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vh Nieuw Ginneken 15 vastenmaand 2005 

Zondag 3 april a.s. is het precies dertig jaar geleden dat op 
initiatief van Jan van der Westerlaken in het huis van Kees Leijten 
een zestal mensen bijeen kwamen om samen een heemkunde
kring op te richten. 
Paulus van Daesdonck wordt op 3 april 30 jaar. 
Het is dan de eerste zondag van de maand. Toch sluiten we die 
dag ons museum om samen dit jubileum te vieren. 
Ook de Brieven van Paulus zijn al aan hun dertigste jaargang 
bezig. Veel kranten en tijdschriften houden het zo lang niet vol. 
In dit nummer een uitgebreid a·rtikel van Ad Jansen over de 
kerken in ons heem. de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, 
en de directe omgeving. 
Adriaan van Beek vertelt u meer over de Bosuil; burgemeester 
Peter van de Velden wijdt een artikel aan zijn leermeester Arie van 
Harten. Anneke Oomes en Jeanny Wouters melden u het nieuws 
van onze kring en ons museum. Uit het boek van Hallema een 
verslag van de bevrijding van Ulvenhout. 
De tentoonstelling over de vrouwenorganisaties is een groot 
succes. De kranten stonden er vol . 
De Brieven van Paulus nog steeds interessant en onmisbaar in 
elk gezin in ons heem. Ook nog na 

30 ·JAAR 
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heemkundekring 

PAULUS VAN UAESUONCK 

Nieuw - Ginneken 

15 Sprokkelmaand 2005 
Beste Heemvrienden, 

Vele leden van Paulus zijn getuige geweest van een 
indrukwekkend diaklankbeeld van Ed Cuber over de 
geschiedenis van Polen vanaf ongeveer het jaar 1000 en de 
concentratiekampen in Polen in de 28 wereldoorlog. 
De voortdurende strijd van de Polen om hun onafhankelijkheid, 
de vorming van de Poolse Pantserdivisie om Polen te bevrijden 
en de tragiek om op het einde van de oorlog niet terug te kunnen 
keren naar hun vaderland, heeft diepe indruk gemaakt. 
Het leed dat miljoenen Joden, zigeuners en homo's in de 
concentratiekampen in Polen hebben ondervonden is 
onvoorstelbaar en onbeschrijflijk. Dit was een waardige afsluiting 
van de herdenking van onze bevrijding. 

Eind januari is in ons museum de tentoonstelling geopend over 
de vrouwenorganisaties in ons heem. De oudste is de boerinnen
bond uit Bavel, die opgericht is in 1928. de oprichtingsfoto is op 
de tentoonstelling te zien. Op de tentoonstelling zijn veel foto's te 
zien van de boerinnenbonden, de K.A.V., de K.V.O. en de K.V.B. 
uit Bavel, Ulvenhout en Galder-Strijbeek. Ook van de reeds ter 
ziele gegane Vrouwenraad en de V.A.C. zijn veel foto's te zien. 
Verder zijn er veel vlaggen en vaandels van al deze organisaties 
te bezichtigen. U kunt deze tentoonstelling tot de zomer gaan 
bekijken. 

Paulus bestaat op 3 april van dit jaar exact 30 jaar. Een 
gebeurtenis waaraan we toch even aandacht willen besteden. 
Op zondag 3 april gaan we er een feestelijke middag van maken 
en daar wilde Ger Coppens haar medewerking aan geven. 
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Zij komt dan met "haar apostelen" .naar zaal Bruininks in Bavel. 
Vorig jaar heeft zij nog overwogen om te stoppen, maar op 
advies van Willem Vanmandere heeft zij toen besloten om toch 
door te gaan en op te gaan treden met drie mannen, die haar 
begeleiden op accordeon, doedelzak, gitaar, trommel en fluit. 
Ger is bij vele leden van Paulus bekend om haar luisterliedjes. 
Sinds haar laatste optreden bij ons, heeft Ger haar repertoire 
weer uitgebreid met enkele nieuwe liedjes. Als u deze 
molenaars- en kasteleinsdochter nog nooit gehoord of gezien 
hebt dan mag u deze gelegenheid niet voorbij laten gaan. De 
aanvang is om 14.00 uur. 
Ons museum zal op deze middag gesloten zijn. 10 april is 
Nationale Museumdag en dan zal ons museum wel geopend zijn 
van 14.00 tot 17.00 uur. 

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

Schilderij van de Brabantse kunstenaar P.v.d.Braken (1896-
1979). Op de achterzijde van de lijst schreef hij "Boerderijtje te 
Ulvenhout" Kent u deze boerderij ? 
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AGENDA 2005 (132) 

februari 
15 Brieven van Paulus 153 

maart 
06 museum open 

april 
03 museum gesloten 
03 VIERING PAULUS 30 JAAR ! 

Zaal Bruininks Bavel 15.00 uur 
10 nationale museumdag. Museum open 
15 Brieven van Paulus 154 

mei 
01 museum open 

juni 
05 museum open 
30 einde tentoonstelling "Vrouwenorganisaties" 

juli 
01-31 museum gesloten 
15 Brieven van Paulus 155 

wijzigingen voorbehouden 

Het museum Paulus van Daesdonck is geopend: 
Eerste zondag van de maand van 14.00-17.00 uur 
elke woensdag 14.00-16.00 uur 
op verzoek 076-561.27.42 

Het museum is gesloten in juli en augustus 

MUSEUM ZO 10 APRIL OPEN 
ZONDAG 3 APRIL GESLOTEN 
I.V.M. 30 JAAR PAULUS VAN DAESDONCK 
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VROUWENORGANISATIES 
EXPOSEREN BIJ PAULUS VAN DAESDONCK 
door Jeanny Wouters 

Zondag 30 januari was de hal bij het heemhuis in Ulvenhout te 
klein voor de grote groep belangstellenden bij de opening van de 
nieuwe expositie. Mevrouw Riet van de Wijngaard sprak namens 
alle vrouwenverenigingen en opende de tentoonstelling. Zij was 
12 jaar voorzitster van de KVO in Bavel, 12,5 jaar secretaris van 
de KVO Kring Breda, bestuurslid van de VAC en de Vrouwen
raad. Op de tentoonstelling zijn onder andere foto's te zien van 
de Boerinnenbond van Bavel die in 1928 werd opgericht en 
daarmee de oudste vrouwenorganisatie in de regio is. Inmiddels 
heet deze vereniging KVO (Katholieke Vrouwen Organisatie). Op 
de tentoonstelling ook te zien zijn de niet meer bestaande KA V 
(Katholieke Arbeiders Vrouwen) en de VNKV wat nu KVB (Ka
tholieke Vrouwen Beweging) is, de overkoepelende Vrouwen
raad die inmiddels is opgeheven in deze gemeente, de VAC 
(Vrouwen Advies Commissie voor woningbouw) en de 
Katholieke Vrouwengilde. 

Na het welkomstwoord van heemvoorzitter Jan van der 
Westerlaken was het woord aan Riet van de Wijngaard uit Bavel. 
Zij ging terug in de tijd: in 1928 organiseerden vrouwen zich voor 
het eerst in de gemeente Ginneken en Bavel , later Nieuw
Ginneken, en wel in Bavel. "De doelstelling was: de vrouwen te 
leren en te begeleiden in hun functioneren in gezin, de eigen 
omgeving en in de kerk en de maatschappij" aldus Riet. In het 
begin werden cursussen gegeven in ziekenvoeding, naaien en 
koken. 

Emancipatie 
1975 werd uitgeroepen tot het jaar van de vrouw. "De vrouw had 
een achterstand werd toen gezegd, ze was niet geëmancipeerd" 
De emancipatie van de vrouw was toen dagelijks onderwerp van 
gesprek. 
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Er werden cursussen gegeven om de achterstand in te halen, 
zoals VOS cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samen
leving), cursussen engels en computercursussen. De vrouwen
organisatie kreeg een breder werkterrein, waardonder milieu, 
kleine kernen, sociale scholing en vaardigheid. Een treffend 
voorbeeld van wat er in die tijd voorviel haalt Riet aan: "Begin 
jaren 80 had de gemeenteraad in de jaarlijkse begroting een 
subsidiepot beschikbaar gesteld voor vrouwenorganisaties. Daar 
werd in het begin maar matig gebruik van gemaakt, zodat de 
beschikbare gelden van de subsidiepot weer werden terug
gestort naar de algemene middelen van de gemeente." 
Later merkt ze op dat dit wel tienduizend gulden was. Eind jaren 
80 gingen vrouwen politieke scholingscursussen volgen en de 
belangstelling bleek groot. Hier werd de subsidiepot voor vrou
wenorganisaties besproken en aan de vrouwen werd duidelijk 
gemaakt hoe en waarvoor men subsidie kon aanvragen. Daarna 
werd dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid door de 
vrouwenorganisaties ... 

Besturen 
Door deze politieke scholing werden vrouwen ook op het idee 
gebracht naar raadsvergaderingen te gaan om te horen wat daar 
besproken en besloten werd. Vrouwen werden lid van politieke 
partijen, kwamen op de kieslijst voor de gemeenteraad. 
"Vandaag de dag" besluit Riet haar betoog "hebben vrouwen 
zitting in plaatselijke besturen van sportvereniging tot school- en 
kerkbestuur, gemeenteraad en waterschap. 
Vrouwen werken buitenshuis, dat was toen niet mogelijk en werd 
ook niet geaccepteerd. Zoals u hoort hebben veel vrouwen zich 
enorm ingezet en hebben daardoor veel bereikt. Het is een 
enorme vooruitgang in onze samenleving." Na deze woorden 
opende zij de tentoonstelling. Maar allereerst mocht zij buiten 
nog de wit groene vlag van de gemeente Nieuw Ginneken hijsen, 
zoals te doen gebruikelijk het museum Paulus van Daesdonck. 
Bij de deur kreeg zij complimenten van vrouwelijke bestuurs
leden van andere geledingen, zoals Ria Knipscheer en Mayke 
Ruys, beiden voormalig voorzitter van de Vrouwenraad. 

Riet van de Wijngaard van 
KVO Bavel had de eer de 
tentoonstelling over vrouwen
organisaties te openen bij 
heemkundekring 
Paulus van Daesdonck. 

Foto Jeanny Wouters 
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Zij vullen aan dat ook Peter van der Velden ervoor gestreden 
heeft om vrouwen in allerlei organisaties en besturen te krijgen 
en ook in de koepelorganisatie, de Vrouwenraad destijds pleitte 
voor politieke en maatschappelijke scholing van vrouwen. Dat 
leidde tot politieke bewustwording onder de vrouwen. 

Tentoonstelling 
De tentoonstelling bestaat uit heel veel fotomateriaal. Groepen 
vrouwen, samen op de ski's, pan het volksdansen, aan de 
maaltijd, tijdens uitstapjes en bij allerlei activiteiten. Oude en 
recente foto's, van grote of kleinere groepen vrouwen. Knipsels 
zijn er ook veel, uit kranten en tijdschriften, over jubilea of andere 
bijzondere gebeurtenissen. Een feestgids ligt in een vitrine, 
relatiegeschenken, een eigentijds ledenblad van KVO. Verder 
vlaggen en vaandels van elke vereniging en stukjes huisvlijt, 
zoals geborduurde logo's. Het tentoongestelde bestrijkt een 
breed gebied en biedt een totaalbeeld van hetgeen de vrouwen 
bezighield en houdt. 
1 nitiatief om te komen tot deze tentoonstelling lag bij de 
heemkundekring Paulus van Daesdonck. Die organiseert regel
matig tentoonstellingen in de expositieruimte van het museum. 
Deze tentoonstelling is nog te zien in de maanden februari tot en 
met juni. 
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GEMENGD KOOR WINT 

ULVENHOUTSE DORPSQUIZ 
door Anneke Oomes-van den Berg 

Op vrijdag 14 januari 2005 heeft het comité Ulvenhout 700 voor 
de twaalfde keer de Ulvenhoutse Dorpsquiz georganiseerd. 
Aan dit spektakel deden maar liefst 37 teams uit Ulvenhout en 1 
team uit Bavel mee. 10 % van de Ulvenhoutse bevolking zat in 
de grote zaal van Jeugd land en boog zich over de ongeveer 100 
vragen. Het aanbod was zeer wisselend. Zo waren er vragen 
over Ulvenhout maar ook over wereldpolitiek en uiteraard werd 
ook de sport niet vergeten. Tijdens de inmiddels beroemde foto
ronde moesten de deelnemers windwijzers herkennen en ver
melden in welke straat deze windwijzer te vinden is. Gelukkig 
werd er een lijstje met straatnamen uitgereikt, anders was het 
helemaal niet te doen geweest. 

PAULUS 
Het team dat namens Paulus meedeed had het nieuws de afge
lopen tijd goed in de gaten gehouden maar dat heeft niet mogen 
baten. 
De wisselbeker die een heel jaar had staan pronken in het muse
um werd deze keer gewonnen door het Gemengd Koor. 
Zij konden de beker echter niet in ontvangst nemen omdat de be 
ker ergens tussen de quiz en de prijsuitreiking werd ontvreemd. 
En hoewel de vermissing uitgebreid in het nieuws is geweest 
(Weekblad én BN De Stem) waren er een week later nog geen 
tips binnen gekomen. Carnaval zou de oplossing moeten 
brengen. 
Paulus wist dit jaar niet hoger te komen dan de dertiende plaats. 
De verschillen in de bovenste helft van de lijst waren niet groot. 
Paulus had 8 punten minder dan de uiteindelijke winnaars. 
Paulus weet wat hem te doen staat; de kranten moeten nog 
beter gelezen worden en vooral de sportpagina's mogen niet 
meer overgeslagen worden! 
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OP REIS DOOR POLEN 
door Anneke Oomes-van den Berg 

De afgelopen maanden is regelmatig aandacht besteed aan de 
bevrijding van Nederland, 60 jaar geleden. Een groot deel van 
het heem van Paulus is toen bevrijd door Poolse strijders. 
Na de oorlog werd het deze strijders door de politiek onmogelijk 
gemaakt terug te keren naar hun vaderland: Zij moesten allen el
ders een nieuw onderkomen vinden, ver van hun vaderland. 
Velen zijn terechtgekomen in deze omgeving en bouwden hier 
een nieuw leven op. 
Eén van hen was de heer Cuber. 
Zijn zoon Ed woont in Ulvenhout. Pas in 1959 kon Ed voor het 
eerst met zijn vader naar Polen. Sindsdien is hij er vele malen 
geweest. Niet alleen op familiebezoek maar ook sightseeing door 
het land. 
Denkend aan Polen komen al snel de verschrikkingen van de 
tweede wereldoorlog naar boven. 
In Polen zijn enorm veel mensen omgekomen, Polen en Niet
Polen. De meeste concentratie- en vernietigingskampen van de 
Nazi's waren te vinden in Polen. Tijdens en na de oorlog zijn de 
meeste van deze kampen weer net zo snel verdwenen als ze 
waren opgebouwd maar een aantal is geheel of gedeeltelijk als 
monument blijven staan. Ed Cuber heeft ze vrijwel allemaal be
zocht. Hij heeft het verhaal van de kampen op een heel toegan
kelijke manier opgetekend en heeft hieraan foto's en muziek 
toegevoegd. 
Op deze manier heeft hij een indrukwekkende presentatie sa
mengesteld waarmee hij belangstellende verenigingen bezoekt. 
Zo kwam hij op maandag 17 januari naar de Flamingobar om 
ook de leden van Paulus uit te leggen waarom juist Polen zo 
zwaar getroffen is tijdens de oorlog. 

