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Het verenigingsjaar is weer ten einde . De dertigste jaargang van 
onze "Brieven van Paulus", het tijdschrift dat al 155 edities beleef
de met duizenden pagina's wetenswaardigheden uit ons heem. 
Ook deze editie is weer interessant. 
Ad Jansen vertelt meer over het landgoed Cranendonk aan de 
Prins Hendrikstraat. Aanvankelijk waren er geen foto's bekend, 
maar dank zij het bekende netwerk en oproepen in onze bladen 
mocht het toch lukken enkele fraaie foto's te vinden. 
Galder heeft er weer een kapel bit toegewijd aan Sint lsidorus. In 
een lange optocht trokken honderden door de velden. 
Jan Roovers vereeuwigde het. 
Karel Leenders licht weer een tipje op van de sluier over de in on
ze geschiedenisboeken onbekende "Slag bij Strijbeek". 
1 n de tuinen van het Rood Hert op de Markt van Ginneken wordt 
gebouwd. Ad Jansen filosofeert er over in weer zo'n gedegen arti
kel van hem . 
We moesten afscheid nemen van niet minder dan vijf vrienden die 
overleden in de laatste maanden. We gedenken hen. 
Een nieuwe tentoonstelling staat in de steigers. Klassefoto's ! 
Met nog wat knipsels uit het boek van Hallema · Ioopt ook het jaar 
van herdenkingen aan de bevrijding ten 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Ni~uw -Ginneken 

15 Hooimaand 2005 

Beste Heemvrienden, 

Dit is de laatste convocatie, die u van mijn hand in de Brieven 
van Paulus zult aantreffen. 
Ik heb mij voor de komende jaarvergadering op 3 oktober niet 
meer herkiesbaar gesteld. Na dertig jaar voorzitter van Paulus te 
zijn geweest, is het goed dat een nieuwe voorzitter de kar gaat 
trekken. In het huidige bestuur vinden we actieve en jonge 
bestuursleden, die op de komende jaarvergadering aangevuld 
worden met Toon van Miert uit Ginneken en Hans van der Zan
den uit Bavel. Een goed moment om het vaandel over te dragen. 

De zomer is aangebroken en dat is het moment dat bij de 
heemkundekring het programma voor het komende verenigings
jaar samengesteld wordt. 
De eerste activiteit van het 31 st

e verenigingsjaar is de opening 
van de tentoonstelling van klassenfoto's uit de vorige eeuw van 
de scholen uit Galder, Ulvenhout, Bavel, Heusdenhout en Gin
neken. Als u nog klassenfoto's hebt, laat ze ons kopiëren en 
voorzie ze van zoveel mogelijk namen. De opening vindt plaats 
op zondag 4 september om 14.00 uur. 

De jaarvergadering vindt plaats op maandag 3 oktober in zaal 
Flamingo in Ulvenhout en begint om 20.00 uur. Na het Brabants 
worstenbroodje in de pauze treden voor u Jan Jorissen, Roeland 
Stoop en Ton Wijngaards op met liedjes die in en kort na de 
oorlog erg populair waren. Dit als afsluiting van de herdenking 60 
jaar bevrijd. · 
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1 k hoop, dat ik U nog vele jaren in een goede gezondheid bij de 
activiteiten van de heemkundekring mag ontmoeten. 

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

Jan van der Westerlaken, voorzitter 

In onze collectie schoolfoto's bevindt zich deze mooie toto van 
een klas met op de achtergrond de Ulvenhoutse kerk. 
Wie kan over deze foto iets meer vertellen? Wanneer genomen? 
Kent u iemand ? We zijn benieuwd naar uw reacties. 
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AGENDA 2005 (134) 
juli 
01-31 museum gesloten 
15 Brieven van Paulus 155 

augustus 
01-31 museum gesloten 
31 einde van het dertigste verenigingsjaar 

september 
01 Begin van het 31e verenigingsjaar 
04 opening tentoonstelling van klassefoto's 
10 open monumentendag religieus erfgoed 

oktober 
01 Museum open 
03 Jaarvergadering Zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout 

Na de pauze zullen Jan Jorissen en zijn vrienden nog 
eenmaal de avond vullen met liedjes uit en over de oorlog 
nu 60 jaar geleden. Aanvang 20.00 uur 

15 Brieven van Paulus 156 

november 
06 museum open 
14 lezing 

december 
04 museum open 
15 Brieven van Paulus 157 
31 kinderen zingen langs de deur "Nieuwejaorke zoete" 

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 
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30e JAARVERGADERING 

Op maandag 3 oktober 2005 houdt onze heemkundekring zijn 
dertigste algemene ledenvergadering in café-zaal Flamingo Dorp-

straat 66 Ulvenhout. Aanvang 20.00 uur 

AGENDA 
1 Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen 
2 Notulen van de 29e algemene ledenvergadering van 13-09-

2004 gepubliceerd in B.v.P.151 pagina 19-22. 
3 Jaarverslag door de secretaris 
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen in 

het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester 
5 Verslag van de kascommissie ( de heren Harrie van de Mast 

en Toon van Miert) 
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het 

verenigingsjaar 2005-2006. Harrie van de Mast treedt af. 
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begro

ting voor het jaar 2005-2006. 
8 Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

volgens rooster af de heren Dick Meeren en Jan van der 
Westerlaken. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. 
Het bestuur draagt Toon van Miert (Ginneken)) en Hans van 
der Zanden (Bavel) voor als nieuwe bestuursleden 
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen 
de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de 
vergadering aan het secretariaat bekend te worden gemaakt 
onder overlegging van een voordracht met 10 handtekenin
gen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze een 
eventuele benoeming zal aanvaarden. 

9 Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar 
10 Rondvraag 
11 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Na de pauze met heerlijk Bavels worstenbrood treedt Jan Jorissen 
nog eenmaal op met zijn vrienden met liedjes uit en over de 
oorlog, nu 60 jaar geleden. 
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IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we helaas weer afscheid 
nemen van enkele van onze leden 
We ontvingen een overlijdensbericht van 
26 april Koos v. Elewoud Acaciadreef 29 
28 april Kees v. Ginneken Eikakker 12 
28 april Frans Verschuren Slotlaan 2 
21 mei Nico van Herpen vh 't Hofflandt 48 
27 mei Jan Oomen Jack van Gilsplein 19 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Ulvenhout 
Ulvenhout 
Etten-Leur 
Ulvenhout 
Bavel 

77 jr 
77 jr 
63 jr 
87 jr 
93 jr 

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 

Op 77-jarige leeftijd overleed op 28 april 2005 Kees Van 
Ginneken. Kees diende in zijn werkzaam leven bij de Koninklijke 
Marechau~see,_ toen de grensbewaking bij Strijbeek.Een etalage
pop met zIJn uniform staat al jaren zeer voornaam in ons museum. 
Ook kregen we zijn collectie uniformpetten, die de basis vormt van 
onze grote pettencollectie. Regelmatig werden wij verwend met 
prachtige boeken over het koninklijk huis. 
Ook na zijn overlijden werden we door zijn zoons nog verrast met 
meerdere giften uit zijn verzamelingen. 

Frans Verschuren was de dialectenman uit West-Brabant. 
Als echte Ettenaar organiseerde hij jaarlijks het Ettenleurs diktee. 
In ~nz~ zus~ervereniging Jan uten Haute te Etten-Leur was hij een 
actief hd die naast het dialect en het diktee ook de Genealogi
sche Dag mede voor zijn rekening nam 
Een echte heemkundige overleed op nog jonge leeftijd. 

HEEMKUNDIG NIEUWS 
Verzameld door Kees Leijten 

90 JAAR PATERS VAN BAVEL 
Dit jaar is het 90 jaar geleden dat de paters van de HH Harten in 
Bavel Huize IJpelaar kochten, het tegenwoordige klooster aan de 
Seminarieweg. Dit was reden van een aantal Bavelaars om een 
comité te vormen om dat jubileum feestelijk te vieren. 
De ideeën kregen al vorm. Allerlei lijnen zijn uitgezet. 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck heeft een boekje in voor
bereiding met naast de officiële geschiedenis over congregatie en 
klooster ook de bijdragen van vele Bavelaars over hun eigen her
inneringen en belevenissen. 
Op verzoek van de paters is de jubileumviering echter een jaar 
uitgesteld omdat zij pas in 1916 in Bavel kwamen wonen. 

Noteer dus in uw agenda dat op 3 september 2006 het jubileum 
gevierd zal worden in Bavel, in de kerk en in het klooster. Dan zal 
ook het boekje verschijnen. · 
Op zaterdag 9 september 2006 is er een symposium gewijd aan 
het werk van de paters en andere kloosters. 
Plaats en tijd van alle feestelijkheden leest u over een jaar in dit 
blad 

GEHINNIK EN HOEFGETRAPPEL 
In het Karrenmuseum te Essen vindt dit jaar weer een bijzondere 
tentoonstelling plaats. Een tentoonstelling over het paard, de trek
ker van karren en wagens. 
Ook wij wijdden enkele jaren geleden een tentoonstelling aan het 
paard met vele prachtige foto's van het paard in al zijn facetten. 
Maar ondanks ons succes moet je voor zo'n tentoonstelling in een 
echt karrenmuseum zijn. Dat hebben we in Essen. 
De tentoonstelling is het product van de nieuwe conservator Leslie 
Brosens. Zij volgde onze vriend Lode Jordaens op ,die een jaar 
geleden na een ernstig ziekbed is overleden. · 
25 juni - 25 september op zon- en feestdagen 13. 30-16. 30 uur. 
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ERFGOEDBRIEF NUMMER 3 
Openheid en transparantie in beleid en uitvoering zijn fundamen
tele voorwaarden bij het opbouwen van een draagvlak bij de be
volking. Dat geldt vooral voor het erfgoed. 
Immers vele Bredanaars (en dorpelingen red.) gaat het eigen erf
goed aan het hart. Of het nu om gebouwde · monumenten gaat of 
om archeologische zaken, bijna dagelijks wordt in kranten aan
dacht gevraagd voor de historische verworvenheden of (vermeen
de) historische waarden die aandacht krijgen of verloren (dreigen) 
te gaan. 
Met deze inleiding opent Johan Hendriks de onlangs verschenen 
Erfgoedbrief nummer 3. Er waait duidelijk een nieuwe en frisse 
wind in de Bredase Monumentenwereld. 
Deel 3 van de Erfgoedbrief verhaalt over de belangrijkste archeo
logische onderzoeken in Breda (2004); een plan van aanpak om 
in de komende jaren alle monumenten in de gemeente Breda te 
inventariseren ; ook een verhaal over de oorsprong van het 
geslacht Nassau. Een interessante, verzorgde uitgave 
Wilt u ook een gratis abonnement op dit interessante blad bel dan 
Gerard Otten 076-529 93.39 of mail< g.otten@breda .nl > 

