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Na dertig jaren beleeft Paulus thans een wisseling van de wacht. 
De initiatiefnemer voor de oprichting en een van de oprichters, Jan 
van der Westerlaken trad tijdens de jaarvergadering terug als 
voorzitter van onze kring. Ook Dick Meeren verliet ons bestuur na 
18 jaren. De ve~onging vpn het bestuur gaat door. Een goede 
zaak. In dit nummer van uw tijdschrift besteden we er ruim 
aandacht aan. 
Ad Jansen neemt ons mee naar de Zandbergen in de oude ge
meente Teteringen, dicht bij Ginneken en dus ons heem. 
In de gemeente Alphen-Chaam werd de ambtsketen aangevuld 
met twee schilden. Paulus leverde de informatie en deze Brieven 
hebben de primeur van de publicatie, dank zij ons lid, oud-Bave
laar burgemeester Harrie Nuijten 
Jan van Dorst presenteert ons het jaarverslag en het verslag van 
de jaarvergadering op 3 oktober . 
Marie-Louise van den Wijngaard vertelt ons meer over de Archie
vendag in Breda en over het nieuws op het stadsarchief. 
Weten de Strijbekers iets meer te vertellen over Kees Keurhorst , 
de verzetstrijder aan de grens? We horen dat graag. 
In ons museum een nieuwe tentoonstelling. 100 Jaar Klassen
foto's is het onderwerp. 
Elk half jaar ook daar een 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

15 wijnmaand 2005 

Beste leden van Paulus van Daesdonck , 

Na dertig jaar is Jan van der Westerlaken geen voorzitter meer 
van onze heemkundekring. We zullen hem als voorzitter en 
bestuurslid missen. 
Op de jaarvergadering van 3 oktober hebben jullie ermee inge
stemd dat ik de tweede voorzitter van Paulus word. Ik ben een 
rasechte Ginnekenees, geboren in het hart van het oude dorp: 
op de boerderij in de Bloemstraat waarvan de ontstaansge
schiedenis door Ad Jansen beschreven is in Brieven 149. 

Tijdens mijn onderwijsleven, dat veertig jaar heeft geduurd, ben 
ik actief geweest in het verenigingsleven. Ik ben nu o.a. nog 
voorzitter/secretaris van de Historische Kring Ginneken en 
secretaris van Harmonie Concordia. De regio en haar geschie
denis liggen me van jongs af zeer na aan het hart; vandaar dat 
ik er heel gelukkig mee ben voorzitter te mogen zijn van Paulus 
van Daesdonck. 

"Een nieuwe voorzitter, een nieuw geluid?". Nee, zeker niet. 
Het gaat goed met de kring: er is een prima bestuur, het aantal 
leden groeit en de sfeer is uitstekend. Valt er dan niets meer te 
doen? Jawel! Iedere heemkundekring heeft vooral leden die al 
heel wat jaren door deze wereld stappen. De aanwas van jonge 
mensen is te gering. Daar zullen we zeker werk van moeten 
maken. · 
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Het uitgeven van de Brieven vraagt veel tijd en zorg en ook aan 
het museum moet veel aandacht besteed worden. Tot nu toe 
gaat het dankzij de grote inzet van de betrokkenen allemaal 
naar wens en dat willen we graag zo houden. Maar het zal dui
delijk zijn dat nieuwe, enthousiaste medewerkers van harte 
welkom zijn. We zijn pas begonnen met het op orde brengen 
van ons archief en ons "magazijn". Dat is een behoorlijke klus 
waar we nog jaren mee bezig zullen zijn. Maar goed, dat komt 
allemaal in orde. 
Het bestuur is al verjongd met Hans van der Zanden en Anneke 
Oomes en de overige bestuursleden sporten veel, drinken niet, 
gaan vroeg naar bed en blijven zodoende in de juiste conditie 
om de kring te leiden. 

Toon van Miert 
2e voorzitter Paulus van Daesdonck 

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

16/07 
17/08 

· 17/09 
25/09 
29/09 

Sjaan v. Exsel-v. Hooijdonk Gilzeweg 8 
Kees Oomen Korte Vore 2 
Corrie v.d. Kar-Hermus Wildenborgstr.36a 
Marietje Schreurs-Jansen St.Jorishof 69 
Bert Bastiaansen Vang 25 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Bavel 90 jr 
Bavel 71 jr 
Breda 75 jr 
Oirschot 79 jr 
Ulvenhout75 jr 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van 
onze leden een rouwbrief en bidprentje te mogen ontvangen. 
Wij kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. Rouwbrief 
en bidprentje worden aan onze verzameling toegevoegd. 
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AGENDA 2005 / 2006 (135) 
oktober 
01 Museum open 
03 Jaarvergadering Zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout 
15 Brieven van Paulus 156 
29 18e Brabantse Contactdag voor Genealogen in het 

Regionaal Historisch Centrum Kazernehof 75 Tilburg 
10.00-16.00 uur. Entree gratis 

november 
06 museum open 
14 lezing" Landgoederen in ons heem" door Jan van der 

Westerlaken in zaal Flamingo aanvang 20.15 uur 

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

januari 
01 We wensen elkaar een Zalig Nieuwjaar 
08 Museum open 
15 Brabantse Volksmuziek door het Kwartjesvolk in Zaal 

Bruininks te Bavel. Aanvang 14.00 uur 

februari 
05 Paulus opent een neuwe tentoonstelling in zijn museum 

"Een eeuw Constantia" 14.00 uur 
16 Brieven van Paulus 158 

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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DE LANDGOEDEREN IN ONS HEEM 
door Jan van der Westerlaken 

Op maandag 14 november ga ik voor u een lezing verzorgen 
over "onze" landgoederen. In de loop van de tijd hebben er zo'n 
60 landgoederen rondom Breda gelegen. Een aantal daarvan 
zijn volledig verdwenen en bij de landgoederen die nog ?estaan 
vinden we veel waarden op het gebied van architectuur, 
tuinaanleg, landschapsinrichting en natuurhistorische waarden. 
Ook rond Amsterdam, Utrecht en Den Haag en in Brabant vooral 
rond Den Bosch, Bergen op Zoom en Breda vinden we een land
goederenlandschap. 

De oudere landgoederen vinden we in de middeleeuwen vooral 
langs De Mark, want dat was de belangrijkste verkeers- en trans
portroute. Na de 16de en 17de eeuw vestigen de landgoederen 
zich steeds meer in de buurt van de straatwegen. 
Na de industriële revolutie gaan rijke industriëlen zich in het bui
tengebied vestigen op bestaande landgoederen of zij stichten 
nieuwe buitenhuizen. 

Al deze ontwikkelingen zijn zo boeiend, dat ik geprobeerd heb 
om dit alles in beeld te krijgen. Het is onmogelijk om alle land
goederen rond Breda op één avond te behandelen. 
Ik zal me dan ook beperken tot de landgoederen in de oude ge
meente Ginneken en Bavel zoals IJpelaar, Weilust, Bouvigne, 
Hondsdonk, Valkenberg, Luchtenburg en uiteraard ook Daes
donck. 
Velen van u kennen de landgoederen nog uit hun jeugd als zij 
daar rondzwierven. Anderen kennen het van hun zondagse wan
delingen. Over hoe en wanneer de landgoederen ontstaan zijn, 
vertel ik u aan de hand van dia's wat meer op 14 november. 

Tot dan! 
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oud-onderwijzer Jac van Unen (zittend) was de eregast 
( foto Kees Leijten) 

binnen was het gezellig druk (foto Wim Siegmund) 
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100 JAAR SCHOOLFOTO'S 
WISSEL TENTOONSTELLING OFFICIEEL GEOPEND 
door Anneke Oomes 

Op de zonovergoten zondag 4 september jl. kwamen genodig
den en belangstellenden naar het Museum Paulus van Daes
donck ter gelegenheid van de opening van weer een nieuwe wis
seltentoonstelling. Zo'n tweehonderd foto's van schoolklassen, 
schoolgebouwen, leerlingen en leerkrachten · uit het heem van 
Paulus hebben een plaatsje gevonden in de stal van 't museum. 
De computer, het moderne medium vertoont er nog eens enkele 
honderden meer die geen plaatsje konden krijgen. 