ANTISEMITISME 
Ook Polen stond tijdens de oorlog onder heerschappij van de 
Nazi's. 
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Zij hadden het voor het vertellen en wilde het land net zo inrich
ten als in Duitsland. Het antisemitisme vierde hoogtij in Duits
land. Hitler had bepaald dat alle joden moesten verdwijnen. 
Polen was een perfect land om hiermee een begin te maken 
omdat 25 % van alle Joden ter wereld in Polen woonden. 
Bovendien had de rest van de wereld geen zicht op datgene wat 
er in Polen gebeurde omdat het een ver en afgelegen land was. 
De concentratie- en de vernietigingskampen werden vooral in 
onherbergzame moerasgebieden gebouwd, meestal ver van de 
bewoonde wereld. Nadat alle Poolse Joden in kampen bijeen 
gebracht waren begon men aan het deporteren van de Europese 
Joden. Verzameld in eigen land, werden ze per spoor naar de 
kampen in Polen gebracht. In de loop van de tijd werd deze de
portatie 'geperfectioneerd'. Scheidingen tussen 'waardeloze ' en 
'waardevolle' personen werd snel gemaakt en zij die waardeloos 
leken te zijn werden zo snel mogelijk vernietigd. 
De overigen werden eerst te werk gesteld en pas gedood nadat 
ze niets meer voor de Nazi' konden betekenen. 
Na de oorlog kon de balans worden opgemaakt. Zo'n 6 miljoen 
Joden hebben het leven gelaten. 

6 MILJOEN POOLSE SLACHTOFFERS 
Maar niet alleen Joden moesten vernietigd worden. Ook de 
Polen werden door de Nazi's gezien als minderwaardig en ook 
dat volk moest volledig van de kaart worden geveegd. 
Het Poolse land kon beter bewoond en gebruikt worden door de 
Duitsers zelf, was de mening van de Nazi's. Telde Polen voor het 
uitbreken van de oorlog 30 miljoen inwoners, tijdens de oorlog is 
maar liefst 20 % daarvan om het leven gebracht. 
Voor die 6 miljoen Poolse slachtoffers is echter nooit veel aan
dacht opgebracht. Er worden in deze tijd zelfs opmerkingen ge
maakt dat de Polen zo prominent aanwezig zijn bij herdenkingen, 
terwijl ze daar volgens de critici niet zouden moeten zijn. 
Critici gaan ervan uit dat de Polen wel schuldig moeten zijn aan 
de vernietiging van het Joods volk omdat de verschrikkingen zich 
in Polen hebben afgespeeld. Men gaat daarbij volledig voorbij 
aan het feit dat ook het Pqolse volk op de nominatie stond 
vernietigd te worden. 
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En juist deze houding heeft Ed Cuber er toe gebracht een dia
klankbeeld samen te stellen waarin het hele verhaal wel correct 
wordt verteld. Een groot aantal leden van Paulus heeft deze zeer 
interessante lezing bijgewoond. Na afloop hebben velen de hand 
gedrukt van Cuber om hem te bedanken voor_ ~it imponerende 
verhaal. Ook een Joodse vrouw, die naar aanleiding van de aan-
kondiging in de krant het verhaal graag wilde horen. . 
Zeer sceptisch kwam zij naar de lezing toe, maar was diep ge
roerd door de zorgvuldigheid van Ed Cuber. 
Ed heeft dit compliment dankbaar aanvaard. 

OUDE FOTO'S BRABANT ONLINE 
Oude Brabantse foto's gaan massaal het internet op. Via de 
Website van de Fotobank Noord-Brabant kunnen liefhebbers 
gedetailleerd zoeken naar foto 's over een bepaald onderwerp of 
een bepaalde plaats. De site is te vinden op www.fotobank-nb.nl 



Th-oornse JVlarktprijs der Rogge 
Burgemeester en wethouders van Breda; 

gdet op de gemiddelde prijs van de hectoliter rogge op de twee 

dinsdagen \.70or en ·de eerste dinsdag na Sint tuci.a ( 13 december)y 

naar mel~e maatstaaf de Thoornse Jvla.rfztprijs mordt 5ere5efd: 

besluiten: 

de Thoornse JVlar~tprijs der Ro55e over het jaar 2004 vast te stdfcn 

op € 10) 07 per oude Bredase Deerief. 

'Breda) januari 200 5) 
burgemeester en methouders van '.Breda~ 

______ 

~ ., , 

" de bur5erneesterJ \\ 
\ 

Al voor de 4 70e keer heeft de Burgemeester van Breda de 
Thoornsche (met SCH !) Marktprijs der Rogge vastgesteld. 
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HERDRUK SCHOOLBOEKJE 
C.H. Wenning: "Aardrijkskundige beschrijving van 
de stad Breda voor kinderen." 
door Harry Verhoeven 

Ter gelegenheid van de boekenweek verschijnt er in maart 2005 
een heruitgave van dit zeldzame schoolboekje uit 1823. Het is bij 
voorintekening tegen een lage prijs te koop bij Gianotten in 
Breda. 

Wie was Wenning? 
Christiaan Hendrik Wenning werd in 1796 geboren te Kampen. 
Hij kreeg zijn opleiding aan de Haarlemse Kweekschool, was 
vervolgens korte tijd schoolmeester te Deventer en werd in 1820 
aangesteld als openbaar onderwijzer te Breda. Spoedig daarna 
werd hij "Stads Nederduitsch en Fransch Kostschoolhouder" van 
de stad. • 
Deze Stads Kostschool was jarenlang het belangrijkste 
opleidingsinstituut voor de burgers van Breda. 
Wenning diende het openbaar onderwijs in Breda gedurende 
ruim dertig jaren. In 1851 werd hij op eigen verzoek eervol 
ontslagen; tegelijk hiermee kwam er ook een einde aan het 
bestaan van de Stads Kostschool. 
Dankzij zijn leermeester P.J. Prinsen, aanvankelijk timmerman, 
maar door zelfstudie opgeklommen tot directeur van de 
Haarlemse Kweekschool en tot Schoolopziener leerde Wenning 
de pedagogische ideeën kennen van de Filantropijnen. Deze 
groep van Verlichte Duitse pedagogen (Basedow, Campe, 
Salzmann) streefde in navolging van Rousseau naar een 
opvoeding die zo veel mogelijk aansloot bij de leefwereld van het 
kind. Leer het kind zijn eigen heem kennen en laat het kijken 
naar de levende en levenloze natuur om hem heen. 
Met dit doel schreef Wenning zijn boekje over Breda, zoals 
Prinsen dat in 1817 had gedaan onder de titel "Aardrijkskundige 
beschrijving van de stad Haarlem voor kinderen." 
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te 's lier/ogcnlosch. 

1858. 

Soortgelijke werkjes zijn er over Gilze ( door Hoofdonderwijzer G. 
Schrauwen, 1820) en Bergen Op Zoom (door H. Strootman, 
1825). 
Het schoolboekje van Wenning is maar een halve centimeter dik 
en overstijgt in zijn verdere maten maar net een ouderwets 
bidprentje. Het bevat een zestiental lessen. Na elke les volgen 
enige vragen, die door de leerling beantwoord moeten worden. 
In mijn eigen exemplaar (waarschijnlijk de tweede druk uit 1828) 
lees ik over de naamsoorsprong der stad: "de rivier de AA ... die, 
even boven de stad, in de Mark vloeit en aldaar het breedst 
is ... ". Dan volgt vanzelfsprekend de vraag voor de leerling: 
"Vanwaar ontleent Breda deszelfs de naam?". 
Nog minstens tien andere schoolboekjes schreef Wenning. Ze 
gaan over uiteenlopende onderwerpen als mythologie, schoon
schrijven, lezen, rekenen, zedenleer, en grammatica. Een exem
plaar van zijn "Zedebevorderend leesboek voor de schoolgaande 
jeugd, voorgesteld in de lotgevallen van een muis"(1822) bevindt 
zich in de Universiteitsbibliotheek van Tilburg. 
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Wenning die bekend stond als een gematigd katholiek zag ook 
voor zijn openbare school het belang in van 
godsdienstonderwijs. Zijn "Verkorte Geschiedenis van Jakobs 
voorbeeldigen zoon Jozef, doormengd met toepasselijke versjes" 
was een groot succes. Hieronder 'n voorbeeld van zo'n 
moraliserend versje uit dit boekje: 

Sneller dan de snelste pijlen 
Van gespannen bogen ijlen, 
Vliegen mijne dagen heen; 

Ach! na weinig korte stonden, 
Zijn zij door den tijd verslonden, 

Als een damp, die ras verdween. 

Het laatstgenoemde boekje verscheen in een oplage van 1800 
exemplaren, die al na zes weken was uitverkocht. Een tiende 
druk verscheen in 1849, een twaalfde druk in 1858 (zie 
afbeelding). Er moeten dus vele duizenden exemplaren van dit 
godsdienstige boekje in omloop zijn geweest, waarvan een flink 
deel in onze omgeving. 

Bronnen: 
"Naar de vatbaarheid der jeugd" Frits Huiskamp. (Leiden, . 2000) 
"Openbaar en bijzonder onderwijs in Breda" Dr. C.J.,M. Brok. 
(Tilburg, 1964) ,;/ ~.;:::: ·· , / -, , l . // 

/ ~ --· -: _. __ ,':~\,\t;IJ,1/· / -

J ~ : --,-->_~ -, ~~~~~~ :_·- -
0· --:::-:-- ~ //2 -:::!P'.i'-"'~ . ~ ~~-:?'~;~-, 

-/, , ' . ~ / .. ~. -, .. •,., . ..,J'.~--:;;il._ -~.::, :~-,.;, -
HEEMKUNDIG WEERBERICHT 141 . 
Heiligen in de Weersvoorspelling 78 

februari-Sprokkelmaand-Dolle Maand 
Sint Mathijs (24/2) 
Gooit gloeiende stenen op het ijs 

Maart-Lentemaand-Zaaimaand 
Zoals men het weer op Blankaart vindt ( 10/3) 
Zo blijft het veertien dagen met de wind 

.' 
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Beelden in de Buurt - 23 
In Ulvenhout staat het beeldje van d'n Bosuil. Carnaval is weer 
achter de rug en dat is een mooie aanleiding even stil te staan bij 
dit merkwaardige figuurtje. Een kunstwerkje dat uiteraard prima 
past in deze reeks over beelden en andere sierende elementen 
uit het werkgebied van Paulus. 
Uw opmerkingen en suggesties zijn als altijd van harte welkom. 

D'n BOSUIL 
Onthullingsfeest 
Het is ongekend slecht weer als op zondag 7 februari 1999 de 
ceremonie van de onthulling van start gaat. 
De geplande rondgang van harmonie Constantia wordt afgelast 
vanwege de zware sneeuwval. Als even later het weer wat 
opklaart en de februarizon aarzelend zijn gezicht laat zien, haast 
carnavalsprins Joost zich naar het pleintje voor de Primarkt. 
Daar, op de hoek van de Dorpstraat en de Pastoor Vermunt
straat, onthult hij samen met vijf oud-prinsen het beeldje van d'n 
Bosuil. Prins Gaston, priris Bert, prins Pierre Dubois, Prins Tilo 
en prins Bema IX laten het bronzen kleinood te voorschijn komen 
uit een zee van ballonnen en rook .. Het feest wordt afgerond met 
een recordpoging linedancing, waarbij doordringende countrymu
ziek en 233 dansliefhebbers het dorpshart vullen. 

