westgevel blijkt, dat. bij een eerdere

restauratj-e de nok en de rieten kap verhoogd zÍjn. De muur tussen
de twee kelderÈjes werd uitgebroken, waardoor één ruimte ontstond.
onder de keldervl-oer werd een aarden pot gevonden zonder bodem.
DoeI en ouderdom konden niet worden vastgesteld.

52.NN Ginneken nr.13, acte 3301, not..ronckhéer, 4-z-Lg6o. zie van deze
auteur: 'Historische boerderijen op Notserr, in Brjever van pauLus
nr.143, p.151 t 2OO2 -

53.E.A.H., nr. 2-24 en 2-25, notaris A.J.van Mens, Roosendaal.
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POOSPLAATSEN IN GRENSGEBI ED
Gedichten in steen
door Pien Storm van Leeuwen.

Poosplaatsen
"Kunst hoort midden in de maatschapplj als toevallige of gezoch-
te ontmoeting op ieders pad. Zij is de mogelijkheid, de stimulans
en de katalysator om ervaringen te intensiveren.
Poëzie, gewogen spel van klank en woord en van de dimensies
daarachter, geeft richting aan het denken van hem die leest, stelt
hem in staat de ervaring van de kunstenaar te delen. De aan-
wezigheid van de natuur en ruimte en rust maken ons ontvan-
kelijk voor de meerwaarden van het leven, genereren ruimte voor
verdieping. Even stilstaan, zowel in letterlijke als figuurlijke zan,

draagt bij tot de kwaliteit van het Ieven".

Deze gedachten rond kunst, pauzeren, pozen, poëzie en plek
lagen ten grondslag aan het idee 'poosplaatsen van beeldend
kunstenaar en dichter Pien Storm van Leeuwen.

Opdracht
Rabobank Baarle-Nassau en Omstreken zocht een idee voor i

haar werkgebied, de grensstreek ten zuiden van Breda en
Tilburg. ln het kader van 'een wereldidee op lokaal gebied'
diende Pien het projekt 'poosplaatsen in de grensstreek' in en
kreeg opdracht en middelen van de Rabobank om het te
realiseren.

Grensstreek
ln meer dan één opzicht is hier sprake van een grensstreek. Niet
alleen loopt er 's landsgrens, maar het gebied kenmerkt zich
door een voortdurend aan elkaar grenzen van natte beekdalen of
vennen en droge hoge gronden. Juist deze voortdurende afwis-
seling maakt het landschap zo boeiend. Er is hier bovendien iets
wat schaars wordt in Nederland: een horizon, die nog niet
bepaald wordt door het ingrijpen van de mens. Er is ruimte en
rust, een ander levensritme.
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zij zocht in dit stukje Brabant en twintigtat plekken, die samen
een beeld geven van de diversiteit van de streek. Een viertal
poosplaatsen bevindt zich in dorpskernen, de andere in de vrije
natuur.

Pozen en poëzie
om de mogelijkheid om te verpozen te combineren met het
presenteren van de gedichten ontwierp zij arduinen zitelementen
en banken. Daarnaast maakt zij gebruik van stenen van graniet
die door de natuur gevormd zijn. ln deze steensoorten worden
de teksten gegraveerd.
Steen impliceert stilte, het is harde aarde, onverweerd en in na-
tuurlijk contrast met het omringend groen.
Het platina van de tijd, de invloed van de elementen verleent een
extra dimensie aan het materiaal. Steen wint met het klimmen
der jaren.
Zij koos voor letters met nauwelijks kleuraccent, in reliëf, verdie-
pingen in de steen.
Poëzie geeft zich nooit zomaar pnjs, daarvoor is nieuws-
gierigheid en aandacht nodig. Voor hem of haar, die wil lezen, is
de tekst daar.

Dichters
Voor het project vindt ze het van belang dat de participerende
dichters wonen en werken in Brabant, dat ze de atmosfeer, de
cultuur en de natuur van nabij kennen, dat er sprake is van
verbondenheid. Roelie Koning, neerlandica en recensente stond
haar bij als redacteur.
Het merendeel van de gedichten is inmiddels klaar. Er is in
hoofdzaak sprake van natuurlyriek en de meeste gedichten zijn
speciaal voor de betreffende plek geschreven. Vaak betekende
dat, dat de dichter er vele uren toefde om zich door de plek te
laten inspireren. Ruim twintig dichters leverden een bijdrage:

Thematiek
De natuur in al ztln facetten, de grens, de beken, zintuiglijkheid,
tijdelijkheid en continuUm zijn terugkerende thema's.
Daarnaast zijn er venrvijzingen naar de historie van de streek.
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De gedichten kenmerken zich door een beschouwend en
universee! karakter.