Dit keer werd de opening verricht door de voorzitter Jan van der 
Westerlaken. Dit omdat hij natuurlijk zelf zijn hele werkzame le
ven in het onderwijs heeft gestaan maar ook omdat dit de laatste 
officiële handeling is die hij kan verrichten als voorzitter, buiten 
het voorzitten van de vergadering van 3 oktober waarin hij de 
voorzittershamer na 30 jaar; zal neerleggen. 
Na een korte toelichting over het ontstaan van deze tentoonstel
ling nodigde hij alle aanwezigen uit om bij het eerste luiden van 
de schoolbel netjes twee aan twee in de rij te gaan staan. Na en
kele ogenblikken luidde Jan voor de tweede keer de bel en 
mochten de belangstellenden hef museum betreden. Leek het 
buiten nog dat de belangstelling voor de opening gering was, 
eenmaal binnen liep de stal van het museum toch meteen vol en 
stond men schouder aan schouder over de vitrinekasten gebo
gen om de vele foto's uit Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout 
en Ulvenhout te bekijken. 
De oudste foto dateert uit 1893 en laat ons een schoolklas zien 
uit Bavel. Opvallend is de goede kwaliteit van de foto. Haarscherp 
staren de jongetjes van het fotopapier naar de niets vermoeden
de bezoeker. Zij konden 112 jaar geleden niet vermoeden dat zij 
nu deel uit maken van een tentoonstelling, net als de 7000 ande
re personen die op de vele foto's staan afgebeeld. 

Gedurende de hele middag was het een komen en gaan van 
belangstellenden. 
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Mocht u nog niet geweest zijn, of wilt u nog een keer komen 
kijken dan bent u welkom tot 11 januari 2006 tijdens de normale 
openingsuren, woensdag van twee tot vier of op 6 november en 
4 december van twee tot vijf. -

Voor 't laatst ... 

en nu netjes in de rij .... .. . (foto's Wim Siegmund) 

0 
..1 

DRUKBEZOCHTE JAARVERGADERING 
VELE HOOGTEPUNTEN 
door Anneke Oomes 

Paulus mag altijd rekenen op ruime belangstelling van zijn leden 
maar de opkomst voor de jaarvergadering van 2005 overtrof ook 
de verwachtingen van het bestuur. Wellicht dat velen afkwamen 
op de muziek van Jan Jorissen, Roeland Stoop en Ton Wijn
gaards die als Rats, Kuch en Bonen na de vergadering een 
optreden verzorgden. Maar ook een van de agendapunten van 
de jaarvergadering heeft velen de gang naar De Flamingobar 
doen maken. 
Op maandag 3 oktober 2005, op de dag af 30½ jaar na de 
officiële oprichting van heemkundekring Paulus Van Daesdonck 
zou tijdens deze jaarvergadering de voorzittershamer voor het 
allereerst worden doorgegeven aan een nieuwe voorzitter. 
Het bestuur meent in Toon van Miert, uit het Ginneken, een 
waardige opvolger te hebben gevonden voor Jan van der 
Westerlaken. Zowel de oude als de nieuwe voorzitter richtten het 
woord tot de aanwezigen en mochten allebei een instemmend 
applaus van de aanwezigen in ontvangst nemen. Naast applaus 
kreeg Jan van der Westerlaken nog iets. Het bestuur heeft 
namelijk gemeend om Jan voor zijn bewezen diensten het Ere
voorzitterschap te moeten toekennen. De officiële tekst op de 
daarbij behorende oorkonde luidt; 

Het bestuur van heemkundekring Paulus van Daesdonck 
benoemt 

Jan van der Westerlaken 
tot 

Erevoorzitter 
Als initiatiefnemer en medeoprichter 

maar vooral ook als voorzitter(1975-2005) heeft hij een grote 
rol gespeeld bij de ontwikkeling van Paulus van Daesdonck 

tot een heemkundekring waar de regio trots op is. 

De bijbehorende bloemen mocht zijn vrouw Adrie in ontvangst 
nemen. Ook Marlou Meeren ontving een boeket, dit omdat haar 
man Dick eveneens afscheid nam van het bestuur. 
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vlnr Roeland Stoop; Jan Jorissen en Ton Wijngaards 
foto Victor van der Wester/aken 

Aandachtig gehoor foto Victor van der Wester/aken 
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Dick is ruim 18 jaar de financiële man geweest van de 
heemkundekring en heeft zijn taak altijd zeer nauwgezet uitge
voerd. Het is zijn verdienste dat de heemkundekring ook na 30 
jaar een financieel gezonde vereniging is. Zijn begrotingen en 
uiteindelijke afrekeningen waren altijd sluitend! Voor zijn inzet 
mocht hij, net als Jan, een boek in ontvangst nemen met uiter
aard een heemkundig tintje, hem overhandigd door vice-voorzit
ter Kees Leijten ! 

Rats, Kuch en Bonen 
Door al deze plichtplegingen duurde de jaarvergadering iets 
langer dan eigenlijk de bedoeling was maar dat vond niemand 
erg. Na een korte pauze, met het traditionele worstenbrood, 
verhoogde 'Rats, Kuch en Bonen' de feeststemming, met hun 
liedjes. Het trio, soms aangevuld met anderen, is de afgelopen 
jaren regelmatig te gast geweest bij Paulus. Nog niet eerder met 
deze naam. De heren voeren telkens een nieuwe naam, meestal 
aangepast aan het thema van de show. Het thema dat Jan 
Jorissen, Roeland Stoop en Ton Wijngaards dit keer hadden 
uitgezocht sloot nauw aàn bij het thema dat het afgelopen 
verenigingsjaar een rode draad vormde, namelijk "60 jaar bevrij
ding". Er werd niet alleen over de bevrijding gezongen maar ook 
over de daar aan voorafgaande oorlog. De meeste melodieën 
waren bij de aanwezigen wel bekend en men wilde dan ook weer 
uit volle borst meezingen maar de heren hadden bij een flink 
aantal liedjes andere teksten dan de meest gangbare. Vandaar 
dat en toch ook veel geluisterd werd. Al met al was het een erg 
gezellige, gemoedelijke avond waarop met veel genoegen kan 
worden teruggekeken. 

GEEF MET DE FEESTDAGEN EEN BOEK CADEAU 

KIJK OOK EENS NAAR DE VELE UITGAVEN VAN 
PAULUS VAN DAESDONCK 

TE ZIEN EN TE KOOP IN ONS MUSEUM 
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Adrie en Jan van der Wester/aken 
foto Victor van der Wester/aken 

Marlou en Dick Meeren foto Victor van der Wester/aken 
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VOORZITTERSWISSEL 
BIJ PAULUS VAN DAESDONCK 
door Jeanny Wouters 

Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 3 oktober 
nam heemkundekring Paulus van Daesdonck afscheid van 
twee bestuursleden, de voorzitter en de penningmeester. 
Jan van der Westerlaken was 30 jaar lang voorzitter, Dick van 
Meeren was 18 jaar penningmeester. Samen dus 48 jaar 
bestuurservaring. Gelukkig had de heemkundekring twee opvol
gers gevonden: Toon van Miert en Hans van der Zanden. 
Omdat er geen andere kandidaten waren, hoefde er niet 
gestemd te worden en zijn de nieuwe bestuursleden automa
tisch gekozen in het bestuur. Het bete kent een verjonging voor 
het bestuur van Paulus, en daarover gingen de meeste 
speeches. 