Jubileum 
Volgens de overlevering is 1966 het geboortejaar van het 
carnaval in Ulvenhout. Het 33 jarig bestaan in 1999 is dan een 
mooie aanleiding om te herdenken. Ben Martens, prins Bema IX, 
schrijft er in dat jaar een mooi boekje over. Drie maal elf jaar, het 
zottengetal 11 speelt een belangrijke rol bij carnaval, nodigt uit 
tot extra en bijzondere festiviteiten. Dankzij een bijdrage van de 
'Broederschap van de Bosuil' kan er bij dit jubileum iets blijvends 
gerealiseerd worden. Dit gezelschap, actief vanaf 1975, legt zich 
er op toe een stevige financiële bodem te scheppen voor de 
Ulvenhoutse carnavalsactiviteiten. 
Met onder meer een jaarlijkse contributie van fl 111, 11 
( oorspronkelijk) is een fonds gevormd van waaruit regelmatig 
steun geboden kan worden. 
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'n Bosuil 
Een jaar na de officiële start van het carnaval in Ulvenhout ont
staat de naam Bosuilendorp. Volgens Ben Martens is er verwant
schap met een van de verklaringen van de oorsprong van de 
naam Ulvenhout: Ulven zou voor uilen kunnen staan en hout is 
uit te leggen als bos. 
Vanaf het begin is deze naam een succes. 
Het onderscheidingsteken voor de prins en zijn hofhouding is 
een goudkleurige hanger in de vorm van een uil. De carnavals
krant heet al tijden lang de Uilenroep, de kleine brakken die het 
carnaval vieren aan het leren zijn heten bosuiltjes en op het 
pleintje bij de voormalige Mariaschool staat een levensgroot 
symbool van de carnavalssfeer waarin het dorp is ondergedom
peld, Uilien. 
Het kleine bronzen beeld op dat zelfde plein heeft ontegen
zeglijk iets van een vogel. Een snavel en vogelpoten zijn promi
nent aanwezig. Voor deze gelegenheid heeft het dier een heus 
boerenjasje aangekregen en klompen aan de poten. Een feest
muts en een boerenzakdoek completeren het tenue. Deze vrije 
vertolking van de eigenlijk zo schuwe en meestal slechts in de 
nachts actieve vogel bosuil, is van de hand van ontwerper Corné 
Rei nieren. 
Janus Verhoeven is verantwoordelijk voor het gieten van het 
bronzen beeldje met de bijbehorende tekstplaat. De sokkel wordt 
gevormd door een hardstenen plaat op een kolom van vierkante 
granieten keitjes en wordt gerealiseerd onder supervisie van Piet 
Bink. 
Vastenavond in Ulvenhout heeft na 33 jaar een blijvend 
gedenkteken gekregen. 
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. BREDA VERTELT 
VAN ZIJN BEVRIJDING 

28-30 OCTOBER 1944 

A.HALLEMA 

3 

In 1946 verscheen er van de hand van A.Hallema een boek over 
de bevrijding van Breda en de dorpen in de buurt. 
In de vorige afleveringen publiceerden we het relaas over de 
Galderseweg (BvP151) en over Bavel (BvP152). 
Over Ulvenhout verhaalt hij het volgende. 

. Ulvenhout. Ook hier hadden de onderdrukkers in de laatste 
maanden der bezetting schrik en ontsteltenis veroorzaakt door 
diefstal en plundering van fietsen, dekens, costuums, onderkleè
ding, horloges en sieraden, door vee uit de weide te stelen en het 
daarna dood te schieten met 9 mm kogels en ·menschen op te 
eischen voor de tankvallen bij Strijbeek. Eerst geschiedde dit door 
aanschrijving van officieele zijde,- dat zij zich moesten melden bij 
den 11spies" te Strijbeek:, doch toen niemand aan dien oproep ge
hoor gaf, werden er razzia's gehouden en hier en daar handgrana
ten in de huizen geworpen. Vooral de Duitsche bruut Sabotska 
maakte zich door deze terreurdaden nog meer gehaat en gevreesd 
dan hij al was. Hij schrok er zelfs niet voor terug, om een huis 
met den grond gelijk te maken door er een lading springstof tot 
ontploffing te brengen. Niemand voelde zich meer veilig voor 
dezen beestmensch. Men zag dagen lang mannen van allerlei 
leeftijd (17-50 jaar) door de veldén zwerven als opgejaagd wild 

en ook 's nachts zonder dekking in de open lucht doorbrengen, 
terwijl zelfs geestelijken bij de tankvallen te werk werden gesteld. 
Een geluk voor de Ulvenhoutsche bevolking en die der omgeving, 
dat deze beul onverwacht naar elders, - inen sprak van naar het 
front - moest vertrekken en heel spoedig daarna reeds in Engel
sche krijgsgevangenschap gèrciakte. 
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Toen op 28 October de eerste geallieerde granaten in de buurt 
van den Chaamschen weg insloegen en kort daarna Engelsche 
tanks tot Cauwelaer, dus op een uur afstand van Ginneken, waren 
genaderd, waren dit de eerste symptomen van Ulvenhouts bevrij
ding. Een deel der tank~ trok het veld in om via den Strijbeekschen 
weg de Duitsche artillerie in de flank te komen, welke operatie 
heel goed slaagde. Het ZVvare geschut liet zich nu spoedie hooren1 

de machinegeweren kwamen in actie, doch' tevens ging de eerste 
boerderij onder den rook van Ulvenhout in vlammen OP~ Lichtspoor
munitie zocht haar weg over de kale akkers en de aanvallers 
trokken langzaam op. 
Zondagmorgen 29 October bij het !crieken van den dag waagden 
zich reeds sommige dorpelingen- op pad, om te .zien of er nog. Duit
schers in Ulvenhout waren, hoever de Geallieerden genaderd wa
ren en of er reeds met de politieke zuivering kon worden begonnen. 
De plaatselijke commandant der marechaussee trok er --op uit, om 
contact te zoeken met de geallieerde voorposten en kwam weldra 

1 

terug met een jong officier, hetgeen bij de bevolking natûurlijk 1iiet 
onopgemerkt bleef, zodat zich voor en rondom de woning van den 
wachtmeester een groote menigte verzamelde. Maar. . . . de Duit
schers waren nog niet allen uit het dorp verdwenen en hoewel een 
deel ervan zich liever wilde overgeven dan vechten, waren er 
enkele sluipschutters, die de nieuwsgierige jeugd vroegen, waar 
de "Tommy" gebleven was, want ze hadden blijkbaar al -verno
men van den een of anderen loslippige, dat hij een w<;ming was 
binnengegaan. TerwiH ze nu in de richting der Engelsche voorhoede 
slopen met hun machinepistolen en andere vuurwapens in den 
aanslag, had de officier zich snel in een burgerpak gestoken, om 
in gezelschap van den wachtmeester weer naar zijn manschappen 
te gaan. Beiden moesten op dien terugweg de Duitsche sluip
schutters passeeren, die hen aanvankelijk lieten gaan. Doch toen 
de officier en de wachtmeester al eenige honderden meters verder 
waren, bedacht een der Duitschers zich plotseling, dat hij mis
schien een waardevolle prooi had laten ontsnappen en schreeuw-· 
de hun eeh halt toe. Natuurlijk werd hierop niet gereageerd en 

nieuwe sommaties volgden. Bi{ instinct kromden de achtervolgers 
den rug, zetten het op een loopen en waren bij een kromming 
van den weg en tusschen het geboomte weldra buiten het geschuts
veld van den Duitscher. Ditmaal hadden de hersenen van dien 
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Edelgermaan te traag gewerkt. En de wachtmeester had succesvol 
geholpen bij het Engelsche spionnagewerk. 
De Duitscher, het gevaar van zijn toestand inziende, ZVvenkte nu 
zoo vlug hij kon het veld in. Even later deed het ZVvaar geronk 
van motoren weten, dat er aanstalten werden gemaakt om verder 
te trekken. Nauwelijks waren echter de geallieerde tanks in be
weging, of er werd van de andere zijde geschoten. De bedienende 
tankboordschutters draaiden onmiddellijk hun geschutstoren het 
veld in en een oorverdoovend kanongebulde~ brak l~s. De infante
risten bewogen zich door de slooten, die aan beide zijden langs 
den straatweg liggen. Tegelijk met deze soldaten trokken twee 
tanks mee over de straat. Stieten de soldaten op tegenstand, dan 
werd dit met geweld door de tanks gebroken. Zoo rukten zij lang
zaam maar zeker op met niets te riskeeren en alles te begeeren. 

De Duitsche bedieningsmanschappen van een stuk antitankge
schut hadden het dan ook maar beter gevonden om in den schuil
kelder te blijven zitten, waaruit ze echter spoedig door de Engel
schen werden opgevischt ! Handen omhoog ! was nu voor hen 
het parool. Op een andère plaats in het dorp werd een Duitsche 
luitenant, die daags te voren nog huizen had laten · ontruimen en 
andere streken ten nadeele van d& bevolking had uitgehaald, ge
vangen genomen, thans met knikkende knieën en in de meest 
deemoedige houding de bevelen -van zijn vijand afwachtende, die 
zijn orders echter niet "schneidig" doch "quiet and peaceful" gaf. 
Ondertusschen raasde ook het oorlogsgeweld hier langzaam ver
der. Na ongeveer anderhalf uur was het dorp Ulvenhout bevrijd 
en gezuiverd, al bleken naderhand nog enkele verdachte individuen 
zich schuil gehouden te hebben, zelfs met hulp van eigen ingeze
tenen, die zich dus weinig met de bevrijding ingenomen hadden 
getóond. Ook des avonds van den bevrijdingsdag moest er nog 
een verzetsnest door enkele tanks worden opgeruimd. Verspreid 
liggende gesneuvelde Duitschers werden opgehaald. Ondanks 
krachtig artillerievuur was bevrijd Ulvenhout slechts licht bescha
digd uit den strijd te voornchijn gekomen. 

.' 
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IN MEMORIAM 
1 n de afgelopen maanden moesten we helaas weer afscheid 
nemen van enkele van onze leden 
We ontvingen een overlijdensbericht van 

12 okt Harry Platzbeecker Concordiaplein 46 Breda 77 jr 
23 dec Arie van Harten Cauwelaerseweg 13 Ulvenhout 62 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Paulus zou het zeer op prijs stellen 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. Rouwbrief 
en bidprentje worden aan onze verzameling toegevoegd. 

BIJ EEN AFSCHEID 
door Kees Leijten 

In de afgelopen maanden moest het oude Nieuw-Ginneken 
afscheid nemen van twee markante personen uit de dorpspolitiek. 
Harry Platzbeecker en Arie van Harten waren spraakmakende 
politici die beiden gedreven het vak van volksvertegenwoordiger 
beoefenden. Harry was inmiddels "in ruste" in Breda. 
Arie was nog volop actief in vele organisaties. 
Een aantal jaren heb ik hem mogen meemaken als voorzitter en 
vice-voorzitter van de monumentenfederatie. 
Hij de voorzitter, ik de vice-voorzitter. Later twee jaar andersom 
toen hij na een conflict met de gedeputeerde met mij van functie 
wisselde. Ik leerde hem kennen als een man met een geweldig 
netwerk die snel een oplossing wist te vinden of de juiste kanalen 
kende om in die richting te werken. Hij was een snelle denker. 
De cultuur en zeker de monumenten droeg hij een warm hart toe. 
In 2003, het jaar van de Boerderij, was hij een tijdlang de trekker 
van de kar. En hij deed dat geweldig goed. Ons Brabants 
Boerderijenlandschap mag hem daar dankbaar voor zijn . 
Ook Paulus leerde hem kennen als een waardevol lid. 
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ONZE LEERMEESTER 
AFSCHEIDSREDE DOOR BURGEMEESTER PETER VAN DER 
VELDEN BIJ DE UITVAART VAN ARIE VAN HARTEN 

Augustus 1973, op mijn fiets reed ik met de nodige schroom en 
onzekerheid, gesteund door zonnestralen, door de Beukenlaan 
van de Katholieke Sociale Academie Markendaal. Een statige 
laan omzoomd met prachtige bomen. In de entree van het oude 
seminarie werd ik tezamen met andere medé-eerstejaarsstuden
ten welkom geheten door twee docenten; Arie van Harten en 
Monique Hogeveen. Twee personen die voor mij en vele andere 
medestudenten van meet af aan een belangrijke stempel zouden 
drukken op onze ontwikkeling. 

Het was Arie die bij ons - allemaal jonge en ontvankelijke studen
ten - op zijn bekende wijze ogenblikkelijk de juiste snaar wist te 
raken. Enerzijds wat bars met zijn woorden, anderzijds met een 
vriendelijke gelaatsuitdrukking. Een geweldige introductieweek 
deed ons als studenten aan elkaar wennen en tegelijkertijd legde 
dat de eerste kiemen voor een relatie die zou uitgroeien tot een 
zeer intense vriendschap van meer dan 30 jaar. Natuurlijk de 
tijden veranderden - en wij met hen, maar de onderlinge aantrek
kingskracht bleef bestaan. 

Tijdens één van de eerste, door Arie gedoceerde lessen Econo
mie en Arbeidsverhoudingen stelde hij een vraag; 'Hoe kun je geld 
verdienen?' Waarop een van de antwoorden was: 'door te werken 
en je in te zetten'.Natuurlijk zei hij, maar dit antwoord is te simpel 
en ook dat was voor Arie typerend. Hij wilde dat je zelf actief 
nadacht over alle vraagstukken in de samenleving waarmee je te 
maken kreeg.Zijn antwoord op de vraag was:'door de factor arbeid 
goed te benutten. Dit doe je met respect en je waardeert mensen 
voor hun inzet en geeft ze een volwaardige plaats in een bedrijf 
alsmede in een samenleving'. Deze typische vragen en antwoor
den waren vaak voor ons als studenten, zijn leerlingen, de inzet 
van vele uitputtende debatten en discussies. 
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Arie zocht voor de debatten en maatschappelijke discussies niet 
alleen het klaslokaal , maar ook gezellige Bourgondische etablis
sementen en staminees. Hij verstond de kunst een mens te vor
men. Arie nam ons altijd mee, in ervaringen niet aan tijd en plaats 
gebonden en die daardoor well icht zo blijvend voor mij zijn. 

Arie hield van stij l en in onze tijd van de democratisering en de 
vermeende 'verlinksing' van het onderwijs, had hij en met hem ve
le anderen moeite het wegvallen van pijlers zoals studentenver
enigingen en het soms wat opgeblazen studentenmilieu wat hij in 
Rotterdam enigszins had meegemaakt. Het was Arie te voeten uit, 
Arie op zijn Arie-stocratisch: gedistingeerd en ook schalks; lak 
hebben aan het gevestigde milieu , maar ook het appreciëren van 
decorum, waarde en tradities. Maar de vrolijkheid in onze zoek
tocht naar een eerlijke en rechtvaardige samenleving was toch 
meestal de dominante factor. Wat te denken van een bezoek aan 
het vermaarde restaurant de Korenbeurs op de Heuvel in Tilburg. 
De opdracht van Arie was dat wij daar allemaal moesten verschij
nen in blauwe blazer en een grijze broek. Dat was nog op te 
lossen. Echter tijdens de dis moesten wij aangeven op welke wijze 
we de maatschappij konden verbeteren, dat was voor ons echter 
niet eenvoudig. De beste oplossingen werden volgens mij aan het 
einde van de avond geboren. Waarbij Arie iedereen met stevige 
bijbelteksten bij de les trachtte te brengen. 