FIETSEN LANGS MONUMENTAAL GROEN 
Enkele jaren geleden werd door de heemkundekringen uit 
Prinsenbeek en Teteringen in samenwerking met Paulus van 
Daesdonck een fietstocht samengesteld langs de buitenkant van 
de gemeente Breda. De fietstocht werd begeleid door de route op 
papier en bordjes langs de weg. 
Door de herinrichting her en der ( o.a.brug bij Claudius Prinsen
laan en HSL-project) vielen er gaten in de route . 
Die route is nu hersteld. 
Bij WV-Breda en het gemeentearchief kunt u de tekst kopen voor 
een halve euro. Ook in het museum van Paulus. 
De route start bij het gemeentearchief in Breda. 
Maar ook bij het museum kunt u starten. U rijdt de Pennendijk op 
en komt na enkele honderden meters het eerste bordje tegen. 
Linksaf de Weversdries in. U komt na een aantal kilometers door 
het bos, langs Bavel, Heusdenhoiut, Breda, Teteringen, Hoge 
Vught, Prinsenbeek en Mastbos vanzelf weer bij het museum aan. 
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LINTJESREGEN 
Ook dit jaar kwam de lintjesregen in ons heem neer. 
En de meesten waren leden van onze kring: 

Pierre Teunissen kreeg burgemeester Peter van de Velden op 
bezoek die de totaal verraste Pierre kon mededelen dat hij wàs 
benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau 
Pierre is 34 jaar hoofd van de Brigidaschool geweest, jarenlang lid 
van de gemeenteraad van Nieuw-Ginneken, ,actief in de Carna
valswereld en de man achter "Ons Blad" , het kerk- en nieuwsblad 
dat al een halve eeuw in Bavel verschijnt. 

Joost Bol, directeur van Rabobank Breda werd benoemd tot Rid
der in de orde van Oranje-Nassau. Joost Bol was aanvankelijk 
directeur van Rabobank Ginneken met hoofdkantoor te Ulvenhout, 
maar sinds de fusie van deze bank met Rabobank Breda directeur 
van laatstgenoemde.bank. Joost Bol is actief op allerlei terreinen 
in het economisch, cultureel en godsdienstig leven. 

Op koninginnedag waren in Ulvenhout een groot aantal Fransen 
uit Velines. In het kader van een jumulage met de oude gemeente 
Nieuw-Ginneken onderhoudt Ulvenhout nog steeds contact met 
dit wijngebied in de Dordogne .. 
Godelive van der Horst en François Goubault de Brugière beiden 
uit Vélines werden op deze koninginnedag onderscheiden met het 
Lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau. 

MIJLPAAL TERUGGEVONDEN 
Geloof het of niet, maar de mijlpaal nummer 2 die jarenlang zoek 
was, is teruggevonden op het terrein van de gemeente Breda. 
Onbegrijpelijk de geringe belangstelling van die zijde naar het zoe
ken op eigen erf. De mijlpaal stond eertijds aan de Ginnekenweg, 
maar bij de verbouwing van het café ter plaatse verdween de paal 
spoorloos. Ondanks vele vragen van onze heemkundekring en 
van de Klankbordgroep Monumenten aan de gemeente bleef de 
paal onvindbaar. Een replica werd gemaakt en geplaatst. 

(zie Brieven van Paulus 128 pag. 155 en 150 pag. 222) 
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HONDSDAGEN 
De jongeren onder onze lezers zullen ze wellicht niet meer kennen, maar de 
ouderen hebben het nog wel eens over de 
'hondsdagen vallen in de periode tussen 19 juli tot 18 augustus. De ster 
Sirius, de helderste ster aan de hemel, staat dan in het sterrenbeeld Grote 
Hond. Het is de warmste tijd van het jaar, tijd ook waarin hondsdolheid 
woedt en gevaarlijke besmettelijke ziekten de kop opsteken. Vroeger was 
het onmogelijk om in die periode van het jaar voedsel te bewaren. Onze 
voorouders geloofden ook dat je tijdens de hondsdagen je haar niet mocht 
knippen of wassen, geen belangrijke werken uitvoeren, geen hout kappen, 
geen wijn mak~n en geen onkruid wieden. 

LEVEN IN DE BROUWERIJ 
Deze uitspraak is afkomstig van de zeventiende -eeuwse schilder Jan 
Steen, ook bekend van zijn 'huishouden'. Minder bekend is dat Jan Steen 
enige jaren bierbrouwer is geweest. Zijn brouwerij was organisatorisch niet 
altijd op orde en het gebeurde nogal eens dat er te weinig drank in huis 
was. Zijn vrouw wees hem er met enige regelmaat op dat de klanten weg
bleven omdat er geen bier in de kelders was. Daarop reageerde hij eens 
door een mand eenden in huis te halen. Hij liet ze los met de opmerking dat 
er dan weliswaar geen drank maar wel leven in de brouwerij was. 

REVOLUTIE 
In een interview uit 1985 zei Annie M.G. Schmidt: 
'Ik denk wel eens dat de jaren 1925-1926 eigenlijk een veel grotere revolutie 
betekend hebben dan de zogenaamde seksuele revolutie. Dat was de tijd 
dat de vrouwen hun haar afknipten, korte rokken gingen dragen, 
vleeskleurige kousen aantrokken en de charleston dansten. Dat was een 
echte revolutie' 
Voor een juiste beoordeling van deze interessante opmerking is het mis
schien goed te bedenken dat Annie in 1985 vierenzeventig, in 1965 vieren
vijftig en in 1925 veertien jaar oud was. 

ÈEN INTERESSANT BOEK VOOR EEN CADEAUTJE ? 
LOOP EENS BINNEN IN ONS MUSEUM. 
U VINDT ER VELE UITGAVEN VAN ONZE KRING. 

DE BEVRIJDING , WINTER 1813-1814 
door dr Karel Leenders 

We hebben zojuist de bevrijding van herfst 1944 (Ginneken en 
omgeving) en lente 1945 (Nederland boven de Moerdijk) gevierd. 
Gelukkig werden onze streken lange tijd daarvoor niet direct door 
oorlog geteisterd. Als we teruggaan in de tijd is de eerstvolgende 
bevrijding die van de winter 1813 - 1814: het einde van de Franse 
Tijd. . 

We gebruiken de term Franse Tijd soms heel slordig en bedoelen 
er dan heel de periode 1793 - 1813 mee. 
De geschiedenis is echter ingewikkelder. Troepen van de Franse 
republiek rukten op in 1793, verdwenen weer, kwamen weer terug 
in 1795 en hielpen zo een splinternieuwe maar wel echt Neder
landse "Bataafse Republiek" in het zadel. Die worstelde om zich 
zelf vorm te geven, met wisselingen van de macht en van 
grondwetten. In juni 1806 yond Napoleon, die het intussen tot 
keizer van Frankrijk gebracht had, het kennelijk wel mooi geweest 
en hij zette zijn broer Lodewijk in Den Haag neer om Koning van 
Holland te spelen. 
Het broertje werd wat eigenwijs en probeerde echt iets voor 
"Holland" (ruwweg huidig Nederland zonder Limburg en Zeeuws 
Vlaanderen) te doen. Eind 1809 lijfde de echte Napoleon Noord
Brabant in bij zijn keizerrijk en enkele maanden later volgde de 
rest van het Koninkrijk Holland. De Baronie was nu een onderdeel 
van het keizerrijk. De echte Franse Tijd duurde hier dus slechts 
van 1809 tot de jaarwisseling 1813 / 1814. 

Intussen was Napoleon zijn grote veldtocht naar Rusland 
begonnen. Die expeditie liep vast op de enorme afstanden en 
strenge winter en weldra was het Franse leger, waarvan de gele
deren allengs uitgedund raakten, weer in beweging in westelijke 
richting. 
In 1813 kwamen de legers onder meer in Nederland aan en daar 
vangt een stukje geschiedenis aan dat onze streken raakt. 

1, 

1 

1 



de houten grenadier 
in het Breda's Museum 
foto Breda's Museum 
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Zicht op huis "De Grenadier'' aan de voormalige Leegstraat 51, 
gezien vanuit het zuidwesten.. foto H.A. Hagen 

Collectie Stadsarchief Breda 
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Kees Leijten heeft er in "Nieuw licht op Slag bij Strijbeek" in 
Brieven van Paulus 150 (1) onlangs al wat over gezegd, maar er 
valt wel meer over te vertellen. 