Uiteraard worden er veel mooie woorden gesproken bij zo'n 
afscheid. 
Na de gebruikelijke plichtplegingen van een jaarvergadering, 
zoals verslagen van secretaris, penningmeester en kascommis
sie en bestuursverkiezingen, was het dan tijd om afscheid te 
nemen en de voorzittershamer ov~r te dragen. 
Vice-voorzitter Kees Leijten, ook een van de mannen van het 
eerste uur, sprak als eerste de beide scheidende bestuursleden 
toe. 

ingewijd 
Kees schetste allereerst het oprichtingsverhaal: hoe hij in 1975 
gebeld werd door Jan van der Westertaken met de vraag of hij 
er voor voelde een heemkundekring mee op te richten in de 
gemeente Nieuw Ginneken. Kees was in die tijd voorzitter van 
de heemkundekring in Etten-Leur. Jan en hij kenden elkaar van 
de kweekschool, maar ze hadden elkaar daarna 20 jaar niet 
gezien of gesproken. 
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Op 3 april 1975 kwam men bijeen voor , de oprichtings
vergadering, bij Kees in de huiskamer en buiten deze twee he
ren waren daarbij: Leo Nouwens, Ad Luijten, Jack Jespers en 
Jan Grauwmans. 
De eerste bijeenkomst die de nieuwe heemkundekring organi
seerde zorgde voorzitter Jan voor een heuse inwijding. 
Annie van Dort was uitgenodigd om een lezing te geven en Jan 
zou haar na afloop bedanken met een fles wijn. "Maar bij het 
overhandigen van de wijn scheurde de zak van de fles en de 
fles maakte een duikeling. Dag wijn! Paulus was ingewijd" aldus 
Kees Leijten. 
De heemkundekring Paulus van Daesdonck groeide als kool, 
de eerste avond schreven zich 89 leden in. Inmiddels telt de 
vereniging 650 leden! Kees Leijten memoreerde ook dat 30 jaar 
heemkundekring voor hen beiden ook 30 jaar vriendschap 
inhield. "Vooral de goede sfeer in het bestuur is de sterke troef 
die Jan destijds heeft getrokken" sprak hij in bridgetermen. 
"Bestuursvergaderingen zijn langdurende vergaderingen, niet 
vanwege problemen, maar vanwege de vele uitwijdingen, de 
vele verhalen en het dorpsnieuws dat moet worden uitgewis
seld. Niet het vergaderen, maar alles daar omheen is de werke
lijke heemkunde en daar heb jij Jan geweldig toe bijgedragen. 
Jij straalde altijd enthousiasme uit en wist voor alles een oplos
sing." Kees had in een snel rekensommetje becijferd dat 12 
vergaderingen per jaar, gedurende 30 jaren, betekent dat ze 
360 vergaderingen hadden, een heel jaar lang dus elke dag 
vergaderen, en vaak was dat tot in de vroege uurtjes ... 

consciëntieus 
Penningmeester Dick kreeg van Kees Leijten het predikaat con
sciëntieus, en dat is een mooi compliment. In 1987 trad hij toe 
tot het bestuur en al snel werd hij tot penningmeester gebom
bardeerd. Acceptgirokaarten gingen tijdig de deur uit, wanbeta
lers kregen vriendelijk doch serieus een aanmaning. En zelfs de 
gemeente werd gemaand als de subsidie niet tijdig binnen
kwam! De bureaucratie ten gemeentehuize was voor Dick een 
gruwel; zo moeten de formulieren voor subsidie aanvraag uiter
lijk 1 oktober binnen zijn, maar zijn de aanvraagformulieren zelf 
op dit moment niet voorhanden. 

Gelukkig had Jan altijd goede connecties op het gemeentehuis. 
Hij zat een tijdlang in de politiek, fungeert nog steeds als lijst
duwer van D66. 
Beide heren waren steeds bij alle activiteiten van Paulus betrok
ken, zoals de vele lezingen, uitvoeringen van Brabantse arties
ten en sprekers, edities van de Brieven van Paulus, het blad 
van de heemkundekring, het eigen museum dat in een aparte 
stichting is ondergebracht. De penningmeester voerde ook 
hiervoor de boekhouding. 

erevoorzitter 
Net zoals Jan altijd lang kon speechen en een uitstekend 
verteller was, zo was ook Kees nu een hele tijd aan het woord. 
Hij dankte de beide scheidende bestuursleden voor hun inzet 
en verwelkomde de nieuwkomers. Met de komst van Anneke 
Oomes vorig jaar en Hans van der Zanden dit jaar treedt een 
duidelijke verjonging in. "Naast de ouderen met levenservaring 
en kennis van de historie van de vorige eeuw uit eigen ervaring, 
is het goed dat de verjonging doorgaat" aldus Kees. 
De dames die hun echtgenoot steeds steunden in hun werk 
voor de heemkundekring,· kregen bloemen van Paulus. Voor 
Jan en voor Dick was er een boek dat nog moet verschijnen. 22 
oktober is de verschijningsdatum en het boek heet 'Folklore is 
onvoltooid verleden tijd' geschreven door Paul Spapens met 
foto's van Jan Stads. 
Voor Jan van der Westerlaken was er, als initiatiefnemer voor 
het ontstaan van de heemkundekring 30,5 jaar geleden, iets 
speciaals. "Ik weet dat je het voorzitterschap node neerlegt. Op 
jouw laatste bestuursvergadering, vandaag een week geleden, 
liet je dat duidelijk merken. Je hebt er wat spijt van, al zul je dat 
niet erkennen." Omdat hij de enige initiatiefnemer was, en de 
enige echte eerste voorzitter, besloot het bestuur om Jan van 
der Westerlaken te benoemen tot erevoorzitter van heemkunde
kring Paulus van Daesdonck. "Je hebt het voorrecht al onze 
bestuursvergaderingen bij te blijven wonen, maar je hebt niets 
te vertellen" gekscheerde Kees. Namens het bestuur overhan
digde hij het bijbehorende diploma. 
Jan van der Westerlaken viel heel even stil, maar niet voor lang. 
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Uit handen van vice-voorzitter Kees Leijten ontvangt Jan van der 
Wester/aken de oorkonde behorend bij zijn erevoorzitterschap 

foto Jan Roovers 

Oud-voorzitter Jan draagt de voorzittershamer over aan de 
nieuwe voorzitter Toon van Miert . foto Jan Roovers 
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"Je hoeft niks te zeggen" merkte Kees nog op, maar dat is niets 
voor Jan. "Heel kort" sprak hij, en de zaal begon als één man te 
lachen. "Paulus is een begrip geworden, en dat hebben wij met 
z'n allen gedaan" sprak Jan. Ook hij greep terug in zijn 
herinneringen aan 30 jaar heemkundekring, hoogtepunten als 
Brabants Heemkamp, opening Museum, Ginnekense paarden
tram, 50 tentoonstellingen. "We hebben een schitterende tijd 
gehad met z'n allen, daar zal ik nog vaak aan terugdenken en 
daar wil ik u met z'n allen voor bedanken." 
Ook de scheidend penningmeester dankte iedereen voor 18 
jaar vertrouwen en steun, "want dat heb je afs penningmeester 
nodig om te kunnen functioneren." 

hamer 
Een week eerder had het bestuur in de bestuursvergadering 
reeds het besluit genomen om Toon van Miert tot voorzitter te 
kiezen. Hans van der Zanden wordt de nieuwe penningmeester. 
De voorzittershamer, een groot exemplaar van hout, werd 
overgedragen aan de nieuwe voorzitter. "Ik heb hem nooit 
hoeven gebruiken" meldde Jan triomfantelijk. "Niet dat het 
lammetjes zijn, maar ze zijh wel voor rede vatbaar." 
Toon van Miert zei trots te zijn dat hij voorzitter mag worden van 
de heemkundekring van Nieuw Ginneken. Hij is geboren en 
getogen in het Ginneken en actief in het verenigingsleven. Ooit 
was hij zelfs Baron in 't Ginneken_. Hij liep al een jaar mee met 
het bestuur en noemt Paulus "een prachtige vereniging." Als 
opdracht ziet hij voor zichzelf de verjonging van het 
ledenbestand, met respect voor iedereen. Leden moeten ook 
actief gemaakt worden, zodat ze op ledenvergaderingen 
komen, ook de jonge leden. Deze avond was het inderdaad 
vooral grijs wat de zaal vulde, maar wel in zeer groten getale. 
Men kwam niet toe met de honderd bestelde worstenbroodjes! 
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LEVENSMOED 
door van Ad van Eyl- van de Klashorst. 

Als je denkt: ik ben verslagen 
Is de nederlaag een feit 
Als je denkt: 'k zal niet versagen 
Win je op den duur de strijd. 

Als je denkt: ik kan het niet halen 
Is de tegenslag op til 
Want het overslaan der schalen 
Hangt voornaamlijk af van wil. 