Arie is een keer echt boos op mij geweest. Hoewel echt boos kon 
hij nooit blijven. De reden van de boosheid was dat ik met mijn 
trompet de huwelijksplechtigheid van Arie en Marian zou opluis
teren in de kerk in Wassenaar. Echter de organist prefereerde een 
andere stemming dan ik. Waardoor een kakofonie dreigde. Mijn 
besluit was niet verder spelen, dan komt het nog goed. 
Echter Arie draaide zich vanuit de kerkbank omhoog en keek mij 
verwoestend aan. De meester keurde dit volstrekt niet goed. 

Toen ik later als burgemeester van Nieuw-Ginneken met Arie 
mocht samenwerken in de hoedanigheid als fractievoorzitter van 
het CDA, kon hij het regelmaUg niet nalaten om mij te confron
teren dat hij mijn docent was geweest. 
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Hij gebruikte daarvoor citaten en woordspelingen die hij ook 
hanteerde in zijn academie tijd. Maar ook later als collega 
burgemeester bleef hij mijn docent. Waarom? Zijn inbreng was 
altijd gestoeld op inhoud waaraan visie, moraal en ethiek ter 
grondslag lagen. De kunst waarmee hij dat iedere keer opnieuw 
kon vertalen naar de meest uiteenlopende situaties maakt hem 
voor mij zo'n bijzonder en uniek man. 

30 september 2004, op mijn installatie als burgemeester van deze 
stad, wilde hij graag met mij en zijn andere vriend en oud-leerling, 
Jan Pelle, op de foto. Zoals hij zei: 'de leermeester wil graag 
temidden staan van zijn oud-studenten. Waaraan hij toevoegde: Ik 
ben blij wat jullie zijn en zijn geworden.'Op deze foto hebben we 
met ons drieën de tijd stilgezet, zoals de dichter Nijhoff dat ook 
deed in zijn beroemde gedicht Het Uur U: 

. ... dit meldt het uur u, 
nu gaat het beginnen, nu 
verdwijnt de onzekerheid 
van de mij gegunde tijd, 
nu is het voor alles te laat. 
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Voor alles te laat, maar in ons gaat het werk voort. Arie we zijn 
mogen worden doordat wat je ons in al die jaren steeds opnieuw 
gegeven hebt: hoop, en, jouw wens om als mens de talenten die 
je hebt gekregen ook daadwerkelijk in te zetten. Maar ook om 
blijvend te blijven vernieuwen en traditie en stij l te koesteren als 
nuttige pijlers voor onze samenleving. Arie, bedankt voor dit alles, 
een grote vriend, een echte vriend, een monumentale man is niet 
meer. 

Arie, rust zacht 

BREDA, 
EEN ARME GARNIZOENSSTAD 
gelezen door Henk Beijers 

Er is een supplicatie ingediend door de superintendent, de 
drossaard, schout, borgemeesters, schepenen en de raad van de 
stad Breda. Ze verklaren daarin 'frontierstad'te zijn van het land 
van Brabant en zijn in de voorbije periode uitermate zwaar belast 
geweest als garnizoensstad. De onderhoudskosten zijn tot 
excessieve sommen opgelopen. Ze vinden dat de stad in een 
totale decadentie is terecht gekomen en dat 'die neeringhe zeer 
vermindert is ende geschapen is voirts teenemael gedesoleert te 
wordene'. Om uit die benarde positie bevrijd te worden overwegen 
ze octrooi aan te vragen, om enerzijds vrijgesteld te worden van 
de bekende Brabantse Tol en anderzijds als hoofdstad verder te 
mogen gaan. Allerhande oude privileges, geschonken door de 
oude hertogen van Brabant, worden voor de dag gehaald, zoals 
een contract dat al in 1212 is opgesteld tussen Hertog Hendrik en 
Godefroy van Breda. 
Bovendien tonen ze brieven uit respectievelijk 1357, 1363 en 
137 4 over de scheiding tussen de stad en het land van Breda. De 
nieuwe status van vrijstelling van tol en het predikaat hoofdstad en 
'vrystadt' wordt hen verleend. · 

(649.10.285-maart 1581) 
uit: GTOB Genealogisch Tijdschrift voor Oost Brabant 2004p 163 
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KRONIEK UIT HET 
LAND VAN PAULUS 

door Anneke Oomes -van den Berg 

januari 
1 

4 

9 

11 

16 

24-25 

Ulvenhoutse Gymnastiekvereniging V.L.U .G. bestaat 50 
jaar 
Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in 
Ulvenhout wordt Cees van Alphen onderscheiden met De 
Platte Buis. 
George Dirven neemt de voorzittershamer over van Hans 
Hoencamp, die sinds 1992 het voorzittersschap 
vertegenwoordigde. van Sociaal Cultureel Centrum 't 
Klooster. 
Volksmuziekgroep De Glacis treedt op voor leden van 
Paulus. 
~aulus wint de Quizavond voor Ulvenhoutse verenigingen 
tn Jeugdland. Aan deze door Stichting Ulvenhout 700 
georganiseerde quiz doen maar liefst 450 personen mee. 
Tijdens het 31 st

e Spetterfestival in Ulvenhout strijden 15 
kapellen voor de overwinning. 

februari 
1 

2 

Toon van Miert uit 't Ginneken opent de nieuwe 
wisseltentoonstelling in het heemkundemuseum, over het 
verenigingsleven in 't Ginneken. 
Ir. Cor Paans (Ulvenhout) wordt geridderd in de orde van 
Oranje Nassau voor zijn bijzondere inzet voor het 
adviesbureau voor ruimtelijke ordening en inrichting in de 
gemeente Rotterdam. 

• 
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6-7 Toneelvereniging Ulvenhout voert twee maal het stuk; 
"Het nut van koffieprut", op voor een uitverkochte 
Pekhoeve. 

8 173 kinderen strijden voor de overwinning tijdens de 
miniplaybackshow in Bavel. 

13-14 De Ulvenhoutse Sauwelavonden worden gewonnen door 
Jordi van Gils 

maart 
6-7 Grote belangstelling voor de twintigste expositie van 

Fotoclub Nieuw-Ginneken. 
14 

19 

Ad Jansen en Laurens Siebers verzorgen samen een 
lezing voor Paulusleden en gunnen iedereen zo een kijkje 
in het Ginneken van toen en nu. 
Halfvastenbal Ulvenhout staat in het teken van de 22ste 
verjaardag van carnavalsvereniging Nadorst. 

28 Bavels kinderkoor Kikoba geeft goedbezocht concert. 

april 
2 Janus Hermus neemt afscheid als voorzitter van KBO 

Ulvenhout en ontvangt de zilveren KSO-speld als dank 
voorde inzet. 

3 De vernieuwde speeltuin bij De 'Pekhoeve in Ulvenhout 
wordt feestelijk door wethouder Janus Oomes geopend. 

5 Kinderen van de Matheusschool in Galder maken Galder 
zwerfvuilvrij . 

16 De heer Luchtman uit 't Ginneken ontvangt uit handen 
van burgemeester Rutten de versierselen die horen bij de 
benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

17 120 gehandicapten rijden met evenzoveel vrachtwagens 
door de wijde omgeving van Bavel tijdens het 15de Bavels 
Truck Convooi. 

23 Omdat de Carrousel in Bavel 12,5 jaar bestaat, wordt een 
groots opgezet waterfestijn gevierd. 

28 Eerste steenlegging De Ark, een woonhuis voor vijf meer
voudig gehandicapte dames in plan Wolfslaar. 
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29 De heer en mevrouw Lak, uit Ulvenhout, mevrouw Vuister 
en de heren Simjouw, Meeuwissen en Adank, allen uit 't 
Ginneken ontvangen een koninklijke onderscheiding 
tijdens de jaarlijkse lintjesregen. 

mei 
1-3 KPJ Bavel speelt de komedie; Amor op wielen. 
8 Jubileumconcert door de 100 jarige fanfare "Voor Eer en 

Deugd" uit Meersel-Dreef, Galder en Strijbeek. 
12 Jan Graumans, voormalig bode van de gemeente Nieuw

Ginneken neemt afscheid als ambtenaar van de 
gemeente Breda, waar hij sinds de annexatie werkzaam 
was. 

16 Ginnekense speeltuin aan de Ploegstraat bestaat 50 jaar. 
18 Bjorn van Pruijssen volgt Jan Wijenberg op als dirigent 

van harmonie Constantia, Ulvenhout. 
29 Jos en Annie Ermens, nu wonend te Bavel maar eerder 

40 jaar woonachtig in Ulvenhout vieren hun vijftig jarig 
huwelijksfeest. 

juni 
2 Voetgangers kunnen voortaan van 't Ginneken naar het 

Markdal over de nieuwe Vrijlandtbrug. 
15-18 Zowel in Bavel als in Ulvenhout wordt de 

avondvierdaagse gelopen. 

juli 
9-11 Bavel anno 1920 bestaat alweer 28 jaar en trekt veel 

belangstellenden. 
15 Christ en Corry Kokx- de Leeuw uit Ulvenhout zijn 50 jaar 

getrouwd. 
16 Gouden bruiloft voor Truus en Harry Graumans uit 

Ulvenhout. 
25 Fien de Graaf al 25 jaar kosteres van de St. Jacobskapel. 
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augustus 
23 De brandweer is twee dagen bezig geweest met het 

blussen van een grote brand in een schuur van de 
gebroeders Brouwers in Ulvenhout. 

28 Rond de Pekhoeve strijden diverse teams om de 
overwinning tijdens de inmiddels traditionele zeskamp. 

30 Pastoor Vermunt keert terug naar de kermis om nog een 
maal vrijkaartjes uit te delen aan de schooljeugd vanwege 
het 100 jarig bestaan van de Laurentiuskerk te Ulvenhout. 

31 In het oude gemeentehuis van Nieuw-Ginneken is het 
allerlaatste huwelijk gesloten. 

september 
Laurentiuskerk Ulvenhout bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan worden de hele maand activiteiten georganiseerd. Eén 
daarvan is de gelegenheidstentoonstelling in de Pastorie in 
samenwerking met Paulus. Tevens brengt Paulus een 
gedenkboek uit. Namens de Ulvenhoutse bevolking worden een 
aantal gebrandschilderde ramen in oude glorie hersteld en 
aangeboden. 

5 De feestmaand voor de Laurentiuskerk wordt officieel 
geopend ereburger door Peter van der Velden. 

11-12 Tweejaarlijkse rommelmarkt in Ulvenhout goed voor een 
opbrengst van maar liefst€ 24.200. 

13 Lezing voor Paulus door Cor Rombouts over De 
Vloeiweide. 

18 Fietstocht van leden van Paulus naar De Vloeiweide en 
De Kogelvanger. 

18 Nachtwake voor de vrede in Laurentiuskerk in 't 
Ginneken. 

19 2?51e Fietsdag Ulvenhout trekt vele belangstellenden. 
25 Omstreden JOP Uongeren ontmoetingsplek) wordt 

officieel in gebruik genomen in de Groene Long te Bavel. 
29 Dagopvang voor 70-plussers in GaJder bestaat 5 jaar. 
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oktober 
Het is zestig jaar geleden dat het heem van Paulus werd bevrijd 
van de Duitse overheersers. Hieraan wordt in alle kernen 
aandacht besteedt. 

USAM-collecte levert bijna 4000 euro op. De drie nog werkzame 
Ulvenhoutse missionarissen mogen elk 1200 euro ontvangen. 

3 E. Cuber opent nieuwe wisseltentoonstelling bij Paulus 
die, uiteraard, over de bevrijding van 60 jaar geleden 
gaat. 

17 Harmonie St. Cecilia, Bavel speelt twee keer een 
geweldig concert met muziek uit de Efteling, ondersteund 
door filmbeelden. 

29 Bavel heeft weer zijn dorpsquiz, waaraan vele verenigin
gen deelnemen. Paulus werd eervol 8e 

30 Dorpsraad Ulvenhout organiseert fietstocht langs 
markante punten tijdens de bevrijding. 

30-31 Bavel organiseert tentoonstelling in de Brigidakerk rond 
het thema 60 jaar b~vrijding. 



26 september 100 jaar Sint Laurentiuskerk Het wagenspel 
" de Heren van Sint Laurentius" trok veel belangstelling 

Bavel viert 60 jaar bevriidinq 
30 oktober Polen luisteren de bevrijdingsherdenking in Bavel op 

(foto Jeanny Wouters) 
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november 
9 Presentatie van het boek "Het hart van de baronie, Breda 

en zes dorpen" dat tot stand is gekomen in samenwerking 
met hk Paulus van Daesdonck. 

13 Mini Playbackshow luidt in Ulvenhout het nieuwe 
carnavalsseizoen in. Jeugdprinses Nina zwaait er de 
scepter. 

13 Het Jeugdhonk in de Pekhoeve wordt na een grondig 
verbouwing officieel geopend door wethouder Heerkens. 

13-21 Bonte Avonden Bavel staat weer garant voor vijf avonden 
topamusement 

15 Ben Hartman vertelt de leden van Paulus over de 
geschiedenis van ede tandheelkunde met zijn lezing; 
Wat heb je aan een goed gebit als er niets te lachen valt. 

18 In Roosendaal wordt Paulus eervol 4e op de regionale 
quizavond tussen West-Brabantse heemkundekringen 

20 Toon van Eijl, van vogelvereniging Galder, onderscheiden 
door NBW voor 40 jarig lidmaatschap. 

26 Flamingobar Ulvenhout bestaat 40 jaar en viert dit met 
een receptie en een feest. 

27 Johan de Jong, lnez van Esch en Jan Hofmeester vieren 
hun 25 jarig jubileum bij Harmonie Sint Cecilia Bavel. 

december 
12 De Zaogurs vieren hun 35-jarig jubileum met een 

eindejaarsconcert. 
12 't Ginneken druk bezocht tijdens de traditionele 

kerstmarkt. 
24 Voor de 15 keer is op het terrein van De Pekhoeve in 

Ulvenhout een grote kerststal ingericht, volgens een voor
aanstaande Bavelaar de mooiste van de Noorderkempen 
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NIEUWS UIT 
HET MUSEUM 58 
door Kees Leijten 

"60 JAAR BEVRIJD " SUCCESVOL 
Op 2 januari was de laatste dag van onze zeer succesvolle 
tentoonstelling over de bevrijding 60 jaar geleden. 
Vele bezoekers, een goede pers en er kwamen opnieuw meer
dere foto's boven water die we aan onze collectie konden toe
voegen. 