Op 9 december 1813 hadden de Pruisische en Russische 
troepen, waaronder Kozakken, de vesting Geertruidenberg inge-
nomen. De legermacht maakte een overnachtingskamp bij Oos
terhout gereed en vier kozakken te paard werden er op uit 
gestuurd om de situatie bij de vesting Breda te verkennen. 
Die was inmiddels in staat van paraatheid gebracht, met wachten 
op de wallen en een crisiscomité op het stadhuis. Plots kwamen 
op het stadhuis van alle kanten van de vesting alarmerende 
berichten binnen: "we zien Kozakken!". De vier Kozakken 
draafden kennelijk in dermate tempo rond de stad, dat men op het 
stadhuis dacht reeds omsingeld te zijn. De Kozakken reden weer 
terug naar Oosterhout om verslag uit te brengen over de toestand 
van de vesting, niet wetend wat ze hadden aangericht. , 
Op het stadhuis deden de autoriteiten, waaronder stadscomman
dant Dubouchet en generaal Ambert, in hun broek van de schrik 
en ze bevalen een snelle afmars richting Antwerpen. Het ging 
allemaal zó snel, dat men een wachtpost aan de noordwesthoek 
van de vesting, ongeveer waar nu de tunnel van de Lunetstraat is, 
helemaal vergat te verwittigen. Dez~ grenadier bleef dus braaf zijn 
taak vervullen en sneuvelde de volgende dag, 10 december, toen 
de bevrijders dan écht kwamen opdagen. 
Wat de stad betreft: de Boschpoort stond open en men kon zo de 
stad in, geen enkel probleem naar het schijnt. Als herinnering aan 
de grenadier die trouw op wacht bleef, werd bij de herberg waar 
hij postte een houten grenadier geplaatst, die het tot tegen 1960 
heeft volgehouden. Toen werd het herbergje afgebroken en 
verhuisde de grenadier naar de Stedelijk en Bisschoppelijk Muse
um op de Markt in Breda. 
Nu houdt deze dappere volhouder de wacht in de koffieruimte van 
het Bredaas Museum. 

Nu Breda ingenomen was, trok het geallieerde leger weer verder 
zuidwaarts. Het grote doel was natuurlijk Antwerpen. 
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Omgekeerd beval Napoleon om niet alleen de metropool te 
behouden, maar ook om Breda terug te winnen. De Fransen 
kwamen Breda op 20 december belegeren, maar weer was er een 
cruciaal misverstand. 
De Franse luitenant-generaal Roguet meende twee dagen later 
dat de geallieerden een groot offensief gestart hadden, en maakte 
dat hij wegkwam. Hij trok zich terug in Hoogstraten. Rond de kerst 
waren er al her en der schermutselingen als patrouilles van beide 
kampen elkaar tegenkwamen. Op 2 januari botste een Franse 
cavaleriepatrouille bij Meer op een groep Pruisen. De Pruisen wer
den tot bij Strijbeek achternagezeten en aan weerszijden vielen 
slachtoffers. Dit is de "Slag bij Strijbeek" waar Kees Leijten over 
schreef. Op 3 januari waren er gevechten in Meerle, op 7 januari 
te Meer. 
Intussen verzamelde de Pruis Von Bülow rond Breda zo'n 13.000 
manschappen voor de aanval op Antwerpen. Hij zag echter kans 
de Fransen te laten geloven dat hij het op het hart van de Kempen 
gemunt had. Vanuit Brussel trokken daarom hulptroepen naar St.
Job in 't Goor. Heel het gebied ten noorden daarvan werd volgezet 
met stellingen van verschillende Franse legergroepen. 

Op 11 januari, in een vreselijke sneeuwstorm, rukten de Pruisen in 
drie colonnes op naar het zuiden. De oostelijke groep trok via Strij
beek, Meersel-Dreef en Meerle naar Hoogstraten, met de bedoe
ling om naar Oostmalle op te trekken. De middelste groep zou 
vanuit Zundert zowel Loenhout als Wuustwezel aanpakken, met 
als einddoel Brecht en Malle. De westelijke groep trok vanuit Etten 
over Sprundel en Rucphen naar Wernhout en Essen. Engelse 
troepen zouden vanuit Roosendaal zuidwaarts trekken. Met die 
westelijke groepen ging het in de sneeuw niet al te best, met de 
oostelijke ging het wat beter. De hele dag was men in gevecht met 
de Fransen die een linie van Meer over Hoogstraten naar Wortel 
trachtten te houden. Echt felle gevechten waren er tussen Meer 
en Minderhout. Aan het eind van de dag luwden de gevechten, die 
bekend zouden worden als de Slag bij Hoogstraten. De Fransen 
trokken zich schielijk terug op· Antwerpen. Die stad konden ze 
houden tot 5 mei 1814, lang nadat de Franse keizer in Parijs was 
afgetreden. 
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In de gevechten bij Strijbeek, Meer, Minderhout en Hoogstraten 
zijn naar schatting 1200 tot 1600 doden en gewonden gevallen. In 
de Heesakker van Eindmeer werd een massagraf gemaakt: die 
plaats heet nog steeds "De Kozakkenkuilen". Tot ieder verrassing 
kwam bij het archeologisch onderzoek in het tracé van de Hoge 
Snelheids Lijn (HSL) ter hoogte van Werkhoven bij Meer in 2002 
een macabere getuigenis van deze gevechten te voorschijn: het 
lijk van een soldaat! 
Men verwachtte er vondsten uit de IJzertijd of Romeinse periode, 
maar niet iets uit de Franse Tijd. De vondsten zijn beschreven op 
blz. 315 en verder van het verslagboek van het archeologisch 
onderzoek in het HSL-tracé tussen Hazeldonk en Antwerpen (2 > 

De ruiter die op Werkhoven gevonden werd, is dus niet bijgezet in 
het massagraf. Misschien raakte hij gewond en werd hij verpleegd 
op een boerderij. Na zijn overlijden is hij daar dan begraven. Er 
gaat echter ook een verhaal dat de smid van Meer een lastige 
Kozak met zijn voorhamer naar de andere wereld geholpen had. 
In 1866 vond men het geraamte, maar het is onduidelijk wat er 
toen mee gedaan werd. De militair die bij Werkhoven gevonden 
werd was echter geen Kozak, maar een 0onge) ruiter van de Prui
sische Kurmärkische Landwehr. 

In de laatste maanden van 1813 waren de Franse autoriteiten in 
Antwerpen bezig om de eigendommen van de Nassause Domei
nen te verkopen. Die bezittingen, boerderijen, landerijen, molens 
en grote heidevelden, werden geveild. Die reeks veilingen kon 
door de militaire ontwikkelingen echter niet afgemaakt worden. 
Dat blijkt de verklaring te zijn voor het feit dat sommige domein
goederen in de Franse tijd wél en andere niet in particuliere han
den kwamen. 

1 Kees Leijten : "Nieuw licht op slag bij Strijbeek" in Brieven van Paulus 23 (2003/2004) 

231-232 

2 Verbeek, C., S. Delaruelle, J. Bungeneers. Verloren voorwerpen. Archeologisch 

onderzoek op h'et HSL-traject in de provincie Antwerpen. Antwerpen (Provinciebestuur), 

2004. (A4, 447 blz., il/., krtn. , /it. , samenvattingen in Frans, Duits en Engels, ISBN = 

9066250593) 



'' Soldaeten ! Tei:"J~ ik ge!19orzaem aeu. 
de· ll(}(1dzaekclykheyd ~ -welke ·1:i-lj \:ä'iï tiet· held~ 
af tig fransen leger ve-wy<lerd , neéme ik met 
mv de 0 ·elukkiO'e zekerhevd dat dit le 0 --er doór 

.l ö ,::, .J O ' 

de roe:mugtige diensten welke het \'ader!aud: 
daer van venvagt, aen de Iof-f>raI1ne11 zal beand
woórdeo" welke onze vyandeu zeHs, daer aen. 
:niet bebbeu konneu wey geren. 

" Soldaeten" ik zal, hoewel afwezig , uwe 
itappen volgen. Ik ken aHe uwe corpsen , en 
1iiet eeu der zelve zal eeni 0 · [!e•.vi:>tirJ' voórdeel 

0 .. '"' ::) 

op den vyand behaeîen , zonder doór a1y , we-
geus den be-toonden moed " opgernerkt te wor ... 
tlen. Ea gy, eo ik., \YJ zyn gelasterd. 1\1e11-
sd1en, uer 011bevoe~d om onz.eu arbvd te scbat-

v ~ 

ten, ht-bben iu de bl_yken van verknogtbeyd" 
"dke ;.!'Y my gerreéven hebt, eenen .iver. oe-

,... C J-1 
2-ien, waer vau ik het eenig voórwerp \Vas. 0:-it , 
uwe volgende overwiuuiugen hun verkondigen, 
dat het bovenal ons vaderland was dat gy dieude 
in m_y te gehoorzaemen, en . dat, zoo îk eenige 
aerHpraek o;) uwe genegeudueyd hebbe, ik die 
verJie11de doór- my ne vuerige 1iefJè voG:- Vrank
ry k ~ oi1ze algemeyne moeder. 

r1 Suldaeren, :wcr eeuio-e poo 0 ·in_•-Yen en de 
. ::, ,-:, · û O ' 

coalitie i.s outbonJen. Napoleon zal u he1:kennen 
iu de sla~en die g{ gaet toebrengen. . 

, ,,, Red de eer, ue onafhaoglykbeyd dei· F' ran
scb~n. Zyt aftyd Jîe zelve maunen 1 geiyk î:k 
u van . ovet twîutig- jaereu gekend heb_, en gy 

1 . • l " zu t onverwwoaer zyn. 
Get. NAPOLEON. 
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NAPOLEON AAN HET WOORD. 

In DE VLIERBES, het tijdschrift van de heemkundekring uit 
Beerse-Vlimmeren (B) vonden wij nevenstaande proclamatie aan 
het Franse leger van 20 juli 1815 -----------

Antwerpen, Donderdag 20 juli 1815 

GAZETTE VAN BRABAND. 