Moedelozen gaan ten onder 
Door hun twijfel, door hun vrees. 
Vechters winnen, als door een wonder 
Telkens weer de zwaarste race. ' 

Denk: ik kan het en dan gaat het 
Iedereen vindt bij wilskracht baat. 
En in zaken wint de daad het 
Van het nutteloos gepraat 

Als je jammert: ik ben zwakker 
Dan mijn grote concurrent, 
Blijf je levenslang de stakker 
Die je ongetwijfeld bent 

Niet de Goliaths en de rijken 
Tellen in de kamp voor zes 
Maar de sterken die niet wijken 
Hebben vroeg of laat succes. 
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VERSLAG 30E JAARVERGADERING 
HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 
maandag 3 oktober 2005 in café-zaal Flamingo Ulvenhout. 
door Jan van Dorst. 

De voorzitter opent om 20.-uur de vergadering. 
- Bericht van verhindering ontvangen van : Wim Langen, 
Adriaan van Gestel, Jan Rademaker en Wies Jansen. 
- Meegebracht: 

Door Fr.Dirks - diverse zaken van voor en ti)dens de oorlog. 
N.van Loenhout - sigarenkistje. 
G.van Herpen - boekjes van De Baronie van Breda en 

't Ginneken en een stropdaspers. 

- De voorzitter heet iedereen van harte welkom op deze 
jaarvergadering, de laatste welke door hem geleid wordt. 
In het verleden heette hij altijd speciaal welkom Marietje en 
Theo Schreurs uit Oirschot. Marietje is onlangs overleden. 
Hij gedenkt ook alle leden, welke het afgelopen jaar zijn 
overleden. • 
- De voorzitter staat nog even stil bij de viering van het 30 jarig 
bestaan van de vereniging op 3 april 2005 en de koninklijke 
onderscheiding, welke ons bestuurslid Jan Grauwmans ontving. 
- De notulen van de 29e jaarvergadering van 13 september 
2004, welke gepubliceerd werden in de Brieven van Paulus 
nummer 151 worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
De secretaris leest het verslag over het afgelopen verenigings
jaar van 1 september 2004 tot en met 30 augustus 2005 voor. 
Hierin komen de activiteiten van de vereniging en het museum 
uitvoerig aan de orde. 
- De vergadering keurt dit verslag goed. 
- De penningmeester presenteert het financieel verlag over het 
afgelopen verenigingsjaar. De totale inkomsten bedroegen 
€12.123,57 en de totale uitgaven waren €10.036,62. 
Het verslag lag voor iedereen ter inzage. Er zijn geen vragen 
over dit verslag. 
Harry van der Mast uit Bavel doet mede namens Toon van 
Miert verslag over de kascontrole. Alles is keurig in orde. Hij 
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verzoekt de vergadering de penningmeester te willen decharge
ren voor het gevoerde beleid. Dit wordt gedaan middels applaus. 
Harry van der Mast is aftredend als lid van de kascommissie en 
T~on van Miert zal door omstandigheden ook geen deel meer 
uit kunnen maken van deze commissie. 
J?ke v~n Baal, die al eerder in de kascommissie zitting had zal 
dit opnieuw doen samen met Toon van Arendonk uit Bavel. 

~e p~nningmeester presenteert de begroting voor het vereni
gingsJaar 2005-2006. Hij begroot de ontvangsten op€ 9.800,--. 
Deze begroting wordt door de vergadering ook goedgekeurd. 

De voorzitter maakt het programma bekend voor het komende 
verenigingsjaar. 
4 sept, is de tentoonstelling .van klassenfoto's geopend. 
3 okt, (vandaag) jaarvergadering en optreden Rats, Kuch en 
Bonen en afscheid van de voorzitter Jan van der Westerlaken 
en penningmeester Dick Meeren. 
14 nov. lezing over landgoederen door Jan v.d. Westerlaken 
15 jan. optreden van 't Kwartjesvolk in Bavel 
5 febr. opening tentoonstelling in museum over harmonie Con
stantia; voorzitter doet een oproep om foto's voor deze tentoon
stelling 
13 maart lezing over Hoogstraten door Toon van Miert 

mei excursie naar Hoogstraten 
Vijfmaal zullen de Brieven van Paulus verschijnen. 

De vice-voorzitter neemt het woord. 
- Ja~ van der Westerlaken en Dick Meeren treden af en zijn niet 
herkiesbaar. Het bestuur stelt kandidaat: Toon van Miert uit 
Breda en Hans van der Zanden uit Bavel. 
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De vergadering kiest 
de door het bestuur voorgestelde kandidaten bij acclamatie. 
- De vice-voorzitter richt het woord tot de scheidende bestuurs
leden. De scheidende voorzitter is de eerste voorzitter van de 
vereniging en medeoprichter 30 jaar geleden. 
De penningmeester is altijd z~er secuur geweest voor zowel de 
vereniging als de stichting. 
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Voor hun verdiensten voor de vereniging en het museum, zijn 
zij in 2000 door het Brabants Heem onderscheiden met de 
zilveren speld. 
Jan van der Westerlaken heeft op 3 april 1975 samen met Kees 
Leijten, Jan Grauwmans, Leo Nouwens en Jac Jespers de 
vereniging opgericht. 
De eerste lezing werd gehouden door Annie van Dort. Op de 
eerste avond meldden zich 89 leden aan, nu telt de vereniging 
ruim 650 leden. 

Dick Meeren is 18 jaar penningmeester geweest van zowel de 
vereniging als van de stichting Paulus Museum. 

In de afgelopen 30 jaar is er veel gebeurd. 
Er zijn 155 Brieven van Paulus verschenen. Het museum is tot 
stand gekomen en hierin hebben we een vaste medewerker. 
We hebben de tram gerestaureerd en er zijn talloze lezingen en 
excursies verzorgd. 

De dames van de scheidende bestuursleden krijgen bloemen 
als dank voor de vele uren, dat ze hun mannen hebben moeten 
missen. 
Jan en Dick krijgen een (blanco) boek, daar het echte boek pas 
op 22 oktober verschijnt. De titel van het boek is: "De folklore is 
onvoltooid verleden tijd". 
Jan van der Westerlaken wordt om zijn bijzondere verdienste 
benoemd tot erevoorzitter van de heemkundekring Paulus van 
Daesdonck. 

Jan van der Westerlaken zegt, dat "Paulus"een begrip is in de 
regio. 
Twee bestuursleden zijn overleden: Pieter van Hooijdonk en Ad 
Luijten. In aanvang waren het zeer lange bestuursvergaderingen 
en totaal heeft Paulus in 30 jaar een 500 aktiviteiten georgani
seerd. 
Enkele hoogtepunten: 
De door Paulus georganiseerde Brabants Heemdagen in 1980 
op Anneville, 
Tentoonstellingen op locatie en 
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De optocht met de gerestaureerde tram met 3 harmonieën naar 
't Ginneken. 
Hij dankt iedereen voor de mooie jaren. 

Dick Meeren dankt alle leden en het bestuur voor het 
vertrouwen, dat altijd in hem gesteld is. Om alles financieel rond 
te krijgen was niet altijd gemakkelijk. In de komende periode zal 
hij de hij zijn zaken inzake de vereniging en het museum 
overdragen aan de nieuwe penningmeester. 

De vice-voorzitter deelt de aanwezige leden mee, dat het 
bestuur Toon van Miert bereid gevonden heeft voorzitter en 
Hans van der !Zanden penningmeester te worden. 

De kersverse erevoorzitter overhandigt de voorzittershamer aan 
de nieuwe voorzitter. 
Toon van Miert zegt trots te zijn om voorzitter te mogen worden 
van Paulus. 
Hij vindt het een prachtige vereniging met een prachtig bestuur. 

Tijdens de rondvraag wordt gevraagd, waarom er geen 
ondertiteling staat bij de foto op de voorpagina van de Brieven 
155. Het betreft een foto van de villa Cranendonk, waarover 
een artikel staat in deze Brieven. 

Ook wordt gevraagd, of er nog eens een herduk zal komen van 
het boek Brabantse Brieven van d'n Dré. 
Zal waarschijnlijk niet gebeuren. In de komende Brieven zal het 
adres vermeld worden van een antiquariaat, waar nog wel eens 
boeken worden aangeboden. 

Ook wordt er op gewezen, dat bij het Koetshuis van Anneville 
zeldzame bomen staan. 
Hierover is misschien eens te publiceren. 