VROUWENORGANISATIES EN-VERENIGINGEN 
Op 30 januari opende Paulus een nieuwe tentoonstelling gewijd 
aan de organisaties en verenigingen waarvan alleen vrouwen lid 
konden zijn. 
Dank zij medewerking van onze plaatselijke organisaties kwam 
er veel materiaal boven water, maar er moet nog meer zijn. 

Wie heeft er nog foto's van de Boerinnenbond uit Bavel, Galder 
of Ulvenhout uit de eerste jaren ? Wie nog oude foto's van de 
K.A.V. of V.K.A.J.? 
Paulus houdt zich aanbevolen. Wie helpt ? 

NIEUWE TENTOONSTELLINGEN 
Regeren is vooruitzien. Dat betekent voor Paulus steeds nieuwe 
tentoonstellingen voor meerdere jaren plannen. 
De volgende drie tentoonstellingen zijn: 

- EEN EEUW SCHOOLFOTO'S (najaar 2005) 
- 100 JAAR GONST ANTIA (voorjaar 2006) 
- 20 JAAR VRIJWILLIGE BRANDWEER 

NIEUW GINNEKEN (najaar 2006) 
Hebt u fotomateriaal ? Wij lenen het graag van u. 
Ook andere herinneringen worden graag aan onze collectie toe
gevoegd 
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ONZE KERKEN EN KAPELLEN 
IN HET SCHETSENBOEK VAN HENDRIK VERHEES (1809) 
door Ad Jansen 

Inleiding 
In 1975 verscheen bij Merlijn in Den Bosch de eerste uitgave in 
facsimile van het Schetsenboek van Hendrik Verhees, voorzien van 
een uitgebreide toelichting en wetenschappelijke analyse door Jan 
van Laarhoven. Het bevat een groot aantal vrij eenvoudige 
tekeningen van vooral Brabantse kerken en kapellen, met een 
beschrijving van een aantal dorpen waar deze gebouwen aan het 
einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw te 
vinden waren. Ook de omgeving van Breda komt in Verhees' werk 
uitvoerig aan de orde. Ondanks zijn wat kinderlijk aandoende 
schetsjes is zijn Schetsenboek van grote cultuur-historische waar
de. Een belangrijk aantal van de door hem getekende veelal Mid
deleeuwse gebouwen is namelijk in de afgelopen twee eeuwen 
verloren gegaan. De door Verhees gemaakte schetsen zijn dan ook 
vaak de enige afbeelding dje van die kerken bekend is. 

Landmeter, architect en politicus 
Hendrik Verhees werd in 17 44 geboren in Boxtel als zoon van 
Hendrik Sr. en van Maria van der Heijden. Hij overleed in 1813 in 
diezelfde plaats, waar hij toen vrederegter (kantonrechter) was. 
Verhees was een veelzijdig man. Hij werkte als landmeter, in welke 
functie hij onder meer omstreeks 1809 een kaart tekende van de 
Baronie van Breda. Hij maakte omstreeks 1785 ook een ontwerp 
voor een kanaal door het oostelijk deel van Brabant, dat echter pas 
in 1822 door koning Willem_-! werd uitgevoerd. Het bestaat nog 
steeds als de Zuid-Willemsvaart. Hij trad ook wel op als architect. In 
die functie ontwierp hij in 1783 een kerkgebouw voor de hervormde 
gemeente van Udenhout. In het licht van zijn beroepsmatige activi
teiten is zijn belangstelling voor kerken en kapellen dan ook niet 
vreemd. 
Tijdens de Bataafse Tijd was Verhees tevens actief in de politiek. 
Uiteindelijk werd hij in 1797 als vertegenwoordiger van het vroegere 
Staats-Brabant lid van de Nationale Vergadering. In 1801 verliet hij 
de politiek. 
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In al deze functies heeft hij de gehele provincie doorkruist, waarbij 
hij volop gelegenheid heeft gehad te schetsen. Tot enkele jaren 
vóór zijn dood bleef hij rondtrekken en tekenen. Zo deed hij in 1809 
ook de omgeving van Breda aan, waar hij een aantal unieke 
tekeningen maakte. 

Verhees' werk nader bezien 
Het originele Schetsenboek telt ongeveer 200 bladzijden, ter 
breedte van 28 en met een hoogte van 33 centimeter. De uitgave 
van 1975 meet 22,5 bij 34 cm met totaal ongeveer 264 pagina's. 
Deze omvatten een inleiding van de hand van de auteur van 31 
bladzijden, 219 pagina's worden in beslag genomen door tekenin
gen en teksten van Verhees (met een historische verklaring), terwijl 
de registers nog eens 14 bladzijden vergen. 
Het grootste deel van Verhees' werk heeft betrekking op Brabant. 
Het laatste gedeelte geeft nog een aantal kerkgebouwen weer in 
Noord- en Zuid-Holland. 
In de uitgave van 1975 worden de schetsen van Verhees steeds op 
de rechterpagina weergegeven, met op de linkerzijde een histori
sche toelichting van de hand van Jan van Laarhoven. De Brabantse 
tekeningen worden gevolgd door een beschrijving van de dorpen in 
de Baronie van Breda in het slechte handschrift van Verhees op de 
rechterpagina, met daar tegenover de tekst in leesbaar schrift door 
Van Laarhoven. 

Verhees tekende vanaf 1787 tot eind 1809. In de jaren 1809 en 
1810 was hij bezig met het maken van zijn kaart van de Baronie van 
Breda. Van diezelfde periode dateren zijn schetsen en beschrijvin
gen van de dorpen in onze regio. Op 25 oktober 1809 was hij in Riel 
en Alphen, op 27 oktober bezocht hij Baarle en Ulicoten, de 
volgende dag Chaam en op 29 oktober Gilze en Snijders-Chaam. 
Op 9 november tekende hij in Princenhage, de 1 0e in Dongen en 
Rijen, de 11e bezocht hij Molenschot en Bavel, de volgende dag 
Galder en Strijbeek. Op 13 november verscheen hij in Ginneken, 
Heusdenhout, Teteringen en Dorst. Op de 14e kwam Beek aan de 
beurt, de 15e was hij opnieuw in Princenhage, de 16e in Hoeven, 
de 17e in Leur, Etten en Sprundel en tenslotte op 18 november in 
Rucphen. · 

' 
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Hier maakte hij tevens de laatste op datum gestelde tekening voor 
zijn boek. Vermoedelijk is hij in 1810 gestopt met zijn werk als land
meter. 
Zijn schetsen geven alleen de officiële kerken en kapellen weer. In 
feite zijn dat de kerkgebouwen die toen nog in gebruik waren bij de 
hervormden. Hooguit vermeldt hij in zijn toelichting dat er in die 
plaats ook een kerkenhuijs van de roomsen was. Die hadden in zijn 
ogen nog de status van gedoogde schuurkerk. Men zal in zijn 
Schetsenboek dan ook vergeefs zoeken naar een schetsje van het 
in 1792 nieuw opgebouwde kerkje van de Ginnekense parochie 
naast Grimhuijsen in Ulvenhout of van de van 17 43 daterende 
katholieke schuurkerk aan het Kerkeinde in Bavel. 

Uit zijn reisschema blijkt wel, hoe druk landmeter Verhees het tij
dens zijn rondreis moet hebben gehad. Het ging daarbij op de 
eerste plaats om de kaart van de Baronie van Breda. Het maken 
van de schetsen van de kerken en de beschrijvingen van de dorpen 
was vermoedelijk dan ook meer hobby dan beroepsmatig. 
Sommige tekeningen zijn vrij slordig en simplistisch. Jan van 
Laarhoven komt in zijn inleiding min meer tot de conclusie dat 
Verhees niet bepaald een goede tekenaar van bouwwerken was. 
Zijn schetsen geven blijk van een slecht inzicht van de perspec
tivische verhoudingen. Hij had kennelijk iets tegen het tekenen van 
steunberen, die er dan ook vaak slecht vanaf komen. Ook de 
detaillering van de torens is dikwijls vereenvoudigd of gewoon 
weggelaten. Het totaalbeeld is echter meestal wel correct. Zo kan 
men duidelijk zien of het om een basiliek of pseudo-basiliek gaat 1. 

Kleinere kerken waren vaak eenvoudige zaalkerkjes, zoals de 
Jacobskapel in Galder en de Hubertuskapel in Strijbeek. De torens 
zijn in hoofdlijnen goed, . maar in detail vaak onvolledig 
weergegeven. 

Verhees tekende naar verluidt reijdend in een koetskar. Hij maakte 
onderweg eenvoudige potloodtekeningen, die hij thuis uitwerkte en 
overtekende in Oostindische inkt. Hij zou soms ook louter op zijn 
geheugen vertrouwend de tekeningen geheel thuis hebben 
gemaakt. .' 
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De waarde van de schetsen 
Men kan zich afvragen, wat de grote cultuurhistorische betekenis is 
van dit werk, gezien de wijze waarop de schetsen door Verhees 
werden gemaakt. Jan van Laarhoven geeft hiervoor enkele belang
rijke redenen. De reizende landmeter en architect bracht 155 Bra
bantse kerken en kapellen in beeld, waarvan er in 1975 nog maar 
23 in dezelfde toestand bestonden als rond 1800. Maar liefst 89 
bouwwerken waren geheel en de overige ten dele afgebroken of 
verwoest, dan wel grondig veranderd. Van de 92 afgebeelde torens 
stonden er nog 53 overeind, waarvan zes ernstig verminkt. Het 
Schetsenboek geeft dus een uniek beeld van de vroegere 
middeleeuwse kerken en kapellen, waarvan de meeste voorgoed 
verdwenen zijn. 

Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog kwamen in Brabant bijna 
alle kerkgebouwen en kapellen in handen van vaak kleine hervorm
de gemeenten. De veel te grote gebouwen werden dan ook maar 
ten dele of sporadisch gebruikt. Het onderhoud was niet geheel uit 
de kerkelijke goederen te betalen. De gebouwen raakten in verval. 
In 1809 kregen de katholieke parochies in veel gevallen hun kerken 
en kapellen terug. De bouwvallen werden meestal wat opgeknapt, 
maar vielen in de negentiende eeuw alsnog onder de slopers
hamer. Dat was ook het lot van de vijftiende-eeuwse Brigidakerk in 
Bavel. Ze werden vervangen door vaak grote neogotische 
kerkgebouwen, die lange tijd het nieuwe éultuurgoed van Brabant 
vormden, maar waarvan er in de twintigste eeuw opnieuw een 
aantal door de armlastige parochies moest worden verkocht en 
vervolgens werden afgebroken. 
Ook de Tweede Wereldoorlog eiste zijn tol. Tal van torens werden 
door de terugtrekkende bezetters opgeblazen, waarbij ook het 
kerkgebouw zwaar beschadigd werd. In onze regio gebeurde dat 
onder meer in Chaam, waar beide torens werden vernield . Ook de 
toren van de aan St. Petrus Banden toegewijde parochiekerk van 
Gilze onderging dit lot. De kerkgebouwen in Alphen en Baarle, 
werden eveneens zwaar getroffen door het oorlogsgeweld, terwijl 
de hervormde kerk van Ginneken een bom op het pas vernieuwde 
schip te verwerken kreeg . 
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Hoe Verhees in 1809 Ginneken en omstreken heeft beschreven 
De schetsen van de kerken in de Baronie worden gevolgd door een 
beschrijving van de dorpen. Het volgende fragment heeft betrekking 
op Ginneken en Ulvenhout. In de eindnoten vindt u zonodig een 
nadere verklaring . 

Ginneken is een seer vermakelijk dorp gelegen aan de Markstroom, 
een half uur ten Zuyden van Breda aan den steenweg die van 
Breda nog een groot quartier Zuijdtwaards tot aan de Roskam 2 

~~t. . 
Aan de Westzijde van die straatweg die in het jaar 1715 3 ge/egt is, 
staat een sterk gebouw, Grimhuijsen, dat tans de woonigen van den 
Roomsen pastoor is, zijnde de Roomse kerk daar bij geleegen 4

. 

Over de rivier de Mark niet verre van Ginneken legt het Mastbosch 
groot 260 bunderen. 
Ten Oosten van dit bosch aan de oever van de Mark is geleegen 
het casteel van Boeveriien. Tegens over het huijs Grimhuiizen legt 
het bosch in Ulvenhout groot 168 bunderen landt. Daar aan paalt 
Anna bosch, bijde aan den geweesen heer van Breda 5 toebehoort 
hebbende. 
Het geheugt Ulvenhout paalt daar tegens aan en verder de 
geheugten Gadtbroek en Notzel. Nog wat Zuijdwaards leggen de 
kasteelen Lugtenberg en Hondsdonk bijde schoon in bossen en 
p/antagen. 
De kerk van Ginneken is een deftig ·kruijsgebouw. Het schep van de 
kerk is laag dog het Zuijdt Noort en Oostschoor hoog 6

. Is aan 
St. Laurens toegeweijdt. 
Gort bij de kerk legt een brug over de rivier de Mark lang 45 voet 
genaamdt de Duijvelsbrug. Kort bij Ginneken is een windt molen 7 

en niet verre daar vandaan de Huijsen Overakker en Eiikenburg 8. 

Tussen Breda en Ginneken op het schijden der ... ? .... dijk 9 van 
Teteringen comteen voornaamen waterloop 10 door den straatweg 
waar inne zig verscheijde beeken vereenigt hebben die aldaar in 
den Mark valt. 
Als mede ten Zuijden Ginneken onder Gadtbroek 11 valt ook een 
voomaamen waterloop in de Mark. 
Dan zijn er nog verschijde loopiens 12 die niet verre van daar 
ontspringen en in de Mark vallen. 



Afb. 1: de van omstreeks 1500 daterende oude kerk van Ginneken, 
met het schip van 1630 en de herbouwde torenspits van omstreeks 
1650 (Verhees, 1809). 