Beken
Het landschap in de grensstreek is mede bepaald door de
aanwezigheid van talloze waterlopen en beken.
Kleine percelen in het drassige veengebied werden hier en daar
al vroeg in onze jaartelling ontgonnen. Dat betekende vaak dat
er 'lopen' en 'leien' werden gegraven, uitmondend in de natuur-
lijke beken. Vaak gaat het om diep liggende nietige stroompjes,
die echter na flinke regenbuien zich tot de rand kunnen vullen en
buiten hun oevers treden.
ln de loop van duizenden jaren slepen de beken lichte beekdalen
uit in het landschap. Wie daar oog voor wil hebben herkent de
glooiingen en de zonken in het land, die gevormd zijn door het
water.

Bomen en planten
lndien dat een waardevolle toevoeging voor de plek betekent, is
er aandacht voor speciale beplanting. Op verschillende plaatsen
kwamen wilde fruitbomen en planten die van belang zijn voor
insecten en vogels.

Route
Wanneer alle poosplaatsen klaar zijn, zal er ook landschappelijk
gezien een boeiende route langs te rijden zijn. Aan de hand van
het routekaartje kan een ieder zelf een route uitstippelen. Het is
ook mogelijk een lus te maken van Strijbeek, via Ulicoten en
Baarle-Nassau naar 'tZand en vandaar naar Riel, terug via Gilze
langs Chaam naar Strijbeek. De totale afstand bedraagt
ongeveer zestig kilometer en kan door fietsers en wandelaars in
twee of meer etappes worden afgelegd.
Het is de bedoeling dat er te zijner tijd een routebeschrijving
komt met uitgebreide achtergrondinformatie.
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Strijbeek - Galder
vanaf de hoge oever aan de Markweg kijkt men over de rivier op
het Belgische dorp Meersel-Dreef. Aan de achterkant van de
tuinen loopt een pad, met daaraan nog een oude grenspaal, die
de overgang tussen beide Ianden markeert. Achter het dorp
verheft zich het hoge hout, dat een capucijnerklooster omgeeft.
Niet ver stroomopwaarts mondt de Strijbeekse Beek uit in de
Bovenmark. Zowel de beek als de rivier zijn hier grensvormend.
De Strijbeekse Beek is een van de beken die dit gebied ztjn
kenmerkend karakter heeft gegeven.

hier te herhalen wat water
vermag: brug en grens veryagen,
vogels en het geklepel
van de kloosterklok
aan de overkant vervangen
het rumoer van ons dagelijks
denken, tot diep
in dit beekschap dat wij
wil worden: thuis

hier te onthalen wat wolken
beweegt: windstil keren,
inkeren tot oudere stromen
van eigen leven
aan de andere kant
die wij verborgen dachten,
n i et af g e I e i d t e w o fd e Í1,,::,' ;,,,;,,::,,,,,:,i

van de enige opdracht
als water: overgaan

Albert Hagenaars
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GOUDBERG
De Goudberg, ook wel Gouwberg genoemd, is een oud para-
boolduin, gevormd na de laatste ijstijd. ln het midden ervan
bevindt zich een ven. Al ver voor onze jaartelling woonden hier
mensen. De ontdekking van een urnenveld en andere
archeologische vondsten wijzen hierop. ln de middeleeuwen
stond er op het hoogste punt van het duin een molenAchter de
Goudberg langs loopt de bergweg, een oud zandpad, waarlangs
nog enkele middeleeuwse eiken staan. Eeuwenlang werden
deze bomen a/s eikenhakhout kort gehouden. De laatste
honderd jaar is er niet meer gekapt en zo kregen ze de kans om
uit een zogenoemde sfoof meerdere stammen te vormen.
Halverwege de Bergweg is er een heel mooi uitzicht op het
beekdal van de Strijbeekse Beek. Regelmatig treedt de beek hier
buiten zijn oevers na fikse regenbuien. De hier meanderende
stroom is grensvormend, aan de ovezijde begint Belgisch
grondgebied. Schermutselingen tijdens de Tiendaagse Veldtocht
in augustus 1831 tussen België en Nederland hebben zich voor
een deel in dit gebied afgespeeld.