De nieuwe voorzitter sluit de vergadering om 21. -uur. 
Hij biedt de aanwezigen het tcaditionele worstenbrood aan. 
Na de pauze volgt een optreden van Rats, Kuch en Bonen. 
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JOE JAARVERSLAG 
VAN HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 

1 SEPTEMBER 2004-31 AUGUSTUS 2005 
door Jan van Dorst. 

Op zondag 5 september 2005 nam Peter van der Velden, 
ereburger van de oude gemeente Nieuw Ginneken en toekom
stig burgemeester van Breda het eerste exemplaar in ontvangst 
van het gedenkboek, dat Paulus heeft uitgegeven ter gelegen
heid van het 100-jarig bestaan van de St. Laurentiuskerk in 
Ulvenhout. 

De jaarvergadering werd dit jaar gehouden op maandag 13 
september in café-zaal Flamingo in Ulvenhout. 
- de voorzitter richtte een speciaal woord van welkom aan 
Marietje en Theo Schreurs uit Oirschot, Wies Jansen uit Princen
hage en kandidaat bestuurslid Anneke Oomes uit Ulvenhout. 
- de secretaris en penningmeester deden verslag over het voor
bije verenigingsjaar. 
- de voorzitter maakte het programma bekend voor het komende 
verenigingsjaar. 
- Joke van Baal deed mede namens Harry van der Mast verslag 
over de controle van de boeken en stukken bij de penningmees
ter. Alles is keurig in orde bevonäen.Zij vraagt de aanwezigen 
om de penningmeester te willen dechargeren. 
- Joke zal aftreden als lid van de kascommissie en hiervoor in de 
plaats wordt Toon van Miert uit Ginneken benoemd. 
- Wim Langen uit Bavel en Ad Verkooyen uit Strijbeek zijn 
aftredend als bestuurslid. Zij stellen zich beiden niet herkiesbaar. 
De voorzitter roemde beide heren voor hun verdiensten voor de 
vereniging en het museum. leder van hen heeft op zijn eigen 
wijze veel voor "Paulus"betekend. Als erkenning hebben zij op 3 
april 2000 de zilveren speld van Brabants Heem ontvangen. 
-Anneke Oomes wordt in het bestuur van Paulus gekozen. 
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Naar aanleiding van het feit, dat we 60 jaar bevrijding vieren, 
kwam Cor Rombouts uit Rijsbergen na de pauze van de 
jaarvergadering de leden van Paulus met ondersteuning van 
foto's vertellen wat er gebeurd is op de Vloeiweide. 

Op zaterdag 18 september trokken een 30-tal leden van Paulus 
op de fiets naar de Vloeiweide om datgene wat Cor Rombouts 
vijf dagen ervoor had uitgelegd met eigen ogen te zien. 
Ook aanwezig was daar een dochter van boswachter Neefs, 
mevrouw van Rijckevorsel-Neefs uit Ulvenhout en puur toevallig 
ontmoeten we daar ook nog een van de koeriersters, mevrouw 
G.Goossens-van der Sande. 
In aansluiting op het bezoek aan de Vloeiweide is de groep naar 
de Galderseweg gefietst om daar de fusilladeplaats en het 
bijbehorende monument te bezoeken. Speciaal voor Paulus was 
boswachter Elings bereid gevonden om een wandeling over het 
terrein van de Kogelvanger te verzorgen. 

Ed Cuber opende op 2 oktober met een korte en zeer 
interessante toespraak in het museum de tentoonstelling: 60 jaar 
bevrijd. Een tentoonstelling met veel fotomateriaal en daarnaast 
een vitrinekast vol spullen van een Bavelse verzamelaar 

Brieven van Paulus nummer 151 kwamen op 15 oktober uit. 
Naast de rubrieken en enkele artikelen van de redactie troffen 
we in deze Brieven aan; 

het 29e jaarverslag van de secretaris; 
verslag van de 29ejaarvergadering van de secretaris; 
een artikel 21 van Adriaan van Beek over beelden in de 
buurt, dit maal over het "echtpaar'' van kunstenaar Wim 
Verhagen op het Jack van Gilsplein in Bavel; 
een artikel van Ad Jansen over de burgemeesters van 
Ginneken en hun huizen van 1810-1942; 
een artikel over de bevrijding door Jan Jorsissen; 
een artikel van Rinze Brandsma over Soldaat van Oranje: 
"Anneville 'n Sprookje"; 
de tekst van een radiogesprek over Het Sprookje van 
Geersbroek, uitgeschreven door Jac Jespers 
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en tot slot een artikel van A. Hallema over Breda vertelt 
van zijn Bevrijding 28-30 october 1944. 

Het museum was geopend op 7 november. 

De Schijndelse tandarts Ben Hartman hield op 15 november bij 
Bruininks in Bavel voor een uitgebreid publiek een lezing met als 
titel: "Wat heb je aan een goed gebit als er niet te lachen valt". 
Het tandentrekken was een pijnlijke geschiedenis en geschiedde 
door kwakzalvers, die van dorp naar dorp trokken om op het 
dorpsplein hun ambacht uit te oefenen. 
Treffend was, dat op alle beeltenissen die te zien waren, tijdens 
het tandentrekken ook de zakkenrollers aan hun trekken 
kwamen. 

Het museum was op 5 december geopend. 

De Brieven van Paulus nummer 152 verschenen op 15 
december. . 
Naast de vele artikelen van de redactieleden verschenen : 

een artikel van Jeanne de Potter over 't Reilen en zeilen 
op de pastorie van Ulvenhout; 
een artikel van Ria Berkvens over De Oude Hof van 
Ulvenhout; 
een artikel van Ad Jansen over het veelbewogen leven 
van een 160-jarig monument :'t Lindehuijs te Ulvenhout 
en het 2e artikel van A. Hallema over Breda vertelt van zijn 
Bevrijding. 

Op 2 januari was voor de laatste maal de tentoonstelling "60 jaar 
bevrijd" te zien 

Ed Cuber was op 17 januari naar de Flamingobar gekomen om 
zijn verhaal te vertellen over de concentratie- en vernietigings
kampen in Polen, welke hij vrijwel allemaal bezocht heeft. 
Hij heeft het verhaal van de kampen op een heel toegankelijke 
manier opgetekend en heeft hieraan foto's en muziek toege
voegd. 
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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 dit imponerende verhaal. 

Riet van de Wijngaard uit Bavel opende op 30 januari de 
tentoonstelling: Vrouwenverenigingen in ons heem. 
Deze tentoonstelling bestond uit heel veel fotomateriaal, knipsels 
uit kranten en tijdschriften over jubilea of andere bijzondere 
gebeurtenissen, feestgidsen, relatiegeschenken en een eigen -
tijds ledenblad van de KVO.Verder vlaggen en vaandels van elke 
vereniging en stukjes huisvlijt, zoals geborduurde logo's. 
Het tentoongestelde bestreek een breed gebied en bood een 
totaalbeeld van hetgeen de vrouwen bezighield en nog houdt. 

Op 6 februari was het museum gesloten vanwege carnaval. 

De Brieven van Paulus nummer 153 verschenen op 15 februari 
Ook in deze brieven had onze redactie weer een groot aandeel. 
Daarnaast verschenen: 

Een artikel over Vrouwenorganisaties van Jeanny 
Wouters; 
een artikel van Harry Verhoeven over herdruk van een 
schoolboekje van C.H.Wenning; 
artikel Beelden in de Buurt nummer 23 van Adriaan van 
Beek over het beeldje van d'n Bosuil in Ulvenhout; 
het 3e artikel van A. Hallema over "Breda vertelt van zijn 
Bevrijding"; 
afscheidsrede van burgemeester Peter van der Velden bij 
het overlijden van Arie van Harten; 
een artikel van Henk Beijers over Breda een arme 
garnizoensstad; 
een uitgebreid artikel van Ad Jansen over: Onze Kerken 
en Kapellen in het schetsenboek van Hendrik Verhees. 

Het museum was weer geopend op 6 maart 

In verband met het 30-jarig bestaan van onze heemkundekring 
op 3 april was het museum die dag gesloten. 
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Het jubileum werd die dag gevierd in zaal Bruininks in Bavel met 
een optreden van Ger Coppens en haar apostelen. 
In de pauze werd het 650e lid, het duo Wim van Gurp en Corné 
Reinieren gehuldigd. 
Het was een heel gezellige middag en aan het eind van het 
programma was daar als klap op de vuurpijl, burgemeester Peter 
van der Velden met een koninklijke onderscheiding voor ons 
bestuurslid Jan Grauwmans. 