Foto 1: de hervormde kerk a~n de Duivelsbrug/aan te Ginneken, 
gezien vanaf het zuiden. Koor en dwarsschip dateren nog van 
omstreeks 1500. Het verhoogde schip met de twee zijkapellen in de 
oksels van schip en transept is gebouwd vlak voor 1940 (foto 
A.WJansen, 1991). 
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Onder de parochie van Ginneken behoren de geheugten Galder. 
Streiibeek en Heusdenhout. Galder op den linker oever van de 
rivier de Mark geleegen heeft een cape/ geweijt aan den H.Jacobus 
met een sterken Thoom en het casteel aft Hofstadt Daasdonk. (in 
de marge: Daasdonk 36 voet de brug lang) 
Hieronder leggen eenigen huijsen naar den kant van Rijsbergen 
genaamd Dundt 13

. 

De kerken en kapellen in Ginneken en omstreken 
Hierna volgt in het kort de bouwhistorie van enkele kerken en 
kapellen in onze regio, die Verhees in 1809 heeft getekend. Ze 
liggen in Ginneken, Bavel, Galder, Strijbeek, Heusdenhout, Gilze, 
Chaam, Alphen en Baarle. Verhees' tekeningen vindt u in de 
afbeeldingen 1 t/m 9, met daaronder de foto's van deze gebouwen 
zoals deze er nu uitzien (foto 1 t/m 9). 

1 Ginneken 
De kerk aan de Duivelsbruglaan is het tweede of derde stenen 
kerkgebouw op deze plaats. Oorspronkelijk als eenvoudige kapel 
door de abij van Thorn gesticht vanuit Gilze, kreeg de kerk in 1260 
een eigen pastoor. In 1317 werd Ginneken een zelfstandige 
parochie. Omstreeks 1500 werd begonnen met de bouw van een 
grotere kerk in laatgotische stijl. Koor en transept dateren van deze 
periode. De kerk werd niet afgebouwd. De toren en het lage 
éénbeukige schip van de oudere kerk bleven bestaan. Vanuit 
Ginneken werden omstreeks 1500 kapellen gesticht in Galder, 
Strijbeek en Heusdenhout. 
In 1625 brandde tijdens het beleg van Breda het lage middenschip 
van de Ginnekense kerk uit. In de jaren 1630-1631 werd dit in 
vermoedelijk dezelfde vorm . herbouwd. In 1649 brandde ook de 
torenspits af, waarna de toren de huidige vorm kreeg. Vlak vóór 
1940 werd de kerk gerestaureerd. Volgens foto's uit die tijd had het 
oude middenschip, dat toen was ingericht als verenigingsgebouw, 
vier traveeën zoals ook op de schets van Verhees te zien is. De 
toren was ingebouwd in het schip. Bij de restauratie werd dit van 
1630 daterende schip in historiserende stijl vervangen door een 
hoger éénbeukig schip (foto 1). De vrij kleine toren werd daarbij 
gehandhaafd. In 1944 werd dat nieuwe schip door een bom 
getroffen waarna opnieuw een restauratie nodig was. 



Afb.2a: De Brigidakerk van Bavel (1488-1888) op het kerkhof aan 
de Kerkstraat (Verhees, 1809). 

Afb.2b: De Brigidakerk vlak voorde afbraak in 1888. met de sedert 
1809 afgeknotte torenspits (co/1.kerkarchief Bavel). 
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De twee zijkapellen in de oksels van dwars- en langschip dateren 
van respectievelijk de eerste en de tweede restauratie. 

De schets van Verhees geeft de toren niet goed weer. De 
galmgaten zijn groter dan in de situatie van vóór 1940. De boogfries 
daarboven is niet ingetekend. De steunberen van kerk en toren 
komen nauwelijks uit de verf. Wel is duidelijk te zien, dat het 
middenschip veel lager was dan de rest van de kerk. Daardoor was 
de verhouding tussen toren en schip vóór 1940 veel beter dan in de 
huidige situatie. De kerk had in 1809 geen aanbouwen in de oksels. 
Vanouds is de kerk toegewijd aan de H.Laurentius. 

2 Bavel 
De in 1888 afgebroken Brigidakerk stond op de plaats waar nu aan 
de Kerkstraat nog steeds het kerkhof ligt. Dit oude, in 1488 in 
gebruik genomen kerkgebouw zou toen in de plaats zijn gekomen 
van een eenvoudige kapel aan de Dorstseweg 14

. 

De Bavelse kapel was gesticht door de abdij van Thorn en werd 
bediend vanuit Gilze. Tegelijk met Ginneken werd Bavel in 1317 
een zelfstandige parochie .• De praktijk was echter dat de Bavelse 
kerk tot het begin van de zeventiende eeuw onder de voogdij van 
de pastoor van Gilze bleef. 
De Brigidakerk was van 1648 tot 1809 in gebruik bij de hervormden. 
In de praktijk maakten deze er weinig gebruik van. Na 1809 volgde 
een grote restauratie ten behoeve van de katholieke parochie. Op 
last van de Franse keizer werd omstreeks de jaarwisseling 1809-
1810 de torenspits afgeknot voor de plaatsing van de optische 
telegraaf van de verbinding Antwerpen-Amsterdam. De schets van 
Verhees gemaakt op 11 november 1809 toont nog de volledige 
toren (zie afb.2a). Vergelijking met een tekening gemaakt vlak vóór 
de sloop van de Brigidakerk (zie afb. 2b), laat duidelijk het verschil 
zien met de situatie vóór de afknotting van de torenspits. 
Het kerkgebouw was een driebeukige pseudo-basiliek, waarvan de 
zijbeuken en het middenschip onder één dak waren ondergebracht, 
met hoge ramen onder steekkapppen. Van deze kerk zijn slechts 
enkele beelden en gebruiksvoorwerpen bewaard gebleven. In de 
toren van de huidige parochiekerk hangt echter nog steeds de van 
1463 daterende Brigidaklok. 



Afb.3: De St.Jacobskapel te Galder. De toren en het schip werden 
in 1824 verlaagd met respectieve/ijk vijf meter en 1, 70 meter 
(Verhees, 1809). 

Foto 3: De St.Jacobskapel zoals deze er na verscheidene 
restauraties nu uitziet (foto A. WJansen, 2003). 
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3 Galder 
In 1468 werd er in Galder een kapelfonds gesticht 15

. De toen 
gebouwde kapel was afhankelijk van de kerk van Ginneken. In 
1517 kreeg de kapel een toren. Na de Vrede van Munster in 1648 
werden alle kerken en kapellen namens de Prins van Oranje in 
beslag genomen. Tot 1800 werd de Galderse kapel nauwelijks of 
niet door de hervormden gebruikt voor de eredienst. Wel werd er 
onderwijs in gegeven. In 1800 resteerde slechts een bouwval. In 
1824 werd de kapel verbouwd voor de bestemming van 
schoolgebouw. Koor en schip werden door een muur gescheiden 
en ingericht tot respectievelijk leslokaal en woning. Bij de 
verbouwing werd de toren vijf meter verlaagd, waarbij de geleding 
met de galmgaten geheel verviel en de slanke torenspits werd 
vervangen door een laag tentdak. Het schip werd 1, 70 meter 
verlaagd, de zeven gotische vensters werden dichtgemetseld of 
vervangen door gewone ramen en deuren. 
In 1884 werd de kapel opnieuw ingericht voor de katholieke 
eredienst. Het schip kreeg vier kerkvensters, het koor vijf 16

. Bij een 
restauratie in de jaren dertig van de 20e eeuw bleef het uiterlijk 
gehandhaafd. Wel werd h~t torenvenster hersteld en werden de 
kerkvensters in koor en dwarsschip veranderd in eenvoudige 
spitsboogvensters. In de jaren zeventig en negentig van de 20e 
eeuw volgden nog eens twee restauraties, waarbij onder meer het 
metselwerk werd hersteld (foto 3). 
De schets van Verhees (afb.3) toont ons de kapel met de hoge 
toren, die overigens in de onderste geledingen weinig gedetailleerd 
wordt weergegeven. Schip en koor waren toen hoger en hadden 
grotere vensters. 
Sedert 1848 behoort de kapel onder de parochie van Ulvenhout. Er 
vinden geregeld katholieke diensten plaats. 
De Galderse Jacobuskapel is in 1468 gefundeerd als een eeuwiger 
capellanie 17 ter ere van de Heilige Maria, de apostel Jacobus Major 
en de H.Barbara. De patroon is nu de H.Jacobus de Meerdere. 



Afb. 4: De Hubertuskapel in Strijbeek, zoals Verhees deze in 1809 
tekende, werd in 1872 afgebroken. 

Foto 4: De in 1872 in verkleinde vorm herbouwde Hubertuskapel 
(foto A. WJansen, 1998). 
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4 Strijbeek 
De eerste kapel moet op deze plaats omstreeks 1518 zijn gesticht 
18

. Op het éénbeukige kerkgebouwtje zou een klokkentorentje 
hebben gestaan, waarin een in 1556 gegoten klok met de naam 
Comelius. In de negentiende eeuw verhuisde deze naar de 
Luciakapel in Meersel. 
In 1648 werd de kapel toegewezen aan de hervormde gemeente 
van Ginneken, maar door de hervormden niet gebruikt. Deze 
situatie bleef bestaan tot 1798, toen de kapel door het bestuur van 
de katholieke parochie Ginneken werd genaast. Het kerkgebouw 
kon toen weer voor de katholieke eredienst worden ingericht. 
Landmeter Verhees heeft vermoedelijk het kerkgebouwje goed 
weergegeven (afb.4). Hij schetste een eenvoudig zaalkerkje van vijf 
traveeën, met vensters in de eerste, derde en vierde travee. In 1857 
werd de oude klok overgedragen aan de paters Capucijnen in 
Meerseldreef. Daarvoor in de plaats werd een kleinere klok 
opgehangen, gegoten in 1756. In 1872 werd de veel te grote en dus 
ook te dure kapel afgebroken en vervangen door de huidige 
Hubertuskapel (foto 4). Het in 1520 gestichte kapelfonds was 
toegewijd aan de H.Maria, de H.Cornelius en de H.Hubertus, de 
patroon van de jagers. De kapel hoorde aanvankelijk onder de 
parochie van Ginneken maar valt nu ende de parochie van 
Ulvenhout 19 en is toegewijd aan de H.Hubertus. 

5 Heusdenhout 
Evenals de kapellen in Galder en Strijbeek dateert ook de stichting 
van deze kapel van het begin van de zestiende eeuw 20

. Deze was 
allereerst bedoeld om de kerkgangers in deze uithoek van de 
parochie van Ginneken de verre tocht naar dat dorp of naar de kerk 
in de stad te besparen. Door de toewijding aan de H.Anna werd de 
Heusdenhoutse kapel tevens een bedevaartsoord voor de 
gelovigen uit de verre omtrek. In 1581 hielden de Staatse troepen 
zwaar huis in de stad en in de omgeving, waarbij ook de kapel 
ernstig werd beschadigd. Enkele jaren later vond een restauratie 
plaats, waarbij het klokje werd opgehangen, dat zich nu nog steeds 
in de klokkenstoel aan de voorgevel bevindt. Het werd gegoten in 
1602 te Antwerpen. 
In 1648 werd de kapel overgenomen door de hervormden. 



---~-----·------------- - _....,.- --_ -
Afb. 5: De zestiende-eeuwse Annakape/ in Heusdenhout zoals deze 
in 1809 door Verhees werd getekend. 

Foto 5: De Annakape/ staat er na vijf eeuwen nog steeds in bijna 
ongewijzigde vorm (foto A. WJansen, 2003). 
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Evenals in Galder en Strijbeek werd er nauwelijks gebruik van 
gemaakt. Later diende het gebouw als schoolokaal, hetgeen tot ver 
in de negentiende eeuw zo gebleven is. Vervolgens stond het 
kerkje leeg, totdat het in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog als 
rijskmonument werd gerestaureerd. Vanaf 1925 viel de kapel onder 
de inmiddels opgeheven parochie van O.L.Vrouw van Altijddurende 
Bijstand aan de Driesprong. In 1936 werd het kerkje opnieuw gewijd 
voor de katholieke eredienst. Omstreeks 1970 vond een tweede 
restauratie plaats. 
De kapel bestaat uit drie traveeën waarin zich eenvoudige 
kerkvensters bevinden. Het zaalkerkje wordt afgesloten door een 
driezijdig koor, waarin zich twee vensters bevinden. De klokkenstoel 
wordt vanouds gedragen door twee steunberen langs de voorgevel. 
Hiertussen bevindt zich in het front een langwerpig spitsboog
venster met daarboven een nis met een beeld van de patrones de 
H.Anna. 
Verhees tekende in 1809 de kapel zoals deze er nu na twee 
restauraties nog steeds uit ziet (afb.5 en foto 5). 

6 Gilze . 
Op het domein dat Hilsondis van Strijen in 992 aan de abdij van 
Thorn geschonken zou hebben, moet reeds omstreeks het jaar 
1000 een eenvoudig kerkje hebben gestaan, dat mogelijk uit 
tufsteen was opgetrokken 21

. De parochie wordt voor de eerste 
maal vermeld in 1235. Er stond toen een eenvoudige kruiskerk. 
Deze brandde af in 1584, maar werd in 1617 hersteld, op kosten 
van de abdis van Thorn en de kanunniken van 's-Hertogenbosch, 
die toen de tienden hieven. 
Gilze is de moederkerk van een groot aantal kerken in de 
omgeving. In 1317 werden Ginneken, Bavel, Princenhage, Etten en 
Sprundel tot zelfstandige parochies verheven. Later volgden nog 
Rijen (1524) en Molenschot (1855) . 
De parochiekerk van Gilze is vanouds toegewijd aan Sf.Petrus 
Banden. In 1648 werd de kerk toegewezen aan de hervormden. In 
1818 werd deze terggegeven aan de Katholieken. Het toen al twee 
eeuwen oude kerkgebouw werd daarna hersteld. In 1880 volgde 
een grote verbouwing door architect J.van Langelaar. 
Bij een tweede grote verbouwing in de jaren 1931-1932 kreeg het 
schip een tweede dwarsbeuk. 