Belegerd door einders bevraag ik mtin grenzen:
veldtocht op een plek. Het seizoen trekt in mii op.

Ogen ploegen. Rand na rand valt verte me toe. De beek
loopt over. Licht is een plas. O alle gras is vrii
mfi meest nabij. Dat geeft mi grond.

Yvonne Né
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ln de .afgelopen maanden kwamen weer vele kleine en grote
voorwerpen binnen voor onze collectie. we hebben alles onder-
gebracht in de volgende deelcollecties:

ARCHEOLOGIE
Zeven musketkogels

ARCHIEF
Oosthoeks encyclopedie

BAKKERIJ
Boodschappentas bakkerij van Dorst; handdoek bakkerij

BIBLIOTHEEK
Drie eeuwen Bredase Boeken;

CAFé
Wijnkruik

CURIOSA
Vier schilderstukjes van boerderijen en landschappen; brom-
fietsplaafie 2002; medailles sportdag R.K.B.B.; handnaaimachi-
ne; schaatsen; herinneringen ANNO 1g2o; oude vazen; tegel
met spreuk; asbak Autorijschool van Hooijdonk; koperen
warmwaterstoof; collectie sigarenbandjes; allerlei verkennerij
Ginneken

DEVOTIONALIA
Groot aantal bidprentjes; Gedenkboek Nederlands Hervormde
Gemeente Ginneken; altaarkleedje ; processielantaarn; album
met santjes; missaals
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ELEKTRA
Bakelieten Ducati-microfoon; 1 naaimachinelamp;

FOTOGRAFIE
Grote foto van boerderij Hondsdonk; foto van Dorpstraat Ulven-
hout; twee doosjes Philips-flitslampjes; 45 dia's;

KEUKEN
Groet koffiekan; zeepbakje;

KLEDING
Twee antieke hoeden; antieke damestas; 5
twee priestertogen (Nederlandse en
priestersteken (Nederlandse en Belgische);

KONINKLIJK HUIS
Boeken; De gouden kroon; Haar werk ging
Soesdijk; 4 moeders op Soesdijk; dagelijks
portret van moderne troonopvolger

KUNST
Olieverfschilderij Landschap

kempische mutsen;
Romeinse); twee

door; 4 vaders op
leven op Soesdijk;

LANDBOUW
Boontjes-zetter;

PETTENCOLLECTIE
Embleem pet gemeente Breda; pet van sluiswachter Hoogheem-
raadschap

SCHOOL
4 leesboekjes

SPEELGOED
Kwartetspel Klokzeep;

WASSERIJ
Wasplank

t
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WINKEL
ouderwetse verpakkingen van Vim, Sunlight, stijfsel , waspoeder
en lucifers; koektrommel en tabaksblik

w.o. il
Administratie van Reunie-vereniging staf . Bevelhebber Neder-
landse Strijdkrachten

DE SOHENKERS wAREN: J. van Baarle; R. van Bergen J.
Bronwer; J. van Buul; A. Damen; J. van Dorst; n.van Dun-
Bastiaansen; F. van Empel; A. van Eijl; A.de Graaf; J.van Ges-
tel; c.van Ginneken; J.van Ginneken; J.Graumans; Harmonie
constantia; Hoogheemraadschap west-Brabant; G. van Herpen
M.van Hout J.Jespers w.Langen; p.oomen; H. van opstal;
Paters capucijnen; paters HH Harten; c,so!; J. van Valken'burgj
H. van de Velden; mw van de Vetden; J.Verheijen; A.VerkooUen;
L.Voermans; R. Westerterp;

DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT
Door Anneke Oomes-van den Berg

Tijdens de Ulvenhoutse dorpsquiz op 16 januari 2004 werd
Paulus eerste van 37 deelnemende verenigingen. paulus
speelt meestal wel mee in de hoogste regionen en heeft in
2002 ook al de eerste plaats behaald. Komend jaar gaan
we weer voor de overwinning, want in dat geval zouden we
de eerste vereniging zijn die drie keer eerste werd.
Paulus weet niet alleen veel over Urvenhout want tijdens de
Bavelse dorpsquiz op 31 oktober jl. werd de tweede plaats
behaald. Ook niet onverdienstelijk!
Twee weken later, op 14 november werd de Brabantse
lgegcuiz gehouden en natuurlijk was paulus ook daar brj .