Soldaten! 
Terwijl ik gehoorzaam aan de noodzakelijkheid welke mij van het 
heldhaftig Frans leger verwijderd heeft, neem ik met mij de 
gelukkige zekerheid dat dit leger, door de roemrijke diensten 
welke het vaderland daarvan verwacht aan de lofgalmen zal 
beantwoorden, welke onze vijanden zelfs daaraan niet hebben 
kunnen weigeren. 
Soldaten, ik zal, hoewel afwezig, uw stappen volgen. Ik ken al uw 
korpsen en niet één zal enig gewichtig voordeel op de vijand 
behalen, zonder door mij wegens de betoonde moed opgemerkt 
te worden. En gij en ik, zijn belasterd. Mensen, zeer onbevoegd 
om onze arbeid in te schatten, hebben in de blijken van 
verknochtheid welke gij gegeven hebt, een ijver gezien waarvan ik 
het enig voorwerp was. Dat uw volgende overwinningen hun 
verkondigen dat het vooral ons vaderland was dat gij diende door 
mij te gehoorzamen en dat, zo ik enige aanspraak op uw 
genegenheid mag maken.ik die alleen verdiende door mijn vurige 
liefde voor Frankrijk, onze algemene moeder. 
Soldaten, nog enige pogingen en de coalitie is ontbonden. 
Napoleon zal u herkennen in de slagen die gij gaat toebrengen. 
Red de eer, de onafhankelijkheid der Fransen. Blijf altijd dezelfde 
mannen, zoals uk u twintig jaren lang heb gekend en gij zult 
onoverwinnelijk zijn. 

Getekend Napoleon . 

Na enige weken van werkloos wachten op het landgoed Ma/maison gaf hij zic~
over aan de Engelsen, die hem tot deportatie naar St.-He/ena veroordeelden. HIJ 
kwam er op 16 okt 1815 aan en overleed na bijna zes jaren van ballingschap. 

UIT: DE VLIERBES JRG 25 NR 99 
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OUDERSCHAP 
door Ad van Eijl-van de Klashorst 

Een kind ontstaat in 't moederlijf 
Voor een tijdelijk negenmaands verblijf 
Het groeit en wil zelfstandig zijn 
En vecht zich vrij in bloed en pijn 
't Heeft 's morgens, 's middags, 's avonds dorst 
En zoekt doorlopend moeders borst 
Ligt heel ongegeneerd te gapen 
Krijst omdat ie niet kan slapen 
Blaast zijn wangen rood en bol 
Drukt zijn hele luier vol. 

Later ontdekt hij zijn beentjes 
Sabbelt op zijn eigen teentjes 
Drinkt zijn moedermelk heel stoer 
Laat op pa's schouder een grote boer 
Kluift op allebei zijn handjes 
Want hij krijgt zijn eerste tandjes. 

Daarna draait hij op zijn rug, 
Op zijn buik, en weer terug 
Hij groeit hard, ja, hij groeit groot 
Trekt zich op aan de tafelpoot 
Begint radeloos te gillen 
Want hij valt boemt op zijn billen 
D'ouders moeten overal zijn 
Want hij ontdekt het kruipfestijn. 

Eens is hij toch uitgekropen 
En in één week gaat hij lopen. 
D 'ouders voelen zich dan blij, 
Denken: 't zorgen is voorbij, 
Maar zij merken tot hun schrik: -

ZORGEN TOT DE LAATSTE SNIK! 
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BREDA VERTELT 
VAN ZIJN BEVRIJDING 

28-30 OCTOBER 1944 

A.HALLEMA 

5 (slot) 

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 ), over Bavel (BvP152) en over Ulvenhout 
(BvP153). 
Ginneken behandelt hij niet apart. Hij beschouwt het als Breda. 
We hebben een aantal losse passages bij elkaar gezocht : 
Het eerste deel publiceerpen we in BvP154, nu nogmaals 't 
Ginneken. 

SL Lau.rensgesticht, Ziekenhuis en Pension, Ulvenhoutschelaan 

Dit· was het ziekenhuis van Breda, dat den eersten stoot der oor
logsgewonden opving, toen de Duitschers van het Zuiden uit naar 
het Noorden toe werden teruggedreven en de Geallieerden hen op 
den voet volgden. Door zijn riante ligginq aan een drukken ver
keersweg naar België, groote parkeerterreinen, beschaduwd door 
beveiligend geboomte, zijn dependance en andere hulpmiddelen 
hadden de Duitschers van begin September 1944 af bij voorkeur 
hier een pied à terre gezocht en gevonden voor hun zieken en 
gewonden. De eerste dagen van September gingen ook hier voor
bij vol rumoer van voorbijtrekkende Duitsche colonnes op de 
vlucht, waardoor in het ziekenhuis de indruk werd gewekt, alsof 
de bevrijding van Grnda mot of zonder oorlog aanstaande was. 
Een gevolg daarvan was, dat ook hier eon clo0l van het personeel 
(dienstmeisjes) naar huis wilde, evonals vele patiënten, die bij · 
gebrek aan transportmiddelen op bakfietsen en handkarren door 
familie werden gehaald of door zus lers en verpleegsters werden 
gebracht. 
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Het verpleegstersexamen op 7 September ging nog door, doch de 
onrust bleef aanhouden, vooral toen op 13 en 14 Sept. de hevige 
explosies op het militaire vliegveld bij Gilze-Rijen veel glasschade 
veroorzaakten, zoowel in het ziekenhuis en pensionaat zelf als in 
het daartagenover gelegen en bij de inrichting behoorende "Valk-
/ . .. 

rust"~ De daar gelegerde Duitschers trokken op 22 September weg, 
doch toen begon de groote drukte in het ziekenhuis eerst recht, 
doordat een volledig Duitsch Roode Kruistransport met 180 man 
personeel hier arriveerde en een groot deel van het gebouw in 
beslag nam. Italianen pakten als gedweeë knechtjes uit, de Duit
schers deelden bevelen uit, doch de organisatie was in één woord 
prachtig, alle kisten en wagens waren in een minimum van tijd 
uitgepakt en de instrumenten met de noodige hulp- en verband
middelen gerangschikt, want de zware operaties zouden spoedig 
moeten beginnen. Ook "V alkrust" werd weer bezet, de officieren 
in de kamers, de soldaten tot 160 man toe in de remise, anderen 
op de zolders in de garage. De lichtgewonden werden dadelïjk 
doorgezonden naar Tilburg, de anderen bleven, tot twee dagen 
later deze ploeg weer even plotseling vertrok en vervangen werd 
door een andere, eveneens uitgerust met een volledige zieken
huisinstallatia : een volledige keuken, een compleet laboratorium, 
een Röntgeninstallatie met donkere kamer, een apotheek, tiental
len kisten met instrumenten enz. De gewonden werden door eigen 
personeel verzorgd en bewaakt, maar af en toe werd ook wel 
assistentie van zusters gevraagd. 
Vele gewonden waren er leelijk a~ toe en verscheidene stier
ven er : Duitschers, Italianen, Russen en enkele Polen. De mees-

, ' 

ten lagen geheel gekleed te bed, de z.g. ,,lichtgewonden" op veld-
brancards of stroozakken. Zelfs op de operatiekamer werd bijna 
n4€mand ontkleed - want het gold hier een z.g. Duitsch door
gangslazaret en men volstond meestal mot con jas cm schoenen 
uit te doen en het lijfgoed wat op to schuiven. Een zuster van het 
huis iungoordo ob tolk. Do Engelschen, di0 hier nu ook kwamen, 
waren ull Yorbhlro mot hot merk "Lincoln" op hun uniform. Velen 
stiervnn 011dor do amputatie of bloedtransfusie. Deze laatste werd 
toegepast jn directe methode van donor op patiënt. Het was hier 
wol oon verschrikkelijk beeld van den oorlog in zijn meest bloe
dig en c'n abchrikwokkenden vorm. 

1 

1 
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Zoo ging het hier oenige dagen en nachten door met ter afwis
seling de bomburdcmcntcn op het stationsemplacement, toen da 
rails er recht omhoog stonden - 28 September -, op Bad Wöris
hofen met de verschrikkelijke gevolgen daarvan - 13 October -
tot 27 d.v. ook in het Laurentiusziekenhuis de noodige maatrege
len genomen moesten worden tegelijk met het vertrek der Duit
schers ond~r . commando van zekeren majoor Jogmann, een Ober
stabarzt en een Oberarzt. Het toen tamelijk onderkomen en ver

vuilde ziekenhuis, onder gewone omstandigheden · een toonbeeld 
van reinheid, moest niet alleen van boven tot onder gereinigd 
worden, doch in verband met de nadering der Geallieerden moes
ten ook de zieken naar de kelders, waarin Moeder-Overste al een 
noodverlichting had laten aanleggen, om op alle eventualiteiten 
voorbereid te zijn. De zv.rare en ernstige zieken bleven in de 
gang. met bed en al tusschen twee binnenmuren, de overige pa-

. . 
tiënten, leiding en personeel met een aantal gasten gingen den 
kelder in. Men was daarmee nog maar nauwelijks klaar, toen 
een granaat het geheele trappenhuis vernielde door een inslag 
op de brug, die de verbinding tusschen pension en ziekenhuis 
uitmaakt. Veel glasschadê · doch geen persoonlijke ongelukken. 
Buiten de zusters, die bij de zieken in de c;ang waakten, waren 
er in den kelder bijna 300 menschen bijeengebracht, terwijl de 
bakkerij dienst deed voor reefter der zusters en eetkamer voor 
H. geestelijken. Een kleine afwis.seling bezorgden een aantal 
Duitschers, die door · de ingeslagen ramen van het rectoraat in 
den kelder waren gedrongen om het bier te verorberen, dat er 
van hun vertrokken landgenooten was blijven staan. Maar een 
officier haalde hen 8r uit; hier mochten zij 'geen dekking zoeken. 
Verschillende Duitschers patrouilleerden nog me( geweren en 
revolver in de Ulvenhoutschelaan, dekking zoekend achter de 
dikke boomen, hetgeen vanuit het ziekenhuis viel waar te nemen. 
Om half tien des Zaterdags kwamen echter al de eerste Poolsche 
stoottroepers in het ziekenhuis binnen, die natuurlijk met gejuich 
werden begroet. Ze brachten tevens het bericht binnen, dat Ul
venhout àl bevrijd was, eveneens half Ginneken. Ze_ waren ech
ter nauwelijk;:, vertrokken of aan de achterzijde werden twee 
Poolsche gewonden binnen gebracht, een zeer emstigr:-door een 
buikschot, een minder ·zwaar. Den eersten werden dadelijk de 
H. Sacramenten toegediend. ,,Sio brauchen mir nicht mehr zu 
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helfen", waren zoo wat zijn laatste woorden en met de bede om 
nu maar te mogen sterven, gaf hij al spoedig den geest. De an
dere had heimwee naar zijn strijdmakkers en de hartelijkheid, 
waarmee andere Polen hem spoedig ontvingen, was ontroerend 
Hij was in de Raadhuisstraat door een Duitschen sluipschutter 
van uit een kelder gewond, doch· had nog de tegenwoordigheid 
van geest om al zijn granaten in dien kelder te werpen. Een lugu..: 