Afb.6: De kerk van Sf.Petrus Banden in Gilze was in 1809 nog een 
eenvoudig gebouw, met een kleine toren en een eenbeukig schip 
(Verhees, 1809). 

Foto 6: Van de omstreeks 1500 in Gilze gebouwde kerk resteert na 
de verbouwingen en de verwoesting in 1944 alleen nog een deel 
van het koor. Het is nu een merkwaardig kerkgebouw met een 
moderne toren, drie dwarsbeuken en een 16e-eeuws koor ( ansicht 
G.Aarts). 
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In oktober 1944 werd de toren door de terugtrekkende Duitse 
troepen opgeblazen, waarmee tevens een groot deel van de kerk 
verloren ging. In 1952 volgde een totaal herstel onder leiding van 
architect Bunnik. Zijn hand is duidelijk herkenbaar in de vierkante 
robuuste toren. Niet alleen werden de twee dwarsbeuken volledig 
hersteld, maar er werd zelfs nog een derde dwarsbeuk aan 
toegevoegd (foto 6). Alleen het koor herinnert nog gedeeltelijk aan 
de oude kerk. 

7 Chaam 
Dit dorp heeft een katholiek en een hervormd kerkgebouw. 
Vanouds was de kerk toegewijd aan de H.Antonius Abt. Momenteel 
is dit nog steeds de patroon van de katholieke kerk. De oude kerk 
heet nu Ledevaertkerk. 
De eerste kapel op de plaats van de hervormde kerk wordt vermeld 
in 1426. Het was een dochterkerk van de kerk van Alphen en lag 
binnen de invloedsfeer van de abdij van Tongerlo 22

. In 1463 werd 
Chaam een zelfstandige parochie. In 1648 kwam de kerk in handen 
van de hervormden. De katholieke parochie moest zich behelpen 
met een schuurkerk, maar kon uiteindelijk in 1842 een nieuw 
kerkgebouw in gebruik nemen, dat wederom toegewijd werd aan de 
H.Antonius Abt 23

. 

Zowel de oude als de nieuwe kerk hadden een toren. In 1944 
werden ze allebei door terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen. 
De katholieke kerk kreeg na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe 
vierkante toren naar een ontwerp van architect Bunnik, maar die 
van de oude hervormde kerk is helaas niet meer herbouwd. 
Deze laatste toren in laat-gotische stijl dateerde van omstreeks 
1500. Ze is waarschijnlijk tegen een ouder kerkgebouw aangezet. 
Daarna werd dit in de zestiende eeuw afgebroken en vervangen 
door een grotere éénbeukige kerk. Na 1944 zijn hiervan slechts het 
koor, het dwarsschip en één travee van het langschip bewaard 
gebleven (foto 7). De huidige hervormde kerk is een rijksmonument 
en werd enkele jaren geleden gerestaureerd. Plannen voor de 
herbouw van de toren en van het volledige schip bleken financieel 
onhaalbaar. 



Afb. 7: De laat-middeleeuwse kerk van Chaam met een fraaie toren 
van omstreeks 1500 (Verhees 1809). 

Foto 7: De Ledevaertkerk, waarvan toren en schip in 1944 practisch 
geheel werden verwoest. Geheel links stond de toren (foto 
A.WJansen, 2003). 

177 

De verwoeste toren die ongeveer 445 jaar heeft gestaan, telde 
volgens de foto's in het werk van J.Kalf (1912) vier geledingen, 
bekroond met een lage achtkantige spits, waarop een gemetselde 
ronde peer. De rijke, overhoekse steunberen werden bekroond door 
pinakels, met daar tussen een gemetselde balustrade. In de gele
dingen waren spaarvelden aangebracht (foto 10) 24

. De schets van 
Verhees geeft de toren niet erg goed weer. Dat betreft met name de 
steunberen met de vier gemetselde pinakels, de spits en de 
traptoren (afb.7). De toren vertoont enige overeenkomst met de 
eveneens in 1944 grotendeels verwoeste toren van Alphen, die van 
1559 dateerde (zie foto's 10 en 11 ). 
Het middenschip telde vier, het koor drie traveeën met een drie
zijdige absis. Koor en schip hebben dezelfde hoogte en moeten in 
één keer zijn afgebouwd. Dit alles is door Verhees keurig inge
schetst (afb.7). 
In zijn schetsenboek staat ook nog een kapelletje getekend op 
Snijders-Chaam, toegewijd aan de H.Lucia. Het zou in 1826 zijn 
afgebroken. 

8 Alphen . 
De kerken van Ginneken en van Bavel zijn gesticht door de abdij 
van Thorn door afsplitsing van de parochie Gilze. Ook de kerk van 
Baarle was eigendom van deze abdij. De parochie van Alphen vindt 
haar ontstaan echter bij de abdij van Echternach 25

. Bisschop 
Willibrord kreeg in 712 het erfgoed Alphen ten geschenke van 
Engelbert zoon van Gaobert. In 726 schonk Willibrord deze 
bezitting aan de abdij van Echternach, die in 1175 de kerk van 
Alphen in leen gaf aan de abdij van Tongerlo. Dit is tevens de 
oudste vermelding van een kerk in Alphen. 
In 1542 werd het dorp door Maarten van Rossum platgebrand, 
waarbij vermoedelijk ook het oudste kerkgebouw verloren is 
gegaan. Toren en kerk moeten daarna zijn herbouwd. Van 1653 tot 
1820 was de kerk in handen van de hervormden. In dat jaar werd 
het kerkgebouw teruggegeven aan de katholieken. In 1909 werd 
het, met uitzondering van de toren, volledig afgebroken, waarna er 
tegen de toren een nieuwe kerk werd gezet. Bij de bevrijding in 
oktober 1944 werd de toren grotendeels en de kerk volledig 
verwoest. 
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Er kwam eerst een noodkérk, waarna er een nieuw kerkgebouw 
tegen de toren werd aangebouwd (foto 8). De oude toren zelf werd 
geheel gerestaureerd (foto 11 ). 
Volgens Kalf was de in 1909 afgebroken kerk een driebeukige 
pseudo-basiliek onder één dak. Het schip bestond uit vier traveeën, 
met steekkappen boven de vensters in de zijbeuken. Het koor telde 
drie traveeën en een driezijdige afsluiting. Het koor was toen hoger 
dan het schip. 
De van 1559 daterende toren telt drie geledingen (afb.8). 
De tekening van Verhees geeft dus de oude kerk van vóór 1909 
niet erg goed weer. 

De kerk van Alphen is vanouds toegewijd aan de H. Willibrordus. De 
kerk van Chaam werd in het begin van de vijftiende eeuw gesticht 
vanuit Alphen en in 1463 een zelfstandige parochie. 
Volgens Kalf en Van Laarhoven vertoont de toren van Alphen 
overeenkomst met de van het begin van de zestiende eeuw 
daterende toren van de oude Ledevaert-kerk van Chaam. 
Verhees tekende ook nog een kapel van de Commanderie ter 
Brake staande tegen de. hoeve van de Commanderij der 
Tempeliers, in het gehucht Terover onder Alphen. Dit zeer oude 
complex werd sedert 1312 bewoond door de Ridders van St.Jan. 
De kapel zou in 1830 zijn gesloopt. 

9 Baarle 
In de overigens niet authentieke acte van stichting van de abdij van 
Thorn, die gedateerd staat op 992, wordt door Hilsondis van Strijen 
aan de abdij niet alleen Gilze met aanhorigheden geschonken, 
maar ook: vl1/a Baerle cum altari in honore S. Confessoris Remigii a 
me constructo: het dorp Baerle met het altaar ter ere van de 
H.Belijder Remigius, door mij opgericht 26

. 

Afb. 8: De 16e-eeuwse kerk van Alphen met de laatgotische toren 
(Verhees 1809). 
Foto 8: In 1944 werd in Alphen de van rond 1550 daterende toren 
met de in 1909 vernieuwde kerk nagenoeg geheel verwoest. Alleen 
de toren werd gerestaureerd, de kerk zelf werd geheel in nieuwè 
stijl herbouwd (foto A. W.Jansen, 2003). 
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Men neemt dan ook aan dat er toen op de plaats van de huidige 
aan de H. Remigius toegewijde parochiekerk van Baarle-Hertog al 
een kapel heeft gestaan. De eerste vermelding van een parochie 
dateert echter van 1261, toen er sprake was van een patronaats
recht 27

. De geschiedenis van deze kerk zou zo meer dan 1000 jaar 
oud zijn. Vanuit Baerle werd in 1256 een kerkje gesticht te Meerle. 
In 1261 wordt gesproken over het patronaatsrecht van de kerk van 
Meerle toen er een eigen pastoor werd aangesteld. 
In 1334 blijkt deze kerk te zijn toegewijd aan Sint Salvator 28

. Onder 
Baarle lag op Nij hoven eveneens een gotische St. Salvatorkapel, 
gesticht in de periode 1100-1300 vanuit Baarle 29

• In 1650 kwam 
deze in handen van de hervormden, waarna de katholieken in 1663 
een kapel bouwden op Looveren. Toen in 1807 de hervormde 
gemeente van Baarle werd samengevoegd met die van Chaam, 
werd de St.Salvatorkapel grotendeels afgebroken, met uitzondering 
van het koor, dat van omstreeks 1550 zou dateren. Dat bleef nog 
tot omstreeks 1930 staan, waarna er een nieuwe kapel werd 
gebouwd. De kapel in Looveren is geheel verdwenen. Vanuit Baarle 
werd reeds in de twaalfde eeuw een kapel gesticht in Ulicoten, 
maar deze werd eerst in 1803 een zelfstandige parochie. In 1870 
werd daar de oude kerk vervangen door een nieuw godshuis. 
In de late middeleeuwen werd de eenvoudige kerk te Baarle 
vervangen door een grotere in de stijl van de Kempische gotiek 30

. 

Ook dit kerkgebouw werd tijdens de gevechten in oktober 1944 
grotendeels verwoest en in het begin van de jaren vijftig in oude stijl 
hersteld, met handhaving van het Romaanse koor. Het is een 
driebeukige pseudo-basiliek met de zijbeuken en het langschip 
onder één dak, de zijbeuken met steekkappen boven de vensters. 
Het schip heeft vier traveeën, het koor twee en een driezijdige 
absis. Koor, dwars- en langschip zijn even hoog. Verhees heeft dan 
ook de in 1809 bestaande situatie vrij goed weergegeven. 
De huidige stemt daarmee nagenoeg overeen (afb.9 en foto 9). 

Afb.9: De van de late middeleeuwen daterende kerk en toren in 
Kempische gotiek te Baarle, zoals Verhees die in 1809 heeft 
getekend. 
Foto 9: In 1944 werden kerk en toren van Baarle-Hertog nagenoeg 
geheel verwoest en na 1950 in oude stijl herbouwd (foto 
A.WJansen, 2003). 
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Foto 10: De in 1944 verwoeste 
toren van Chaam, daterend van 
het begin van de 16e eeuw. 
(Kalf, 1912) 

Foto 11: De eveneens 
verwoeste, maar in oude 
glorie herbouwde toren 
van Alphen. 
(foto A. WJansen, 2003) 
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Besluit 
Het Schetsenboek van Verhees mag dan vrij primitieve tekeningen 
bevatten, zijn werk dat hij naast zijn gewone bezigheden tot stand 
bracht is niettemin van grote cultuur-historische waarde. Hij bracht 
in 1809 bijna alle kerken en kapellen met hun torens ten zuiden van 
Breda in beeld. Hiervan bestaan er nu nog slechts enkele in de 
oorspronkelijke vorm. Dat zijn met name de na 1950 nagenoeg 
volledig herbouwde kerk van Baarle en de kapel van Heusdenhout. 
Geheel verdwenen is de Brigidakerk in Bavel. 

Foto 12 De in 1944 opgeblazen toren van de Ledevaertkerk in 
Chaam werd bekroond door een lage achtkantige gemetselde spits, 
met een eveneens gemetselde peer. 
Deze peer heeft het oorlogsgeweld overleefd en staat nu op een 
voetstuk op de plaats waar eens de toren stond. 

(foto Kees Leijten 2005) 
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De toren, het koor en transept van de kerk van Ginneken bestaan 
nog wel, zij het dat er een geheel nieuw schip met zijkapellen is 
aangebouwd. De kapel van Galder is zwaar verminkt, die van 
Strijbeek nauwelijks een herinnering aan de oorspronkelijke. 
In Chaam sneuvelde de toren en een deel van het schip van de 
oude kerk. In Alphen werd de toren na de Tweede Wereldoorlog 
hersteld, echter met een geheel nieuw kerkgebouw daarachter. In 
Gilze werd de toren opgeblazen, waarmee ook de overigens in de 
negentiende en twintigste eeuw zwaar verbouwde kerk grotendeels 
verloren ging. Vooral door oorlogsgeweld is aan de middeleeuwse 
gebouwen die Verhees twee eeuwen geleden in beeld bracht, zeer 
grote schade toegebracht. Onze voorouders zijn echter ook niet 
altijd zorgvuldig met het culturele erfgoed omgesprongen. Hoe 
verheugend is dan ook de restauratie niet alleen van de nog 
resterende historische kerken en kapellen, maar ook van de na 
1800 opgetrokken waardevolle nieuwe kerkgebouwen, zoals met 
name de nieuwe aan Laurentius toegewijde kerken van Ginneken 
(1902) en van Ulvenhout (1904) en van de aan Maria toegewijde 
kerk van Bavel (1887). 

AANTEKENINGEN 

1. Een basiliek is een driebeukige kerk, met in het middenschip boven de zijbeuken 
lichtvensters. Bij een pseudo-basiliek zijn de drie beuken vaak onder één dak ondergebracht, 
waarbij in de zijbeken hoge vensters zijn aangebracht onder steekkappen. Voorbeelden: de 
oude Brigidakerk in Bavel en de Remigiuskerk in Baarle. 

2. Herberg en brouwerij De Roskam lag aan het einde van de Steenweg door Ulvenhout, aan 
het begin van 't Hofflandt. 

3. De Steenweg van Breda naar Ginneken werd aangelegd in 1683 en eindigde bij het begin van 
de huidige Ulvenhoutselaan. In 1712 werd de weg verder bestraat tot het einde van de huidige 
Dorpstraat in Ulvenhout. Zie A.W.Jansen in Brieven van Paulus, 21e jrg, 1995, 107. 