Op 10 april, Nationale Museumdag was ons museum geopend. 

!5 april verschenen de Brieven van Paulus nummer 154, met 
daarin artikelen van onze redactie, 

o.a. over het afscheid van onze medewerker Hans de 
Brouwer van het museum en de presentatie van de 
nieuwe medewerker Iwan Turzanski; 
een artikel van Jeanny Wouters over de koninklijke 
onderscheiding voor Jan Grauwmans; 
een artikel van Adriaan van Beek over Beelden in de 
Buurt nummer 24, dit maal over het glaspaneel, dat de 
gemeente Nieuw Ginneken ontving i.v.m. de zeer goede 
resultaten bij de glasinzameling van de gemeente in de 
provincie; 
een artikel van Jeanny Wouters over het 30-jarig bestaan 
van Paulus en het 650e duo lid; 
een artikel van Christ Buiks over een oud lied voor een 
lieveheersbeestje; 
een artikel van Ad Jansen over een vreemd deurtje in het 
koor van de n.h.Kerk van Ginneken; 
nog een artikel van Ad Jansen over foto's uit de albums 
van Cornelis van Hooijdonk kapelaan in Ginneken 
en tot slot het 4e artikel van A.Hallema over "Breda vertelt 
van zijn Bevrijding". 

Op 1 mei was het museum weer geopend. 

Ook op 5 juni was het museum weer geopend. 

1 
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Op 30 juni sloot de tentoonstelling "Vrouwenorganisaties". 

Gedurende de maanden juli en augustus was het museum 
gesloten. 

Op 15 juli verschenen de Brieven van Paulus nummer 155 met 
daarin o.a. artikelen van de redactie· 

' een artikel over De Bevrijding, winter 1813-1814 door 
Karel Leenders; 
artikel nummer 5 (slotnummer) van A.Hallema over Breda 
vertelt van zijn Bevrijding; 
een artikel van Henk Beijers met als titel: een dronken 
Duitse soldaat; 
een artikel van Ad Jansen over:Cranendonk in Ginneken 
verdwijnt 
en nog een artikel van Ad Jansen over: bouwen in de 
achtertuin van het Rood Hert te Ginneken. 

Ik wil graag dank brengen aan onze redactie voor het vele werk 
dat ze steken in de Brieven, maar ook wil ik een speciaal woord 
van dank richten aan Ad Jansen voor de veelheid van zeer 
interessante artikelen, die hij steeds weer aanlevert. 
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NOG EEN KEER 
CRANENDONK IN GINNEKEN 
door Ad Jansen 

In editie 155 van dit blad heb ik u de geschiedenis verteld van 
het 1 ge eeuwse buiten Cranendonk op de hoek van de Prins 
Hendrikstraat en de Taxandrialaan. 
Van mevrouw Annie van Wieren-van Dorst uit Breda kregen we 
nog enkele foto's uit 1937, waarop dat huis nog in volle glorie te 
zien is, nu vanaf de Van Duyvenvoordestraat. 
In die tijd was de Taxandrialaan nog een zandweg. 
Op de eerste foto ziet men het landhuis met de ingang aan die 
straat. De familie van Dorst woonde toen op de hoek van de (la
tere) Taxandrialaan en de Van Duyvenvoordestraat. 
Op de foto Johannes van Dorst met zijn dochter Annie op de rug 
van de pony. Vader van Dorst exploiteerde een winkel op de 
Ginneken-weg 318, eerst in antiek en later in paardentuig, die nu 
door zoon Jan wordt voortgezet. De familie Van Dorst had de 
zaak overgenomen van Ver~churen. 
Op de tweede foto Jan en Annie van Dorst in de wei, met op de 
achtergrond de eerste huizen van de Taxandrialaan. 
Rechts weer het huis Cranendonk 
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b f.,nelenberg 

Aa of We_erijs 

Molen/ei 

Boeimeer 

Ginneken 

Mastbos 

Afb. 1: De Zandbergen als deel van de reeks rivierduintjes ten 
noorden en zuiden van Breda (tek. A. WJansen). 
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DE ZANDBERGEN AAN DE MOLENLEI 
TUSSEN GINNEKEN EN BREDA 
van heuvellandschap naar woonwijk, 1200-1900 
door Ad Jansen 

Inleiding 
In een gebied aan weerszijden van de Ginnekenweg in Breda, net 
ten noorden van de Zuidelijke Rondweg, ligt de wijk Zandberg. 
Daarbinnen liggen de straten: Zandberg/aan, Zandbergweg, 
Zandbergplein, Zandbergdwarsstraat. 
De naam Zandberg vindt men ook terug als firmanaam of school
naam. Het is een oud toponiem, dat op deze wijze voortleeft.In de 
huidige situatie is er echter geen berg te bekennen. De vraag is dan 
ook waar die zandberg(en) lag(en), waar dat zand vandaan 
gekomen is en hoe het weer verdwenen is. 
Onderzoek zal leren, dat dit gebied, dat nu een mooie woonwijk van 
Breda is, gedurende vele eeuwen niet meer was dan een woestenij, 
waar niet veel mee te beginnen was. Er lagen een aantal heuveltjes 
van enkele meters hoog, die na 1500 geleidelijk zijn afgegraven. 
Het laatste restant verdween echter pas omstreeks 1900.Niettemin 
hadden de Zandbergen een grote betekenis tijdens de militaire 
operaties die rond Breda hebben plaats gevonden. 

Rivierduinen 
De Zandbergen aan de huidige Ginnekenweg zijn ontstaan in de 
late ijstijd. Ze zijn meer dan 12.000 jaren geleden gevormd door 
zandverstuivingen. Tijdens de ijstijd was het niet alleen zeer koud, 
maar ook droog, waardoor de vegetatie afstierf en de rivieren 
opdroogden. De grond ging eroderen en er ontstonden grote 
zandstormen. Zo werd ook het dal van Breda, waar eens een grote 
rivier stroomde, overdekt met stuifzand. Waar nog wat lage 
begroeiing aanwezig was, hoopte het zand zich op. Toen het kli
maat warmer ging worden en er weer meer regen viel, stroomde het 
water van de hogere delen via beekjes naar het dal van Breda, 
waar het zich verzamelde tot grotere beken, zoals de Mark en de 
Aa of Weerijs, die weer bijeen kwamen bij de huidige stad. 
De rivieren moesten zich een weg banen door het dicht gestoven 
dal van Breda en kregen zo een meanderend verloop. 
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Bij grotere zandophogingen, die vooral op de rechteroever waren 
gevormd, moest de Mark uitwijken naar het westen en stroomde zo 
rond deze zandbergjes heen. In het Markdal ten zuiden van Breda 
zijn deze bergen nog te herkennen (afb.1). Zo stroomt de rivier bij 
Heerstaaijen rond 't Bergske Van Heerstaaijen, ligt ten zuiden van 
Ulvenhout de Koekelberg en voorbij dit dorp de Bieberg. Wanneer 
de Mark de Ulvenhoutselaan nadert, moet de rivier naar het westen 
uitwijken voor de Buijstelberg. 

DE MARK 

Afb. 2: De ligging van de Zandbergen aan weerszijden van de 
huidige Ginnekenweg, zoals deze zijn aangegeven op een kaart 
van de vesting Breda van omstreeks 1600. De (tweede) houten 
standaardmolen die hier staat aangegeven aan de westzijde van de 
weg Breda-Ginneken, ging tijdens het beleg van 1624 verloren, de 
watermolen ten zuiden van de Molen/ei in 1637. 
(bewerking A. WJansen). 
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Ten noorden van de Zuidelijke Rondweg gekomen ontmoette het 
water een serie heuvels met de toepasselijke naam de Zandbergen, 
en maakte dan ook bij de huidige Baronielaan een grote bocht 
westwaarts. De Mark schuurde vervolgens langs de twee heuvels 
van Breda. Ten noorden van de stad lagen de Belcrumberg en de 
Emelenberg en bij Hartel de (kleine) Strikberg en de veel grotere 
Harte/se Bergen, die later vergraven zijn tot de Spinolaschans. 
Vervolgens stroomt de rivier langs de hoge rug waarop Terheijden 
ligt naar het westen, waar nog de Zwartenberg wordt gepasseerd. 
In de bochten werd aan de bergen nog extra zand toegevoegd. 
Zo kan men tot de conclusie komen, dat de Zandbergen niets 
bijzonders waren 1

, namelijk niet meer dan een deel van het land
schap, zoals dat tijdens en na de ijstijden is ontstaan door zand
afzettingen en zandverstuivingen. Toch is er nog een verschil. 
Terwijl op vele bergen vanouds bewoning is geweest, zijn er op de 
Zandbergen aan de Ginnekenweg bijna geen sporen van bewoning 
aangetroffen2

. Vermoedelijk was de grond te slecht om in cultuur te 
brengen, waardoor dit gebied gedurende vele eeuwen onbewoond 
en niet ontgonnen is gebleven. 