bere gebeurtenis. 
Nu en dan kwamen nog eens Polen binnen, dronken wat, wer
den gefeliciteerd en trokken weer verder, na tevens de kelders 

en gang te hebben geïnspecteerd. Zij verstonden gedeeltelifk 
Duitsch en Engelsch, enkelen ook Fransch. Toen de rust in huis 
weer wat hersteld was en allen weer rustig in de kelders bijeen 
waren, begon het schieten opnieuw, totdat omstreeks middernacht 
een voltreffer op het dak van het Rectoraat in dit deel der inrich
ting groote schade aanrichtte, gevolgd door een granaatinslag 
in de waranda, het einde der vrouwenzaal en kamer 14, geheel 
in glas, waardoor een enorme glasschade ontstond. De zieken 
werden nerveus en onrustig, doch spoedig door den assistent
chu-urg gekalmeerd. Daar het artillerievuur bleef aanhouden, 
besloot de Rector in de kelders de H. Communie uit te deelen, 
hetzelfde catacomben.tafereel, dat hiervoor ook betreffende ande
re R.K. ziekeninrichtingen werd geschetst. Deze godsdienstoefe
ning werd om tien uur des Zondags gevolgd door een H. Mis 

· inden kelder. Eerst in den namiddag kwam de mogelijkheid, om 
het onderaardsche verblijf voor een wijle te verlaten. 
Toen kwam ook een Canadees, om namens zijn commandant de 
Moeder-Overste te spreken over de vordering van "Valkrust" voor 
den· Staf en 112 man personeel. Moeder en zuster-tolk gingen 
voor het eerst in een jeep - 't was inmiddels vijf uur in den 
namiddag geworden - ter conferentie met militairen, nagewuifd 
door de zusters. Canadeezen op hun zware tanks zwaaiden met 
Oranje-doeken ! Ook "Valkrust" levèrde een treurigen aanblik 
op: overal ravage om en in het buiten, overal glas en gebroken 
vensters, deuren en paneelen, _ stuk geschoten of gebroken ver-

.. warmingsbuizen, in één woord een havelooze rommel, mede ver
oorzaakt door het overhaaste vertrek der Duitschers, die hier on
noodig de ergste ve rnielingen hadden aangericht. 
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Tegen den avond kwamen de Canadeezen vertellen, dat Breda 
al gedeeltelijk vrij was, doch dat het beter was, dat zieken en 
personeel toch nog in . den kelder bleven, dit met het oog op het 
Duitsche tegenvuur. Des Maandags werden na een tamelijk rus
'igen nacht de gewone werkzaamheden al weer hervat en toen 
kwamen ook de buren en bekenden van het huis, getooid met 
Oranje, proficiat wenschen en vertellen van hun wederwaardig
heden. In "Valkrust" werden op dien dag nog acht Duitschers 
op den zolder gevonden, ontwapend en tewerlçgesteld als krijgs
gevangenen door de Amerikanen, tot ze door de geallieerde po
litietroepen overgenomen werden. De -Poolsche aalmoezenier 
F. Tomczak droeg toen in de geheel ongeschonden kapel een 
plechtig Requiem . op voor de gesneuvelde Polen. Daarmee ein

digden in St. Laurentius de schokkende gebeurtenissen der be
vrijdingsdagen op waardige wijze. 

EEN DRONKEN D.UITSE SOLDAAT 
gelezen door Henk Beijers 

Jan Wouters uit Breda is een jongeman, die onlangs in het 
huwelijk is getreden. Hij heeft zich altijd goed gedragen en er is 
geen reden hem te corrigeren op zijn gedrag. Op 26 januari 
jongstleden heeft hij samen met zijn vrouw een huurcedule 
afgesloten. Naar huis terugkerende, ontmoeten ze 's avonds 
tussen acht en negen een Duitse soldaat, die dronken is en 
vreselijk loopt te vloeken en te tieren. Hij vraagt Jan en zijn vrouw 
wat ze op straat te zoeken hebben. De vrouw en Jan antwoordt 
hierop 'zoetelyck':" Dit is mynen man, wy gaen nae huys, dit is ons 
logies". En dan zijn ze bij hun eigen huis aangekomen. De 
dronken soldaat begint met zijn rappier te stoten en te slaan. De 
vrouw loopt daarbij een steek op, dwars door haar voorschoot. Ze 
zet het meteen op een gillen en 'is grootelyck weenende'. Jan 
beseft dat hij in de defensie zal moeten en brengt de soldaat een 
steekwond toe. Kort daarna overlijdt de Duitser. Het Bredase 
stadsbestuur brengt advies uit en het echtpaar wordt remissie 
verleend. (648.12.341 - juni 1576) 

Uit: Genea;ogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 2004p108 



vlnr Kees van Tilburg, initiatiefnemer; pastor Paul Heije; Annie 
Graumans-Christianen, kunstenares; gedeputeerde Annemarie 
Moons; Han van Schendel, architect en pater Luk Wouters 

Televisieregistratie vanuit de lucht 
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KAPEL SINT ISIDORUS Il 
door Kees Leijten 

Op donderdag 21 april is de herinrichting van het zuidelijk deel 
van de Markdal officieel afgesloten. 
1 n een bijeenkomst te Meersel-Dreef met vele genodigden, waar
onder ook het bestuur van Paulus van Daesdonck werd het be
lang van de "nieuwe" Mark belicht. In processie ging het daarna 
naar de nieuwe kapel van Sint lsidorus door , vrijwilligers gereali
seerd aan een wandelpad in het gebied aan de Mark. Na aan
komst werd de kapel officieel ingewijd door pastor Paul Heije van 
de parochie Sint Laurentius (Uvenhout-Galder-Strijbeek) en pater 
Luk Wouters kapucijn uit Meersel-Dreef. 
Gedeputeerde Annemarie Moons droeg het kapelletje daarna 
namens de herinrichters officieel over aan de parochie. 
Een bordje geschonken door de Stichting Restauratie Kerkgebou
wen geeft de nodige informatie aan de wandelaar. 

Het is te hopen dat het houten kapelletje een lang leven bescho
ren is. Helaas kon het geen stenen kapel worden. Het bestem
mingsplan verzet zich daartegen. (Over bureaucratie gesproken.) 

Het nieuwe kapelletje 
in al zijn glorie. 
De ploeg er voor sym
boliseert de landbouw. 
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Achter het vaandel trekt de processie met het beeld van Sint lsidorus d , l landerijen vanuit Meersel-Dreef naar het kapelletje aan de Mark. 
Ons lid, fotograaf Jan Roovers, maakte dit prachtige plaatje aan een rn 11 ,n ander in de Mark 
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Feestliedje ter eere van Bruidegom en Bruid. 

WIJZE : Schep vreugde in 't leven. 
Toen vader Adam 

Nog alleen ter rust moest gaan, 
Zat hij te treuren 
En stortte een traan. 

Hij zag hoe alles was gepaard, 
Slechts was hij nog alleen op aard, 
En moest, helaas ! wat wreed verdriet, 

Zijn eigen kousen stoppen. 

,Neen!" sprak hij droevig, 
,Neen, het lukt niet zonder wijf, 

, 'k Heb niets omhanden 
, Tot tijdverdrijf.'' 

In 't eind sloot hij zijn oogen toe, 
Van al dat praktiseeren moe, 
l\laar nauwlijks was hij in den slaap 
Toen hij verschrikt ontwaakte. 

, ,Ach!" riep hij pijnlijk, 
En hij beet zich op zijn lip, 

•Wat zou dat wezen, 
, Ik mis een rib.·, 

Maar toen hij nu zijn Eva zag, 
Die naast hem op een grasperk lag, 
Gaf hij, door blijde drift vervoerd, 

Haar ras een lekker kusje. 

Die zucht tot kussen, 
Schijnt het menschdom ingeplant, 

Zij heerscht sinds eeuwen 
In ieder land ; 

Ook Bruigom werd dit ras gewaar, 
En toen viel 't eenzaam leven zwaar, 
Daarom zocht hij een lieve vrouw, 
En ·toog viel op zijn Bruidje. 

Ja, Brui_d en Bruigom ! 
Leef in vrede met elkaar, 

En kust elkander, 
Nog vijftig jaar. 

Toe, Bruigom ! vang er ras meê aan, 
'k Wed dat de Bruid 't niet af zal slaan, 
Druk vrij, wij geven u verlof, 
Een kus haar op de lippen. 

Heil, jeugdig Paartje, 
Juichen wij met blijden zin, 

En schenken 't glaasje 
Weer juichend in. 
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CRANENDONK IN GINNEKEN VERDWIJNT 
Opkomst en ondergang van een buiten aan de 
Prins Hendrikstraat 
door Ad Jansen 

Inleiding 
Binnen niet al te lange tijd zullen de laatste overblijfselen verdwijnen 
van een buitenhuis uit de negentiende eeuw,. Het gaat om een 
gebouw op de hoek van de Taxandrialaan en de Prins Hendrik
straat. De tweede helft van de twintigste eeuw was het een bedrijfs
gebouw, maar daarvóór bijna driekwart eeuw lang een deftig 
buitenhuis met aangebouwde hovenierswoning op anderhalve 
hectare grond. De laatste ondernemer heeft zijn bedrijf Leeswereld 
verplaatst naar het bedrijventerrein in Bavel. Men wil het oude pand 
slopen en het terrein bebouwen met appartementen, twee kappers 
en garageboxen 1

. Het plan is in feite de afsluiting van de 
vooroorlogse verkaveling van de grond van het buiten, waarop in de 
jaren dertig van de twintigste eeuw de woonwijk tussen de Prins 
Hendrikstraat, Rozenlaan en Van Duivenvoordestraat is ontstaan 
(zie afb.3). 