18 Brabantse heemkundekringen waren vertegenwoordi§d
en Paulus wist daar een mooie 5e plaats te behàten.
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. KRONIEI{ UIT HET OLAND VAN PAULU,$

door Anneke Oomes-van den Berg

januari

Platte buis voor Jeugdraad Ulvenhout
ulvenhout 700 organiseert zeer druk bezochte dorpsquiz
Ger Coppens vezorgt gezellige middag voor paulus
Aliance d'Amitie organiseert wK kwalificatiewedstrijden
Jac Ros en Eric de Kort schrijven musical 'groep I grijpt
de macht
KVO Bavel krijgt voozittersduo; Ria van Hooydonk en
Joke Machielse volgen Els Jacobs op.

februari
31-1 Toneelvereniging Ulvenhout speelt met veet succes het

blijspel Blauw Bloed en snert
2 Bisschop Ernstprijs voor 'Boeren nodigen burgers uit" van

diaconie
2 nieuwe tentoonstelling in het museum; Boerderijen
21-22 Jordi van Gils oppersauwelaar in Bosuirendorp

maart
1-4 carnaval in alle kerkdorpen
14 L Donk benoemd tot lid in de orde van oranje nassau
? Lid van Galderse vogelclub, Martien van der Hoofden

behaalt vier gouden medailles brj de wereldkampioen-
schappen te Frankrijk

22 Gemengd koor Ulvenhout viert 40 jarig bestaan

7
10
19

27



april
1

3
14

14
19

30
30

De heer West al25 jaar huisarts te Bavel
Paulus bestaat 28 jaar
Huub Oome houdt lezing over boerderijen voor leden
Paulus.
Grote EHBO-oefeningen in Ulvenhout en Galder
Soldaat van Oranje, Erik Hazelhoff Roelfzema bezocht
landgoed Anneville en plantte er een boom.
Koninginnedag uitbundig gevierd in de kerkdorpen
De heer J van Gestel uit Bavel benoemd tot ridder in de
orde van Oranje Nassau

30 De heer Vingerhoets uit het Ginneken benoemd tot lid in
de orde van Oranje Nassau.

30 Parktuin geopend aan de Strijbeekseweg.

mei
1 Vrouwenraad Nieuw-Ginneken heft zichzelf na 13 jaar op
1 Hulpdienst Nieuw-Ginneken krijgt nieuwe coordinator;

Leni Rademakers
3 Bavels Truck Konvooi trekt voor de veertiende maal door

de regio.
21 Strijbeekse Sint Hubertuskapel opnieuw ingezegend
14 Eerste steenlegging voor een kleinschalige woonvoor-

ziening voor mensen met een verstandelijke beperking te
Ulvenhout

24 Dameskoor Ulvenhout viert 40 jarig bestaan
30-31 17d" internationaat miniveldtoernooi bij tropische tempera-

turen gehouden.

juni
4 Bewoners van Kraayenberg weten na vele jaren eindelijk

een speeltuin los te peuteren bij de gemeente.
8 Orgel Bavelse kerk gerestaureerd en feestelijk ingewtjd.
15 zeskamp Galder
27-29 Bavel staat weer op zijn kop voor Bavel anno 1920.
- Bavel 10+ krUgt nieuwe voorzitter. Marc van Esch volgt

Rob Adolphs op
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juli
13 tweejaarlijkse dorpsloop groot succes
16 Hans van Hoevelaak viert 25 jarig jubileum op bs De

Klokkebei te Ulvenhout
- Donateursactie gestart voor de restauratie van

Ulvenhoutse molen De Korenbloem.
- Bavelse biljart Club '90 viert 12.5 jarig jubileum

augustus
30-31 Ulvenhoutse zomerfeesten gezellig verlopen
24 Peter vd Velden opent nieuwe tentoonstelling in

Galerie De Pekhoeve ivm 10 jarig bestaan.