De Middeleeuwen 
Waar moeten de heuvels van het gebied de Zandbergen gezocht 
worden? Een kaart van de vesting Breda 3 , daterend van rond 1600 
geeft de ligging hiervan in vogelvlucht weer (afb. 2). 
Daarop ziet men een aantal heuvels in het gebied tussen de 
huidige Zandbergweg en de Ginnekenweg en ten zuiden van de 
Zandbergweg tot de huidige Marijke Meustraat. 
Het heuvelachtige gebied zette zich voort aan de oostzijde van de 
huidige Ginnekenweg tussen de huidige De Roy van Zuidewijnlaan 
en de Saksen Weimarlaan, ongeveer tot het laatste deel van de 
huidige Zandberglaan. 
Verder oostwaarts lagen ook nog enkele heuveltjes ter hoogte van 
het latere gehucht Molengracht, nabij de Blauwe Kei. 
Met het gebied werd aanvankelijk niet veel gedaan. Dat veran
derde pas, nadat de heren van Breda ten tonele verschenen. In het 
aanvankelijk voor de graven van Holland en de hertogen van 
Brabant weinig interessante en nog nauwelijks ontgonnen gebied 
bouwden de Bredase heren in de elfde of twaalfde eeuw een ver
sterking aan de Mark. 



-0 
cu 

+-' 
(/) 

C 
Q) 

E 
:J 
-0 
0 

m 
m 

l:J 
Q) 
s...... 

co 

...!.. 
Cl) ~ 
N C 

Icu o .. - ... 

7
-0 ~411"·· 

. . 
. 

. 
. 

' 
... , 

C 
Cl) 
Cl) 

> 

0 

1 
~ 

"O 
C 
ro 
N 

N 

N E 
~ 

0 

35 

Zij legden een tolbrug over deze rivier voor het verkeer dat door de 
nederzetting van boeren en vissers zich een weg zocht vanuit het 
rivierengebied in de richting Antwerpen. Buiten de versterking 
paalden de Bredase heren hun gebied af dat zij als al/odium 4 be
schouwden. Dat omvatte niet alleen de burcht en de nederzetting, 
maar ook een gebied rondom het huidige Breda, dat aan de 
oostzijde rond de nederzetting lag vanaf de Zandbergen in het 
zuiden tot het gebied dat later Teteringen zou worden in het 
noordoosten, Terheijden in het noorden en Zonzeel in het westen 
(afbeelding.3). 

In 1198 kwam er een einde aan de zelfstandige positie van de heer 
van Breda, toen deze zich moest onderwerpen aan het gezag van 
de hertog van Brabant. Daarna is de Bredase heer leenman van de 
hertog van Brabant over een groot gebied rond de stad, waarin hij 
namens de hertog met de volledige rechtsmacht was bekleed 5

. In 
1203 werd de strijd tussen de graaf van Holland en de hertog van 
Brabant betreffende de grensscheiding opgelost en werd Breda 
definitief bij het hertogdom Brabant ingedeeld 6

. 

De heer van Breda had nu alle heerlijke rechten, waartoe ook be
hoorde het recht op de niet ontgonnen grond en het recht van het 
gebruik van water en wind. In de dertiende eeuw nam de bevolking 
in deze streken sterk toe, waarvoor de heer de nodige voor
zieningen moest treffen. Niet alleen· werd er steeds meer grond in 
cijns uitgegeven om deze cultuur te brengen, maar ook werden er 
door de heer molens opgericht. 
Volgens dr. Karel Leenders geschiedde dat in de tweede helft van 
de dertiende eeuw, zowel aan de westzijde als aan de zuidzijde van 
Breda 7

. In het gebied van de Zandbergen werd een watermolen 
opgericht en twee windmolens8

. 

d,;-------
Afb. 3: Het gebied op de rechteroever van de Mark tussen Breda en 
Zwartenberg, dat tot 1198 door de heren van Breda als hun eigen 
vrij bezit (al/odium) werd beschouwd (ontleend aan dr.K.Leen
ders:"Van Tumhoutervoorde tot Strienemonde", p.343). 
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Afb. 4: Het buitengebied van Breda op de rechteroever van de Mark 
omvatte tot 1796 de gehuchten Zandberg, Mullegracht, 
Lovensdijk, Teteringsedijk, Belcrum, de Vugt en Teteringen. In de 
Bataafse Tijd werd dit gebied de zelfstandige gemeente Teteringen. 
In 1927 werd het gedeelte ten zuiden, oosten en noorden door 

Breda geannexeerd. In 1997 volgde het eigenlijke dorp Teteringen 
(ontleend aan J.Kuijper: Gemeente Atlas van de Provincie 
Noordbrabant, Leeuwarden 1865. 
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Het gebied van de Zandbergen was in 1280 een deel van de grond 
die Arnout van Leuven en zijn gemalin Elisabeth van Breda aan de 
burgers van die stad hadden geschonken: alle gemene weiden en 
woeste gronden die gelegen zijn tussen Emelenberg en Ypelaer tot 
aan de gracht strekkende tot de molen en tot aan het bos, dat 
Verdebos wordt genoemd 9 (zie afb.1 en 4). In feite is dit een flink 
deel van het voormalige allodium. In Breda (vóór 1291) en ook in de 
belangrijkste dorpen (na 1328) werden er in het begin van de 
veertiende eeuw schepenbanken opgericht. Dat geschiedde met 
name in Zonzeel10 en omstreeks 1328 in Hartel. Deze laatste 
verhuisde omstreeks 1410 naar de omgeving van de nieuwe kapel 
die ter heide stond, het latere Terheijden 11 (zie afb.3). Van het 
allodium resteerde toen nog een buitengebied aan de zuidzijde en 
aan de oostzijde van het stadje, dat rechtstreeks onder de jurisdictie 
van Breda viel. Voor het bestuur van het buitengebied was een 
buitenbank opgericht en een buitenburgemeester benoemd. 
Behalve de drossaard en twee schepen uit Breda zaten er ook zes 
gezworenen uit het buitengebied in deze bank 12

. Evenals alle 
schepenbanken was deze buitenbank bekleed met de lagere en 
middelbare rechtsmacht. De hogere rechtsmacht was in handen 
van de vierschaar van de stad. 
Vrij snel werd de in 1280 door de heer gevormde gemeijnte weer 
opgeheven. De beste gronden werden verkocht aan particulieren. 
Voor de zand koppen, zoals de Emelenberg, de Belcrumberg en de 
Zandbergen was blijkbaar weinig interesse 13

. Het boven beschre
ven woeste gebied van de Zandbergen zou ten dele zelfs tot 1900 
tot de domeingronden blijven behoren. 

De keuze van de heer om de molens weg te zetten op de Zand
bergen is zeer begrijpelijk. De houten standaardmolens werden op 
een heuvel geplaatst om zo goed de wind te kunnen vangen. 
Om een watermolen te kunnen voeden werd het water van een 
beek bij de Ypelaar, dat eerst via de Ramen naar de stad stroomde 
om daar aan het Ginnekeneinde in de Mark te vallen, afgesloten en 
via een uitgediepte sloot ten zuiden van de Zandbergen geleid om 
daar met groot verval in de beemden langs de Mark te stromen 14

. 