De Prins Hendrikstraat 
Omstreeks 1850 was de Prins Hendrikstraat, die in die tijd 
Kamemelkstraat heette, nog praktisch onbebouwd. De weg zelf 
bestond toen echter al minstens vijf eeuwen. Het was van oor
sprong een molenweg, een pad dat in de veertiende eeuw ontstaan 
moet zijn als kortste weg voor de boeren uit de omgeving van de 
huidige Valkenierslaan, Overakker en Woffslaar naar de molens op 
de Zandbergen 2

. Die functie had deze weg in de eeuwen daarna 
echter niet meer. In de zeventiende eeuw was de naam 
Botermelckstraat gebruikelijk, in de achttiende eeuw heet de weg 
meestal Kamemelkstraat 3• 

Op de kaart die landmeter De Haan in 1852 van Ginneken 
getekend heeft, staan er aan de zuidzijde van de Kamemelkstraat 
maar twee boerderijtjes getekend: 't Bergje in het gedeelte tussen 
de Ploegstraat en de Gaffelstraat en nog een huisje tegenover de 
Gaffelstraat. Op de hoek met de huidige Dillenburgstraat lag de 
hoeve Groenland. 
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Aan de noordzijde van de Prins Hendrikstraat stond alleen nabij de 
Strijen laan een huis of boerderij, eens Jacob Bettenstede genaamd 
(zie afb.1 ). 
1 n 1853 werd de Vestingwet van 1814 gewijzigd. Daarbij werden de 
bouwvoorschriften aanzienlijk versoepeld. Tot de wijziging mocht er 
in het gebied tussen de Zandbergen en de huidige Dillenburgstraat 
alleen in hout worden gebouwd, slechts de kelder en de schoor
steen mochten in steen worden opgetrokken. In oorlogstijd moesten 
de huizen gemakkelijk te slopen of te verbranden zijn. In 1853 werd 
de buitenste kring opgeschoven van de Dillenburgstraat tot vlak ten 
noorden van het Oranjeplein 4

. Ten zuiden van deze lijn mocht er 
voortaan volledig in steen worden gebouwd. Dit leidde in de jaren 
na 1853 tot de bouw van een groot aantal nieuwe woningen in het 
vrijgegeven gebied. Tal van hogere ambtenaren en officieren sloe
gen in Ginneken hun slag met de aankoop van grond, met de be
doeling hierop een villa of herenhuis op te laten trekken. 
Begrensd door de zuidzijde van de huidige Prins Hendrikstraat, de 
oostzijde van de Rozenlaan en noordzijde van de Van 
Duivenvoordestraat lag een perceel landbouwgrond dat in de eerste 
helft van de negentiende eeûw aanvankelijk eigendom was van de 
Ginnekense belegger Hubert Buijs en vanaf 1834 in het bezit was 
van Jan van Alphen en zijn kinderen. Ook dit perceel kwam in 1853 
vrij voor bebouwing (afb.1 ). 

Jacob Spoor, stichter van Cranendoncq 
In 1856 werd het perceel dat toen nog bijna 1,5 hectare groot was, 
verkocht aan Jacob Spoor (1790-1872), betaalmeester in het 
arrondissement Breda. Hij stichtte er een buiten, dat 58 jaar in het 
bezit van deze familie zou blijven. De familie Spoor kocht in deze 
omgeving ook nog andere percelen op. 
Jacob Spoor werd op 25 juni 1790 geboren te Eindhoven als zoon 
van Willem Lodewijk Spoor en Maria Elisabeth de Bas. Hij stamde 
uit een oud geslacht van ambtenaren en juristen 5

. Ook Jacob's 
loopbaan volgde dit patroon. Hij was achtereenvolgens ontvanger 
der registratie en domeinen in Oss, Helmond en te Breda. Tussen 
1849 en 1868 was hij betaalmeester in het arrondissement Breda. 
In 1823 trouwde hij te Beek en Donk met Wilhelmina Elisabeth de 
Jong van Beek en Donk ( 1803-1885), bij wie hij vijf kinderen kreeg. 
De toen al gepensioneerde betaalmester overleed in 1872 te Breda. 
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Het buitenhuis Cranendonk te Ginneken in 1903, gezien vanaf 
de huidige Taxandrialaan. Op de voorgrond de "koepel" ,die 
terug te vinden is in afb. 2. 
Cranendonk was toen eigendom van Mr Johan Spoor, advocaat 
e? procureur te Haarlem. (zittend achter de haag). 
Lmks van hem zijn vrouw Maria Christina Knappert. 
V~rde~ de kinderen Simon (voor de haag ~ van rechts), 
Hendnkus (voor de haag links) en Johan (op de arm van de 
kinderjuf). 
Op de foto ontbreken de oudste zoon Wim en dochter Corry 
Foto A. van Erp Ginneken. . 
(Collectie Documentatie Spoor, Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven, aanwinst 17 01 2005; met dank aan Jan Melssen) 

289 

Afb. 1: Detail van de van 1852 daterende kaart van landmeter De 
Haan. Aan de Karnemelkstraat (gestippeld) het perceel waarop 
Jacob Spoor zijn buitenhuis bouwde (co/1.A. van Dun, Ulvenhout). 

De grond aan de Karnemelkstraat kocht Jacob in 1856 met een 
duidelijke bedoeling. Enkele jaren later stichtte hij er namelijk een 
complex, bestaande uit een op de straat gericht buitenhuis, met 
daarachter een hovenierswoning 6

. Geheel in de stijl van die tijd 
werd er omstreeks 1864 ook nog een koepeltje bijgebouwd. In 1870 
werd er achter de hovenierswoning een grote schuur opgetrokken 
(afb.1) 7

. 

De pachter die gedurende vele jaren de woning achter het 
herenhuis bewoonde was de Ginnekense hovenier Pieter Hurkx 
(1833-1911). Hij was getrouwd met Petronella Dielissen (1834-
1899).Omstreeks 1863 moet hij het hoveniershuis voor de eerste 
maal hebben gepacht. 
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Afb.2: Cranendonk in zijn glorietijd omstreeks 1870. 
A =Kameme/kstraat, B= ( de latere) Rozen/aan. 1 =het herenhuis met 
tuin; 2= koepeltje; 3= hoveniershuis met schuur (ontleend aan het 
kadaster, hulpkrt. Ginneken sectie I 1 e blad nr. 85, 1871 ). 

Afb. 3: De bebouwing van het terrein van Kranendonk omstreeks 
1980. A=Pr.Hendrikstraat, B=Rozenlaan, C=Taxandrialaan, D= Van 
Duivenvoordestraat; gearceerd: het bedrijfsgebouw; de stippellijn 
geeft het perceel van het vroegere Kranendonk aan. 
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De oudst bekende huurovereenkomst dateert van 1869, de jongste 
van 1887 8.ln 1869 verhuurde Jacob Spoor aan de Ginnekense 
hovenier Pieter Hurkx: de hovenierderij genaamd Cranendonk, 
bestaande uit huis en stal, schuur en ongeveer een bunder tuin en 
bouwgrond, gelegen aan de zuidzijde van de Kememe/kstraat 
onder Ginneken, een perceel tiendvrij bouwland en een perceel 
hooiland, voor een periode van zes jaren, jaarlijks voor 280 gulden. 
Het aaneengesloten blok bestond toen uit een herenhuis met 
schuur en erf, groot 33 aren en 30 centiaren (sectie 1 1035), een 
hovenierswoning met schuur en erf, groot 1 are en 80 centiaren 
(sectie 1 1036), een koepel, groot 60 centiaren (sectie 1 1133) en 
een perceel bouwland, groot 1 hectare 7 aren en 20 centiaren 
(sectie 1 1134), samen 1 hectare, 42 aren en 90 centiaren (zie 
kadasterkaartje, afb.1 ). 

Foto 2: Het herenhuis Cranendonk na de renovatie door Louis de 
Bruijn omstreeks 1914. In deze vorm stond het tot 1963 op de 
hoek van de Prins Hendrikstraat en de Taxandrialaan. Van 1942 
tot 1963 woonde de familie Van Hemert op de eerste verdieping 
en de zolder. Beneden was een schoenenmagazijn van 
Grijspeere en Van Driel, later van Soestbergen gevestigd. 
(collectie Anneke van den Wijngaart-van Hemerl Breda) 
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Aanvankelijk stonden de goederen te Ginneken mede op naam van 
Jacob's oudste kind, de dochter Petronella Cornelia Spoor (1824-
1910). Zij trouwde in 1860 met Willem George Lodewijk Frederik 
van Tengnagel de Raad (1817-1887), ontvanger der directe belas
tingen en accijnsen te Zwaluwe en later te Terheijden. Uit het huwe
lijk werd één kind geboren. 
In 1887 vond een onderlinge verdeling plaats van de nalatenschap 
van Jacob Spoor. De Ginnekense goederen kwamen in handen van 
de zoon Johan Spoor. 
In 1887 was het dan ook Jacob's zoon mr.Johan Spoor die aan 
Pieter Hurkx verhuurde: de hovenierderij genaamd Cranendoncq, 
bestaande uit huis en stal, schuur en ongeveer één hectare tuin en 
bouwgrond, gelegen aan de zuidzijde van de Kamemelkst~aat te 
Ginneken, en andere percelen onder Ginneken en Tetenngen, 
zoals dat al door hem in huur wordt gebruikt, voor zes jaar, jaarlijks 
voor 390 gulden 9

. 