September
1 Paulus opent nieuwe tentoonstelling "Boerderijen in

de Kunst"; William van der Zanden exposeert
1 Restauratiefonds Kerken start donateursaktie voor

de glas-in-loodramen van de Laurentiuskerk
7 Eerste Lustrum voor Stichting Bavel 10+

14 negende Ganzenvenloop in Galder verlopen.
18 1000 kinderen uit Ulvenhout en Bavel deden mee aan

sponsorloop voor het Wereld Natuurfonds en worden
daarvoor beloond met feest op Jeugdland. Ze liepen
13.200 euro bij elkaar

21 2500 fietsers nemen deel aan fietsdag Ulvenhout
(voorheen spasitfietstocht)

23 Jaarvergadering heemkundekring met aansluitend film
over de Paardentram.

24 Jan en Riet Verhulst-Brouwers, Ulvenhout zijn 50 jaar
getrouwd

oktober
10 culturele uitwisseling Ulvenhout-Ghana
24 de eerste sneeuw is gevallen. Dit is een record. Nog nooit

zo vroeg. ln de Bilt was het -8,3o
28 50 jarig huwelijksjubileum voor Wies en Janus Jansen-

van de Muijsenberg te Ulvenhout
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10

22
27

november

27
29

december

Galder heeft al 15 jaar een peuterspeelzaal; Kiekeboe
viert daarom feest.
Paul Spapens spreekt over Zaligen en Heiligen voor
leden van Paulus.
Gemengd koor Bavel viert 40 jarig jubileum.
Jaarvergadering Dorpsraad Ulvenhout volop in de
belangstelling
Nieuwe dorpsgids Ulvenhout wordt verspreid.
Harmonie St Cecilia Bavel huldigt dit jaar maar liefst zes
jubilarissen. Vijfendertigste Bonte avonden Bavel groot
succes. Vijf keer een uitverkocht huis
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NIEUWS UIT
HET MUSEUM
door Kees Leijten

TENTOONSTELLINGEN
Regeren is vooruitzien.
Voor de komende jaren heeft Paulus de volgende tentoonsteltingen
gepland:

2OO4-1 GINNEKEN IN BEELD
2OU-2 60 JAAR BEVRIJD
2OO5-1 VROUWENORGANISATIES IN 'T HEEM VAN PAULUS

een voorlopige planning, waar natuurlijk nog een wijziging in
aangebracht kan worden, indien noodzakelijk.

GINNEKEN
Op zondag 1 februari opende Ginnekenaar (of Ginnekenees ?)
Toon van Miert de tentoonstelling "'t Ginneken in Beeld".
Een mooie tentoonstelling die we dank zij de kerken, scholen en
verenigingen van Ginneken met erg interessante zaken konden
inrichten
Op de eerste zondagen 7 maarl;4 april, 2 mei en 6 juni vertonen
we op onze monitor de 496 prentbriefkaarten van Jan Vissers. Niet
minder dan 496 !! Die mag u niet missen.

60 JAAR BEVRIJD
ln het najaar van 2004 zijn we 60 jaar bevrijd.
Paulus wil met een tentoonstelling aandacht besteden aan die tijd
met o.a. de rol van Anneville. Onlangs verwierven we het archief
van de oud-militairen rondom Prins Bernhard uit die tijd.
Ook aandacht voor de boerderijen en woonhuizen die venrvoest
werdenWe zoeken nog steeds naar foto's over de feestelijkheden
rond Anneville en foto's van verwoeste boerderijen en woonhuizen.
Hebt u nog andere foto's die betrekking hebben op oorlog of

bevrijding in ons heem? Mogen we uw foto's enkele dagen lenen ?

1 Kinderkoor Bavel brengt heuse CD uit.
KVO Bavel viert 75 jarig bestaan
Paulus brengt aan het einde van Het Jaar van de
Boerderij een boekje uit met daarin foto's van bijna alle
boerderijen uit het heem van Paulus.
Er wordt 1700 euro bij elkaar gelopen voor het
kindertehuis in Roemenie. Sponsorloop werd georgani-
seerd door World runners en buurtvereniging Geersbroek

PAULUS VAN OALSOONCK



ï
128

PET VAN EEN SLUISWACHTER
Het Hoogheemraadschap (van) west-Brabant is opgericht in
1976 en per 1 januari 2004 opgegaan in het watersóhap ,,De

Brabantse Delta".. Het hoogheemraadschap had haar zeiel op
kasteel Bouvigne in Ginneken.
Het hoogheemraadschap had tot taak de zorg voor de dijken, de
zorg voor de waterkwaliteit inclusief het beheren van de
rioolwatezuiveringsinstallaties en de zotg voor de rivieren Mark
en Dintel, Roosendaalse en steenbergse vliet atsmede voor de
Rode Vaart. BU laatstgenoemde zorg spelen de sluizen Rode
Vaart, Dintelsas, Bovensas en Benedensas een rol.
De pet behoorde toe aan het uniform van een sluiswachter.