4. Grimhuijsen was het woonhuis van de Ginnekense pastoor vanaf 17 40. De kerkdiensten 
vonden plaats in de verbouwde schuur. In 1792 werd op diezelfde plaats een eenvoudig 
kerkgebouw weggezet, dat dienst deed tot 1904. Ten tijde van Verhees was dit kerkgebouw 
dus nog vrij nieuw, vandaar deze uitdrukkelijke vermelding van een Roomse kerk. 

5. In 1797 werden door het Bataafse bewind alle heerlijke rechten afgeschaft. Vanouds waren 
de prinsen van Oranje heer van de stad en het land van Breda. 

6. Omstreeks 1500 werd er bij een oudere toren en schip begonnen met de bouw van een 
nieuw koor en dwarsschip in de stijl van de Brabantse gothiek. Het oude schip ging in 
vlammen op tijdens het beleg van Breda in 1625, maar werd in enkele jaren later in de oude 
vorm hersteld. In 1939 werd het huidige schip gebouwd. 

7. De bergkorenmolen Het Fortuijn werd gebouwd in 1800 op de hoek van de huidige 
Bavelselaan en Kerkhofweg. Voor Verh~es in 1809 dus nog een splinternieuwe, moderne 
molen! 

8. Het huis Eijkenburg lag aan de noordzijde van het huidige Valkeniersplein . Werd afgebroken 
in de jaren '60 van de 20e eeuw voor de aanleg van dit plein. 
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9. Onleesbaar. Vermoedelijk betreft dit de Molenweg naar Teteringen, dat is de huidige De Roy 
van Zuijdewijnlaan. Tegenover deze straat stond in de 18e eeuw een stenen molen voor de 
inwoners van Teteringen, met de toepasselijke naam Altever. Dit gedeelte van de huidige 
wijk Zandberg heeft tot 1927 behoort tot de gemeente Teteringen. 

10. Hier wordt de Mo/en/eij bedoeld, die tot omstreeks 1950 vlak ten noorden van de Zuidelijke 
Rondweg onder de Ginnekenweg door stroomde. 

11 . Geersbroek; het betreft hier echter de Bavelse Lei, waarin achter het Ulvenhoutse Bos de 
Bijloop of Broekloop uitkomt, om vervolgens via Wolfslaar de Ulvenhoutselaan te passeren, 
vlak ten noorden van de Bieberg . 

12. De Chaamsebeek ten zuiden van Ulvenhout, de Galderse Beek bij Daasdonk en de 
Strijbeekse Beek aan de grens. 

13. Gehucht Diunt, ten noordwesten van Balleman op de grens van Galder en Hazeldonk. 
14. A.W.Jansen: 'De parochie en kerk van Bavel', in Brieven van Paulus, 24e jrg, 1999, 

nr. 125 en 126. 
15. F.A.Brekelmans in:Drie kapellen in de Baronie van Breda; Amstelveen, 1980. 
16. Zie hiervoor ook J.Kalf: De monumenten in de voorma/ge Baronie van Breda, 1912, Utrecht; 

p.244-246, plattegrond en foto. 
17. Apart altaar in de kerk, gesticht en gefinancierd door een bepaalde familie . Er werd een eigen 

priester aangesteld. 
18. F .A.Brekelmasn: Drie kapellen. 
19. F.A.Brekelmans in: Drie kapellen. 
20. Gerard van Herpen, in Drie kapellen. 
21 . A.J.Brekelmans, A.L.van Geertruij en A.L.G .Corstens in: Gilze 1000 jaar; uitgegeven in 1992 

te Gilze en Rijen . 
22. Volgens K.A.H .W Leenders: Van Tumhoutervoorde tot Strienemonde, p.305 is de kerk van 

Chaam in 1462-1463 afgesplitst van Alphen, die van Riel in 1519-1520. 
23. J.Kalf: Monumenten, p.200-206; zie ook Krüger, 111, p.214. 

24 . J Kalf . Monumenten. p 202, met foto 
25. J Kalf, Monumenten, p.2-11 . • 
26. J Kalf, Monumenten , p.13. Zie ook: F.A.Brekelmans: De Belgische enclaves in Nederland, 

p.25: Tilburg , 1965. 
27. KAH.W .Leenders, Turnhoutervoorde , p.291 . 
28. StSalvator= Allerheiligste Verlosser. 
29 . J.Kalf. p.15. Volgens gegevens van de heemkundekring zou hier reeds in de Karolingische 

tijd een houten kapel hebben gestaan . 
30. Ed Loffeld , in Kempisch Baarle, 1979; p.26 . 

M.W.Stenchlak: Architectuurgids van Nederland; Rijswijk 1989.; p.87: De Kempische gotiek 
is een nevenvorm van de laat-gotische dorpskerken van de Brabantse gotiek. Kenmerken: 
bijna uitsluitend baksteen ; houten tongewelven ; steekkappen voor lichtinlaat; pseudo-basiliek 
in baksteen; weinig kooromgang ;bakstenen tracerinegn , overkragende delen, nissen. 

PRINCENHAAGS MUSEUM 
Ook Princenhage beschikt sinds kort over een eigen museum 
voor de geschiedenis van het oude 's Princenhage. 
In april 2003 kregen zij de beschikking over de aula Haagveld 
van de Protestantse begraafplaats aan de Haagweg 334 bis . 
Een mooi onderkomen aan deze oude begraafplaats met vele 
beroemde namen (Van Gogh; de Bourbon; Stratenus enz) 
Het museum is elke 2e zondag van de maand geopend van 
13.00-17.00 uur. Ga ook eens kijken. Best interessant 



186 

KEES VAN ALPHEN SCHRIJFT BOEK OVER 

BOSWACHTERIJ CHAAM 
door Anneke Oomes- van den Berg 

Na enkele jaren geleden in samenwerking met Paulus van Daes
donck een boekje over de boswachterij Ulvenhout te hebben uit
gegeven, heeft Cees van Alphen uit Ulvenhout nu een boekje 
over de boswachterij Chaam geschreven. 
Dit keer wordt het boekje uitgegeven door Heemkundekring 
Ledevaert Chaam. 
Het 131 pagina's tellende boekje bevat de geschiedenis van 
boswachterij Chaam in de periode 1900 tot 2000 en is mede 
mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Staatsbosbe
heer Dit is niet verwonderlijk daar Kees van Alphen zelf werk
zaam is geweest binnen deze organisatie in het genoemde ge
bied. Zoals hij in de inleiding schrijft; "Zelf heb ik meer dan een 
kwart eeuw deel uit gemaakt van die geschiedenis." 
Het fraaie boekje met veel mooie foto's is te koop bij Heemkun
dekring Ledevaert Chaam en kost € 6,50. Het eerste boekje van 
Kees (geschiedenis boswachterij Ulvenhoutsebos 1899-1999) is 
nog te koop in het museum van Heemkundekring Paulus van 
Daesdonck voor€ 3,00. 

ZIJ ZIJN HET BIJNA 70 JAAR LATER 

Over de foto's van VLUG in ons vorige nummer ontvingen we van 
ons lid Jo Brouwers de volgende informatie: 
pag.111 vlnr: P.van der Heijden; Janus Goossen (Barendje); 
Janus Goosen (onderwijzer); Jan Smeekens (gewichtheffer); Wim 
Goosen; Rinus van der Velden; Jan Goosen; Kees van der 
Velden; Jo Brouwers; Janus Goosen (loodgieter); Jan van Riel 
Volgens Jo is de foto omstreeks 1936 gemaakt. 

pag 115: vlnr George Graaumans (?); Willem Goosen; Kees van 
der Velden 
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OP ZOEK NAAR FAMILIENAMEN 
door Kees Leijten 

Op de website W'Nw.famîlienamen.nl en '~w1w farn iiienamec!.:P-~ 
kan men vinden waar de familienaam in Nederland of België 
voorkomt. 
Na de familienaam op het scherm ingevuld te hebben verschijnt 
een kaart van Nederland of België met een overzicht van het 
aantal naamdragers per gemeente. Voor de Nederlandse 
opsporingen gaat men uit van de telefoonabonnees in 1992. In 
België zijn de gegevens gebaseerd op het rijksregister van 1998. 

Namen die verschillend geschreven worden, staan op 
verschillende kaarten, b.v Leijten of Leyten . 
Het verschil van deze twee ( Leijten of Leyten) is gebaseerd op 
de schrijfwijze die men zelf gebruikt. 
Zelfs de burgerlijke stand is niet correct in deze. 
Anders ligt het bij Laarhoven; Laerhoven of Van Laerhoven. 
Deze drie namen hebben alle drie hun basis in Van Laerhoven. , 
maar hebben zich duidelijk gescheiden ontwikkeld. 

Leijten 715 families Leyten 170 families 



188 

LIEDJES DIE WIJ VAN ONS MOEDER LEERDEN 

Een jaar geleden,op 13 februari 2004, werd Mietje van den Brandt 
negentig jaar. Haar kinderen, Van Gooi, herdachten dat feest met 
de uitgave van een boekje met alle versjes en liedjes die zij aan 
haar kinderen leerde en zelf weer van haar moeder en groot
moeder geleerd had. 
In 1920 kreeg Baarle-Nassau een nieuwe pastoor. Mietje moest 
hem als zesjarige welkom heten: 

Mijnheer pastoor 
1 k stel u voor 

De kleintjes van Baal. 
Wij hebben schik allemaal 

Van dit kleine volkje 
Ben ik thans het tolkje. 

: En wij wensen u allemaal, 
Blijf nog heel lang hier in Baal 

Een schat van gegevens in een verzorgde uitgave. Zoiets verdient 
navolging. "Opdat wij ze nooit zouden vergeten" 

2005 JAAR VAN DE FOLKLORE 
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft het jaar 2005 
uitgeroepen tot JAAR VAN DE FOLKORE. 
Folklore is niets oubolligs. Integendeel, het is een springlevende 
manier om het verleden te beleven. 
Folklore is onvoltooid verleden tijd. 
Het hele jaar is er van alle te doen op het gebied van de folklore. 
De officiële startmanifestatie vindt op 14 mei plaats in Terneuzen 
met een grote klederdrachtendag. 
Vanaf 6 februari leest u de informatie op v1ww. jaarvandefo!k!Q!_~Dl 

UITSPRAAK 144 
De grootste wijsheid zit onder een versleten hoed 

- -------

RIEVEN VAN PAULUS 
1 het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van D.aesdonck. Het staat internationaal geregistreerd 
nder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonder

h den en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en 
vel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

AULUS VAN DAESDONCK 
heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 

~ november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 2825668. 

cretariaat 
nkrekening 

irorekening 
1 denadministratie 

daclle 
dactieadres 
v out en vormgeving 

MUSEUM 

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel , 0161 -433488. 
: 52 18 33 639 t.n .v. Paulus van Daesdonck 
: 37 13 311 t.n .v. Paulus van Daesdonck 
: Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout. 

: Kees Leijten; Anneke Oomes; Jan van der Westerlaken 
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076 5612742 
: Kees Leijten . 

( heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennend ijk 1. Het museum is geopend de 1 • zondag 
v n de maand van 14.00 - 17.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek. Schenkingen 
Y or de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 - 16.00 uur. In juli en augustus is het museum gesloten. 
H t museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus Museum'(S 10.49.79) 

van der Westerlaken 
J M. Leijten 
A van Dorst 

HJ M. Meeren 
M. Goos 

A M Grauwmans 

: voorzitter 
: vice-voorzitter 
: secretaris 
: penningmeester 
: 2• penningmeester 
: medewerker Bavel 
: lid redactie A P.M.Oomes-v d Berg 

ti M. Verschuren : medewerker Ulvenhout 

Monumentenboekje 
Molen 'De Korenbloem' 
130 jaar Mariaschool 
Korenmolen De Hoop 
Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
Driekwart eeuw Constantia 
David Tomkins 
100 jaar school Galder 
Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
Bibliografie 1 
Tussen Witte Wolk en Anneville 
Wandelen in Strijbeek 
Kerken in Bavel 
Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
Het Mastbos en Van Schermbeek 
Gem. Nw-Ginneken in verleden en heden 
De Ginnekensche Tramweg Mij . 
Bibliografie Il 
Wandelen op Luchtenburg 
Veldnamen 26 (Index) 
Gemaallijst 1795 
Straatnamen 
Carnaval in Ulvenhout 
Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
Sint Laurentiuskerk 1904-2004 

J.M.E.M. Jespers 
J.C. van der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
H. Dirven, K. Leenders e.a 
Dr. J.L.M. de Lepper 
H. Dirven , J. v.d. Westerlaken 
J. en R. v.d. Westerlaken 
Drs. H. Verhoeven (BvP 39) 
A. Verkooijen e.a. (BvP 44) 
Ir. Chr. Buiks (per deel) 
Brieven van Paulus 46 
M. Beugels, C. Leijten (BvP55) 
J.M.E.M. Jespers 
J. Jespers en Drs. H. Verhoeven 
Dr. C.S.M. Rademaker SS CC 
Ir. W. Bonekamp, M Scheepers 
A. J. Spierings 
Jac Jespers 
P. van de Ven e.a. 
C.J.M. Leijten (BvP 101) 
Jacques Jespers 
Ir. Chr. Buiks, J. Spoorenberg 
J.M.H. Broeders, A.W. Jansen 
A.W . Jansen 
Ben C. Martens 
C.P.M. van Alphen 
Kees Leijten e.a. 
Kees van Hooijdonk, Kees Lf'ijten e.a 

2002 
2003 
2002 
2001 
2003 
2004 
2004 
2003 

€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 5,00 
€ 5,50 
€ 3,50 
€ 3,50 
€ 2,00 
€ 3,50 
€ 3,50 

5,00 
2,00 
4,00 
2,00 
4,50 
2,50 
9,00 
3,50 
2,00 

uitverkocht 
1,00 

€ 5,00 
€ 3,00 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 

Il I v renigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezin-
11 , tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit Het lidmaatschap van de Kring 
ldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2004-2005: 15,- Euro per jaar. 