Ook Johan Spoor (1828-1901) bekleedde vele hoge functies. Hij 
was achtereenvolgens advocaat te Eindhoven, rechter-plaats~~r
vanger te Eindhoven, substituut-officier van justiti~ te Breda, ?ff1?1er 
van justitie te Middelburg, advocaat-generaal b1J het Pr?vmc1aal 
Gerechtshof in Noord-Holland, vice-president en later president van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage. 
In 1859 trouwde hij te Brielle met Hermanna Johanna Hoyer (1833-
1910). Het echtpaar bleef kinderloos. 
Bij legaat kwam het perceel aan de Prins Hendrikstraat aan de neef 
Johan Spoor, zoon van Willem L.J.Spoor, eveneens een zoon van 
de boven genoemde Jacob Spoor. Na de dood van neef Johan, 
advocaat en procureur te Haarlem, verkocht zijn weduwe Maria 
Christina Knappert in 1914 een en ander aan Pietemella J.M.A. 
Lette, gehuwd met Louis de Bruijn. 
Pieter Hurkx had vier kinderen, waarvan tenminste twee dochters 
tot hun dood thuis bleven wonen. Adriana overleed in 1902, Jacoba 
in 1905. Moeder Petronella Dielissen was toen reeds heen gegaan, 
terwijl Pieter Hurkx in 1911 is gestorven. De familie Hurkx is de eni
ge pachter van de hovenierderij geweest. 

De laatste bewoners van Kranendonk, 1914-1930 
De nieuwe eigenaren betrokken het huis aan de Prins Hendrikstraat 
zelf. Maar eerst lieten zij een en ander op grote schaal renoveren. 
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De hovenierswoning, de schuren en het koepeltje werden 
afgebroken. Het herenhuis werd vervolgens gedeeltelijk herbouwd, 
met name de noord- en zuidzijde werd geheel vernieuwd 10

. 

Louis de Bruijn (1852-1925) betrok in 1919 het opgeknapte huis. Na 
zijn dood bleef Pieternella Lette er nog vier jaren wonen. _ 
Al spoedig begon het proces van verkaveling van de grond langs de 
Prins Hendrikstraat. Vanaf de hoek van de Van Duivenvoordestraat 
werden langs de Prins Hendrikstraat tussen 1923 en 1930 een 
groot aantal woningen gebouwd op de grond die oorspronkelijk tot 
Kranendonk behoorde (afb.3) 11

. 

In 1930 werd het herenhuis met de nog resterende grond verkocht 
aan de N.V.Nationale Grondbrief Bank te Tilburg. 

De volledige teloorgang, 1930-1940 
Tot 1930 was er slechts sprake geweest van een geleidelijke 
verkoop van perceeltjes grond voor de bouw van woningen langs 
de Prins Hendrikstraat. 
Na 1930 werd de rest van de grond van Kranendonk grootschalig 
verkaveld. Het gehele gebied tussen de Rozenlaan en het 
herenhuis werd in enkele jaren volgebouwd. Door de aanleg van de 
Taxandrialaan in 1930 werd de grond in twee stukken verdeeld. 

Foto 3: Anneke van den Wijngaart -van Hemert voor de ingang 
van het huis aan de Taxandrialaan. Op de achtergrond de Prins 
Hendrikstraat (Collectie Anneke van den Wijngaart-van Hemert) 
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Hierbij verdween ook het bijgebouw van het oorspronkelijke 
herenhuis, dat nu dicht langs de oostzijde van de nieuwe straat 
kwam te liggen (afb.3). 
In die jaren werd er gebouwd langs de oostzijde van de Rozenlaan, 
de zuidzijde van de Prins Hendrikstraat tussen de nieuwe 
Taxandrialaan en de Rozenlaan en langs het nieuwe gedeelte van 
de Taxandrialaan tussen de Prins Hendrikstraat en de Van 
Duivenvoordestraat. In afbeelding 3 ziet men het grote aantal 
nieuwe wonin~en dat op de grond van het oude Kranendonk werd 
opgetrokken 1 

. In 1938 was het nieuwe wijkje practisch voltooid en 
stond het vroegere herenhuis als een eiland op een klein stuk grond 
te midden van de nieuwe woningen 13

. 

Het oude huis werd omstreeks 1949 door de Grondbriefbank te 
Tilburg verkocht aan de N.V.Automobiel Maartschappij Brabant, 
gevestigd aan de Bosschstraat te Breda. In 1964 werd de koopman 
Johannes A. van Trier eigenaar. Het herenhuis was toen al 
grotendeels afgebroken en herbouwd als bedrijfspand. Van Trier 
breidde het nog aanzienlijk uit met een vleugel loodrecht op het 
vroegere huis. Enkele jaren later verkocht hij het aan Netten bouw te 
Amersfoort. Tenslotte vestigde de heer Elissen hier zijn Leeswereld. 
Het eens zo trotse huis was intussen voor allerlei doeleinden 
gebruikt en talloze malen verbouwd. Uiteindelijk stond er een groot 
bedrijfspand, waarvan alleen het gedeelte langs de Taxandrialaan 
nog enigszins doet denken aan het oorspronkelijke herenhuis. 

1. Bericht in 't Ginneken, uitgave van Ginneken=Ginneken, 3e jrg.nr.2, 2004. 
2. A.W.Jansen:' Het vroege Ginneken', in: Brieven van Paulus, jrg.29, nr.149, 2004. 
3. Chr.Buiks: Veldnamen, nr.16, p.67; Niew-Ginneken, 1984. Karnemelk is het zelfde als 

botermelk. De naam wijst soms op een melkmarkt, maar kan ook pejoratief worden 
gebruikt, aanduiding voor een modderige straat, dus gelijkend op karnemelk. 
De naam Prins Hendrikstraat ontstond direct na de geboorte van Pinses Juliana op 30 
april 1909. Zie G.Otten: De Straten van Breda, p.61; Tilburg, 1988. 

4. Gerard Otten: 'De verstedelijking van de Ginnekenweg in de negentiende eeuw', 1; in: 
Engelbrecht van Nassau, jrg.11 nr.4, p.269; Breda, 1992. 

5. Inventarisatie van de familiepapieren van de familie Spoor vond in 2000 plaats door 
Jan Melssen. De Collectie Spoor wordt bewaard in het streekarchief Eindhoven. 

6. Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie 1, 1e blad, nr.61, 1858. 
7. Idem, nr. 71, 1864; nr.85, 1871. 
8. Streekarchief Eindhoven, Collectie Spoor, nr. 110 en nr.147. 
9. Idem, nr.147. 

10. Kadaster Breda, kadastrale hulpkaarten-Ginneken sectie 1, 1e blad, nr.446, juli 1914. 
11. Idem, nr. 528, 1924; nr. 538, 1925; nr. 600, 1929; nr. 621, 1930; nr. 719, 1937. 
12. Idem, nr.621, 1930; nr.719, 1937; nr.738, 1938. 
13. Idem, nr.750, 1938. 
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NIEUWS UIT 
HET MUSEUM 60 
door Kees Leijten 

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. Tot op de laatste dag. 
Van veel foto's hebben we ook de namen van de mensen 
kunnen achterhalen. De foto's worden nu opgeborgen in 
het fotoarchief van ons museum. 

NIEUWE TENTOONSTELLINGEN 
Regeren is vooruitzien. Dat betekent voor Paulus steeds nieuwe 
tentoonstellingen voor meeFdere jaren plannen. 
Op het programma staan de volgende drie tentoonstellingen zijn: 

- EEN EEUW SCHOOLFOTO'S (najaar 2005) 
- 100 JAAR CONST ANTIA (voorjaar 2006) 
- 25 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. Maar zet u wel de namen op een begeleidend briefje? 

BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS 
"Breng eens wat mee voor Paulus" is de leus waarmee we onze 
museumcollectie in de loop van dertig hebben opgebouwd. 
Vanzelfsprekend geldt deze leuze nog steeds. 
Maar we moeten tegenwoordig kritischer zijn dan in het verleden 
U zult het ons niet kwalijk nemen wanneer we zeggen, dat 
hebben we al. Dat is overbodig. 
Niet altijd leuk om dat te zeggen, maar ons museum én ons 
depot raken vol. 
Wij hopen dat u daar begrip voor hebt. 
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Leuke dingen die weer binnenkwamen 
voor onze museumcollectie. 
Van mevrouw Marie-Louise Devos-Smulders 
kregen we een verzameling klein landbouwge
reedschap van haar overleden man die het ver
zamelde in zijn geboortestreek rond Otegem (8). 
Kees Peeters vond nog een ouderwetse knijpkat 
en van Ginnekenaar dokter Van Looveren een 
curieuze opvouwbare fritessnijder. 
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BOUWEN IN DE ACHTERTUIN VAN 
HET ROOD HERT TE GINNEKEN 
door Ad Jansen 

Inleiding 
Enige tijd geleden verscheen er een bericht in de krant dat een 
projectontwikkelaar een bouwplan wilde realiseren in de vroege
re tuinderij van Jan van Tilborg aan de Duivelsbruglaan. De in 
Ginneken wonende zakenman A. Ouborg heeft deze na lang 
onderhandelen aangekocht. Hij is bovendien al eigenaar van 
Ginnekenweg 356 en Ginnekenmarkt 9. Beide herenhuizen heb
ben grote tuinen, die weer aansluiten bij de tuinderij. De kwekerij 
van Jan van Tilborg had een toegang aan de Duivelsbruglaan. 
Aan de oostzijde van deze inrit staat een vriendelijk dorpshuis uit 
de negentiende eeuw, dat eveneens aansluit op de bovenge
noemde tuinen. Ze vormen samen een groen binnengebied tus
sen het laatste deel van de Ginnekenweg, de westzijde van de 
Ginnekenmarkt en het eerste deel van de Duivelsbruglaan. Een 
gouden bezit voor actieve projectontwikkelaars. De mensen 
willen nu eenmaal veel geld betalen voor een woning in Gin
neken. Verscheidene andere binnenterreinen zijn de laatste ja
ren bebouwd en met succes verkocht. U kent ze natuurlijk wel: 
het terrein van Hurkx aan de Raadhuisstraat en het terrein van 
Verlegh tussen de Ginnekenweg en de Regentesselaan. 