VROUWENORGANISATIES
Hebt u nog folders, foto's, brochures, krantenknipsels notulen,
affiches of ander materiaal over de standsorganisaties voor vrou-
wen ? we denken hierbij b.v. aan de boerinnenbond en de KAV
van vroeger en de moderne tegenhangers van nu.
onlangs is de VAC van Nieuw-Ginneken opgeheven. ook die
moderne organisaties horen er bij. wij kregen at het archief van
de VAC-Nieuw-Ginneken voor ons archief.

129

KEMPISCHE MUTSEN
Van de paters in Meerseldreef kregen we door bemiddeling van
pater Frans Celis voor ons museum onlangs twee Kempische
mutsen. Door mevrouw Gooijers werd de collectie Kempische
mutsen uitgebreid met nog eens drie exemplaren.
Maar allemaal verschillend. Het is immers handwerk.
Mutsen die juist over de grens gedragen werden en sterk
afwijken van de West-Brabantse mutsen uit onze dorpen.
Een schitterende aanwinst.

120 JAAR MATTHEUSSCHOOL
zomer 1983 verscheen in de Brieven van Paulus 44 de geschie-
denis vande Mattheusschool in Galder die dat jaar 100 jaar be-
stond.
ln juni 2003 vierde de school het 120-jarig bestaan.
ln een speciale schoolkrant werd het feest vastgelegd.
Een exemplaar van die schoolkrant deponeerde schooldirecteur
Kees van der Made onlangs in ons archief. waarvoor dank.
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WILHELMINAMONUMENT
ln Brieven van Paulus 146 (p 43) vertelden we u over het wilhel-
minamonument in de Prins Hendrikstraat.
De bordjes 1898-1923 waren in lggs bij de restauratie vervan-
gen, daar de oorspronkelijke exemplaren verdwenen waren.
Daags na het verschijnen van deer 146 bracht ons lid Frans Ruijs
een van de verdwenen exemplaren mee naar het museum.
Hij had het de afgelopen zomer gevonden in de tuin van zijn huis
aan de Viandenlaan. U kunt het nu bewonderen in de tentoon-
stelling "Ginneken in Beeld"

BALLENSPEL
Van Piet Boomaars uit Bavel kregen we een kistje met vUf
pluizige ballen aan een touwtje, zoals die gebruikt werden op de
bewaarschoten.

PRENTBRIEFI(AARTEN
lndien u verzamelaar bent van oude prentbriefkaarten kunt u in
het museum van Paulus enkele oude prentbriefkaarten vinden:
Luchtfoto Ulvenhout * 1950; de kruisvijver; de Goudberg.
Prijs een halve euro per stuk zorang de voorraad strekt

TWEE KEER EEN STEEK
Van oud-deken Jan Jespers kregen we zrjn oude out-fit voor
onze uniformencollectie.
Het was een toog voor een priester en een vaticaanse cape.
Daarbij waren twee priestersteken. Een Nederlandse en een
Belgische (bekend van het dagboek van een herdershond).
De twee steken hebben een plaatsje gevonden in onze vitrine-
kast met uniformpetten.

FOTO LAURENSZI EKENHUIS
Van de heer en mevrouw Van den Berg uit Ginneken ontvingen
we een grote (100X150 ) luchtfoto die vroeger in de hal van het
ziekenhuis heeft gehangen

IN MEMORIAM
ln de afgelopen maanden zijn weer enkele van onze Ieden
o 
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01 sepr C.Moeke Argusvlinder 298 Breda
01 okt. A.Piethaan Zwijnsbergenstr.l Breda
05 nov. Jos Graumans Valkenburgsewe g 20 Ulvenhout 78 jr
12 nov. Dominicus Schalk Ulvenhoutselaan 60 Breda 85 jr

Paulus zou het zeer op prijsstellen bij het overlijden van een van
onze leden een rouwbrief en bidprentje te mogen ontvangen.
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. Rouw-
brief en bidprentje worden aan onze verzameling toegevoegd.