Het (Rood) Hert 
Ginneken is ontstaan rond de (oude) kerk, die vermoedelijk 
vlak voor 1200 gesticht werd door de abdij van Thorn, als kapel 
bediend vanuit de parochie Gilze. Het door de abdij gekozen 
terrein lag niet ver van de voorde door de Mark, een plaats 
waarlangs het handelsverkeer via een oude zandbaan vanuit 
het noordoosten naar Antwerpen trok 1

. De passage door de 
Mark lag ongeveer 100 meter ten noorden van de huidige 
Duivelsbrug. De kerk kwam te staan op de uitloper van een 
hoger gebied langs de rivier. Daarbij ontstonden enkele 
boerderijen. Vanuit alle richtingen liepen kerkpaden naar de 
kerk. 
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Afb.1a: Herberg Het Rood Hert op de Markt te Ginneken, 1844. 
Potloodtekening van Posper A. F. Cuypers, Rijksarchief 's
Hertogenbosch. Cuypers was van 1845 tot 1849 eigenaar van 
het complex aan de westzijde van de Markt, nu nrs 8 tlm 12 .. 
Onder de huizen staan de namen v.l.n.r.: Michielsen (=nr.12), 
herberg genaamt Het Rood Hart(= 9 t/m 11), Van Gooi (=nr.8), 
Bakkers bakker (=hoekpand). 

Afb. 1 b:De westzijde van de Ginnekenmarkt zoals deze er nu 
uitziet (foto A. WJansen, 2003). 
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Vanaf de Zandbergen volgde het kerkpad de huidige 
Ginnekenweg, maar ter hoogte van de de piaats waar nu de 
Laurentiuskerk staat zou het pad waarschijnlijk recht door naar 
de ingang van de oude kerk hebben gelopen. Aangenomen 
wordt dat de ingang zich onder de toren bevond, op de plaats 
waar die nu nog steeds te vinden is. 
Dit kerkpad zou dan dwars door het bovengenoemde tuinen
complex hebben gelopen. Ten oosten van dit pad bevinden 
zich nu de tuinen van de Markt, Ginnekenweg en Duivelsbrug
laan, terwijl aan de westzijde de tuinderij van Jan van Tilborg 
ligt. Nadat het huidige Marktplein (de kerkplaetse) in de veer
tiende eeuw ontstaan was, werden daar huizen gebouwd. Een 
van de oudste moet Het Hert 2 zijn geweest (nu Ginneken
markt 8 t/m 12, zie schets van 1850 in afb.1 ). Het was wellicht 
de eerste herberg bij de kerk. In feite was het een boerderij, 
waar voor de kerkgangers en de spaarzame reizigers gele
genheid was om te eten en te drinken. Voor dat laatste had Het 
Hert een eigen brouwerij. De boerengrond strekte zich 
westwaarts uit tot aan de Mark en noordwaarts tot aan de weg 
naar de voorde. Het is niet uitgesloten dat de eerste hoeve in 
de achtertuinen van de westzijde van de Markt heeft gestaan. 
De herberg moet nog herbouwd zijn omstreeks 1700 en heette 
daarna Het Rood Hert. 
De kadasterkaart van 1827 (zie afb.2) geeft voor de eerste maal 
een plattegrond van de boerderij, brouwerij en herberg. Achter de 
opstallen aan de Markt stonden twee boerenschuren (zie 
tekening) 3

. Omstreeks 1840 is de boerderij opgeheven, waarna 
twee schuren en ook het derde bijgebouw zijn afgebroken. Een 
van de drie moet de brouwerij zijn geweest, die toen vermoedelijk 
ook reeds buiten gebruik is geweest. In 1850 werd het pand aan 
de Markt in twee delen gesplitst en verkocht. 

Historische grond 
Uit het bovenstaande blijkt hoe belangrijk het tuinencomplex, dus 
het oostelijk deel van het te ontwikkelen binnenterrein, historisch 
gezien is. Niet alleen kan hier een middeleeuwse hoeve hebben 
gelegen, maar ook de van de zeventiende eeuw daterende 
bijgebouwen hebben ongetwijfeld hun sporen nagelaten. 
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HET ROOD HERT 

\ {Glnnekenweg/ / 

1 
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(Duivelsbruglaan) 

i- kerktoren 

Afb. 2: Ligging van Het Rood Hert met de drie bijgebouwen op het 
achterterrein in 1827 (bron: kadastraal minuutplan, 1827). 

Afb. 3: De situatie van het terrein tussen Ginnekenmarkt, 
Ginnekenweg en Duivelsbruglaan. Het boven besproken 
binnengebied is omkaderd. Links de kwekerij van Jan van 
Tilborg. 
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Volgens de laatste eigenaar mr.. Paul de Weert bevinden zich in 
de achtertuin van Ginnekenmarkt 9 restanten van zware 
funderingen, die ongetwijfeld iets te maken hebben met de 
bovenbeschreven boerderij en brouwerij Het Hert. Het is zelfs niet 
uitgesloten, dat de ondergrond nog sporen van veel oudere 
bewoning bevat. Ginneken ligt met de kerk en de Markt op een 
uitloper van een hoog terrein. In feite is het een van de hoge 
plaatsen langs de rivier, die ook ten zuiden van Ginneken zijn 
terug te vinden. Daar zijn op vele plaatsen bewoningssporen 
aangetroffen, die zelfs teruggaan tot ver voor de aanvang van 
onze jaartelling. In Ginneken is nog nooit serieus archeologisch 
onderzoek gedaan. De grootste misser aller tijden is de periode 
tussen 1925 en 1940, toen de oude kerk is gerestaureerd. Het 
schip van 1630 is toen geheel afgebroken, de grond is onder meer 
ter wille van de centrale verwarming flink geroerd, maar naar 
sporen van het verleden is op deze alleroudste plaats van 
Ginneken niet gezocht. Wellicht was men dan nog iets te weten 
gekomen van de eerste kapel, wanneer deze tenminst ook op 
deze plek heeft gestaan. 

Daarna heeft zich nauwelijks nog een gelegenheid voor gedaan 
om een terrein te onderzoeken, dat zo dicht bij de kerk ligt. Enkele 
jaren geleden is het bedrijfsterrein van Hurkx vrij gekomen 4

. De 
ondergrond was echter te zeer geroerd om naar oudheidkundige 
sporen te zoeken, aldus de archeologische dienst van Breda. Op 
de plaats van het winkelpand Raadhuisstraat 8-10 stond eens de 
St.Cathelijnenhoeve, eveneens een plaats van een vermoedelijk 
middeleeuwse hoeve. Ook hier is de gelegenheid voorbij gegaan. 
Beide locaties zijn historisch gezien te vergelijken met het terrein 
achter de westzijde van de Markt. 

Besluit 
Uit het bovenstaande kan men maar één conclusie trekken: de 
kans die zich hier voordoet mag niet zomaar voorbij gaan. 
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Het is niet alleen een zaak voor de dorpsraad Ginneken = 
Ginneken, maar ook voor de eigenaar van de terreinen, de 
projectontwikkelaar en alle bewoners van Ginneken. 
De dorpsraad en ook de afdeling Cultureel Erfgoed van de 
gemeente Breda zijn van het archeologisch belang op de hoogte. 

Aantekeningen 

1 Zie voor het ontstaan van Ginneken: A.W.Jansen: "Het vroege Ginneken, een 
hypothese over het ontstaan van het dorp", in Brieven van Paulus, jrg.29 
nr.149, 2004. 

2 A.W.Jansen: "Herberg Het Rood Hert op de Markt te Ginneken", in:Engelbrecht 
van Nassau, jrg.7 nr.1, 1989. 

3 Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie 1 1e blad, nr.37 16-6-1845; 
nr.42, 24-6-1848; nr.44,30-6-1849 

4 A.W.Jansen: "Hurkx en De Pelikaan te Ginneken, van stalhouderij naar 
touringcarbedrijf', in Brieven van Paulus, jrg 29 nr.150, 2004. 
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BIBLIOGRAFIE 
BRIEVEN VAN PAULUS JAARGANG 30 Il 
door Kees Leijten 

Ook op het einde van deze jaargang is een bibliografie opgeno
men. 
- De schrijvers hebben de zelfde nummers ontvangen als in de 
jaargangen 1--29. De nieuwe schrijvers van deze jaargang heb
ben een nummer gekregen dat volgt op de reeds verbruikte num
mers tot en met de negenentwintigste jaargang. De redactionele 
artikelen zijn genummerd naar het deeltje plus 700. Deze jaar
gang (deel 151-155) dus 851-855. 
- Elk artikel heeft per schrijver weer een nummer. 
- Van elk artikel wordt het deel en de pagina vermeld. 
- Door aan genoemde 12-cijferige code nog twee maal een twee-
lettercode toe te voegen kunnen de artikelen in 576 rubrieken wor
den ingedeeld 

HULP GEVRAAGD 
Van september tot en met juni is ons museum elke eerste zodag 
van de maand geopend. Een van de bestuursleden is dan aan
wezig evenals onze medewerker. 
Graag zouden wij nog een van onze leden in ons midden heb
ben om assistentie te verlenen bij rondleiden en toezicht. 
Het is zuiver vrijwilligerswerk, dus geen "loon" 
WIE? 

EEN EEUW SCHOOLFOTO'S 
Op 4 september opent Paulus een nieuwe tentoonstelling in zijn 
museum: "een eeuw schoolfoto's". 
Bavel, Galder en Ulvenhout zijn ruim vertegenwoordigd. 
Het aantal klassefoto's van de scholen van Ginneken en van de 
St-Annaschool uit Heusdenhout is nog aan aanvulling toe. 
Kunt u ons helpen ? 

BRIEVEN VAN PAULUS 
Is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd 
onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonder
heden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel , de gemeente Ginneken en 
Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 
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