Dat zij mogen rusten in vrede



KASTIJDER
DE PATERS Capucijnen te Meersel-Dreef moesten zich vroeger
dagelijks kastijden met een zweepje. We konden zo'n kastijder
onlangs aan onze collectie toevoegen.

EËN MERKWAARDIG SPELDJE
De heer van den Berg uit Ginneken
toonde ons onlangs een speldje met
daarop het wapen van Ginneken en Bavel .

De kroon bestaat uit letters V.V.H, of W H
Weet iemand wat dit voor een speldle is ?

VERHUIZI NG KLOKKEN BËRG
ln december '1953 verhuisde De Klokkenberg met personeel en
patiënten van Tilburg naar de Galderseweg in 't Ginneken
Daar de Galderseweg opgebroken was kwam de verhuizing door
Ulvenhout en daarna over't bruggetje van het Sulkerpad naar 't

Reeptiend. Heeft iemand foto's van die verhuizing ??

UITSPRAAK 139

lnspiratie is de adem van de geest

BRIEVEN VAN PAULUS

le het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat intemalionaal geregistreerd

onder ISSN-0'166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine

bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente

Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken.
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november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 2825668.

Secretariaat :Abdij van Thornstraat 18,4854 KG Bavel,0161-433488.
Bankrekening : 52 18 33 639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
Girorekening : 37 13 3'l 1 t.n.v. Paulus van Daesdonck
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MUSEUM
Do heemkundekring heeft'n eigen heemkundig museum op't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1" zondag

van de maand'van i4.OO - 17.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op vezoek.
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 - 16.00 uur. ln juli en augustus is het

museum gesloten.
Het museum is ondergebracht in de'Stichting Paulus Museum'(S 10.49.79)

BESTUUR
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.A. van Dorst
W.A. Langen
H.J.M. Meeren
A.P.M. Goos
J,A.M. Grauwmans
A.M.M. Verkooijen
A.H.M. Verschuren

PUBLICATIES

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2" secretaris
penningmeester
2" penningmeester
medewerker Bavel
medewerker Galder/Strijbeek
medewerker Ulvenhout

2002
2003
2002
2001
2001
2003
2001
2002
2003

1975 Monumentenboekje J.M.E.M. JespersEuro-
1977 Molen 'De Korenbloem' J.C. van der Westerlaken
1977 130 jaar Mariaschool C.J.M. Leijten
1978 Korenmolen De Hoop H.Dirven,K.L.eenders e.a
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout Dr.J.L.M. de Lepper
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken H.Dirven ,J.v.d.Westerlaken
1981 Driekwart eeuw Constantia J.en R. v.d. Westerlaken
1982 David Tomkins Drs.H.Verhoeven (BvP 39)

1983 100 jaar school Galder A.Verkooijen e.a.(BvP 44)
1983 Veldnamen 1-25(1983-1988) lr.Chr.Buiks (per deel)
1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken Brieven van Paulus 46
1985 BibliograÍie I M.Beugels,C.Leriten (ElvP55)

1985 Tussen Witte Wolk en Anneville J.M.E.M. Jespers
1986 Wandelen in Strijbeek J.Jespers en Drs.l-{ Verhoeven
1987 Kerken in Bavel Dr.C.S.M. Radenraker SS CC

1987 Wandelen in Ulvenhout( Callot) lr.W Bonekarnp, M S<;heepets

1990 Het Mastbos en Van Schermbeek A.J. Spierittgs
1994 De Ginnekensche Tramweg Mii. P van de Ven e.a

1994 Bibliografie ll C.J.M. Leijten (BvP 101)

1996 Wandelen op Luchtenburg Jacques Jespers
1996 Veldnamen 26 (lndex) lr.Chr.Buiks,J.Spoorenberg
1996 Gemaallijst 1795 J.M H.Broeders,A.W Jansen
1997 Straatnamen A.W.Jansen
1999 Camaval in Ulvenhout Ben C.Martens
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout C.P.M. van Alphen
2003 Boerderijen in't Heem v.Paulus Kees Leijten e.a.
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring ioopt van '1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten,

lézingen, tentolnstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus'uit. Het liijmaatschap van de Kring

geldt vocr het gehele gezirr en becjraagt voor het verenigingslaar 2003-2004'. 15,- turo per jaar.

t