De watermolen stond dan ook net op de scheiding van de Zand
bergen en deze beemden, even ten zuiden van de Zandbergweg. 
De verlegde beek was de Molen/ei of Molengracht. 
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Foto 1: De Johan Willem Friso/aan in de jaren 1950. Links de 
wasserij Ëdelweiss.op de achtergrond de huidige Zanbergweg. De 
wasserij stond op de plaats waar eens de tweede standerdmolen 
stond. Het fabrieksgebouw stond haaks op het van 1618 daterende 
Molenvaartje. De rietkraag voor het gebouw laat de loop van dit 
kanaaltje naar de Mark zien. De eerste molen stond op de 
achtergrond tussen het flatgebouw en de wasserij (foto Schreurs). 

Foto 2: De Ginnekenweg richting stad omstreeks 1910-1920. links 
de Zandbergweg, rechts Hotel Flora, helemaal rechts de brug over 
de Molen/ei (ansicht, collectie A. van Dun). 
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De watermolen stond dwars op de huidige Ginnekenweg net ten 
noorden van het Oranjeplein (foto 5). 
De weg vanaf Breda zuidwaarts passeerde de beek met een stenen 
brug en vormde hierdoor een nauwe passage voor het verkeer 
over de steeds in betekenis toenemende weg van Breda naar 
Ginneken en zuidwaarts naar België. Op deze plaats heeft tot begin 
jaren vijftig van de twintigste eeuw een brug gelegen 15 (foto 2). De 
plaats waar de oudste windmolen gestaan heeft is niet met 
zekerheid bekend. De tweede standerdmolen diende mogelijk 
mede ter vervanging van de toen al vervallen oudste molen. In 1618 
werd er vanaf de Mark een kanaaltje (Molenvaartje) gegraven naar 
deze molen, waardoor de plaats vrij nauwkeurig bekend 16 is. In de 
twintigste eeuw stond hier de stoomwasserij Edelweiss (zie foto 1 ). 
Nu ligt dit punt ongeveer aan het einde van de Kortestraat en het 
begin van de Marijke Meustraat 17 (afb. 7). 

De situatie rond 1600 
Rond de standerdmolens ten zuiden van de Zandbergweg en de 
watermolen aan de westzijde van het huidige Oranjeplein ontston
den zowel ten noorden als ten zuiden van de Molenleij een aantal 
huizen die samen een gehucht vormden. Of liever twee, want de 
buurtschap aan de noordzijde werd al spoedig met de Zandbergen 
en die aan de zuidzijde, dus op het terrein van de heerlijkheid 
Ginneken en Bavel met Watermolen aangeduid. 
Op de kaart van het Mastbos (afb.5) omstreeks 1620 getekend door 
Jacob Lips worden ten noorden van de Molenlei een tiental gebou
wen aangegeven, aan de zuidzijde zijn dat er zes. Ze staan bijna 
allen aan de weg van Breda naar Ginneken. De zijwegen waren 
gericht op de molens. Zo was de voorganger van de huidige Prins 
Hendrikstraat duidelijk een weg vanuit Overakker naar de molens. 
De Zand bergweg liep niet verder dan de houten standerdmolen. 
Deze weg heette in die tijd Molenwegh 18

. Aan de Kortestraat lagen 
eveneens enkel huisjes. De molen was verder toegankelijk via een 
weg vanaf de Ginnekenweg, die de latere Zanbergweg kruiste en 
vervolgens recht naar de standerdmolen liep. 
Deze weg begon in de gehuchten Lovensdijk en Molengracht en 
volgde ongeveer de loop van de huidige De Roy van Zuidewijn
laan. Ook deze weg werd Molenweg genoemd. 
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Afb. 5: De buurtschappen Zandberg en Watermolen op de kaart van 
landmeter Jacob Ups, omstreeks 1620. Ginneken ligt aan de 
bovenzijde, Breda aan de onderzijde van de kaart. Boven v.l.n.r.· de 
Prins Hendrikstraat, ~ deel van de Ginnnekenweg en de Molen/ei. 
De watermolen staat aan de noordzijde van het Oranjeplein, rechts 
daarvan de Zandbergweg en de Kortestraat. 
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Ten zuiden van de Molenlei lag de Watermolen met een schors
schuur aan de overzijde van de weg. Aan de westzijde van het 
Oranjeplein lag een herberg met de fraaie naam In de Drie Co
ningen, reeds vemeld in 1563 19

. Aan de oostzijde van het Oran
jeplein waren vanouds een smid en een wagenmaker gevestigd. De 
boeren konden zo hun gerij in orde laten maken, terwijl ze in de 
herberg zaten te wachten op het malen van hun graan of schors . 

De belegeringen van Breda, 1624/5 en 1637 
De situatie op de Zandbergen is door de twee belegeringen aan
zienlijk gewijzigd. In augustus 1624 begon Spinola met een beleg 
van de stad. Allereerst werd Ginneken door de ruiterij bezet waarna 
op de Zandbergen en bij de watermolen stellingen werden betrok
ken. Spinola sloot de stad in korte tijd volledig af van de buiten
wereld, door een circumvallatie van ongeveer 25 kilometer aan te 
leggen en daarbinnen een tweede cirkel van versterkingen, 
waardoor de troepen zowel tegen aanvallen van uit de omgeving 
als vanuit de stad beveiligd waren 20

. Ginneken werd het hoofd
kwartier van Spinola. Een groot deel van zijn troepenmacht was 
gelegerd in en nabij dit dorp·en in Ulvenhout. 
Vanuit de stad ondernam het Staatse garnizoen een uitval in de 
richting van de Zandbergen. Het was echter niet mogelijk de bele
geraars te verjagen. Vermoedelijk was dat ook niet direct het doel 
van de uitval. Men was er vooral op uit om de windmolen op de 
Zandbergen, die een prachtige uitkijkpost was voor de belege
raars, te verwoesten. Op de belegeringskaart van Claes Jan Vis
scher ziet men inderdaad een brandende molen afgebeeld (afb.6). 
Voor de watermolen hadden de troepen uit Breda minder belang
stelling. Deze heeft het beleg van 1624-1625 overleefd. 
Van de bebouwing bij de watermolen en ten noorden van de Mo
lenleij moet men zich niet te veel voorstellen. De huizen werden 
gebruikt door de Spaanse aanvallers, die er niet veel van heel 
gelaten zullen hebben. Op kaarten die van de belegering zijn ge
maakt vindt men echter steeds een gebouw aan de oostzijde van 
de weg terug, met de vermelding: Den Doornentuijn 21

. 

Het was een omhaagd stuk grond net ten noorden van de brug over 
de beek, waar een gebouwtje op stond, waarin een soldaten kroeg 
was gevestigd. Na de Tachtigjarige Oorlog zou hier tot in ·de twin
tigste eeuw een herberg of uitspanning gevestigd blijven. 
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Tijdens het negen maanden durende beleg gebeurde er op de 
Zandbergen verder niet veel. In juli 1625 gaf de stad zich over en 
werd geleidelijk een begin gemaakt met het herstel. De watermo
len, die eigenlijk ingericht was als schorsmolen, maalde toen ook 
graan. 

In 1637 kwam Frederik Hendrik met een grote troepenmacht naar 
Breda om de stad te heroveren. Ook nu werd eerst Ginneken 
ingenomen, waar de prins zijn hoofdkwartier vestigde op Bouvigne. 

Afb. 6: Detail van de belegeringskaart van het beleg door Spinola 
door Claes Janss Visscher. Men ziet de Staatse troepen (rechts) 
een uitval doen in de richting van de Zandbergen met de bedoe-ling 
de windmolen in brand te steken; die een mooie uitkijkpost voor de 
Spanjaarden was. Rechts staat dan ook: "wintmolen afgebrant". 
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Direct daarna werd de Zandberg bezet. Bij de schermutselingen 
met Spaanse troepen ging nu ook de watermolen verloren. De prins 
van Oranje had een geheel andere tactiek dan Spinola. Deze 
laatste had de stad uitgehongerd. Frederik Hendrik ging echter in 
de aanval. Vanuit de Zandbergen liet hij door sappeurs loopgraven 
aanleggen, waarmee hij in tien dagen al zigzaggend bij de vesting 
aankwam. Hij liet de troepen de wallen en poort bestormen, waarna 
in korte tijd de stad werd ingenomen. Spinola had negen maanden 
nodig, de gehele operatie van Frederik Hendrik duurde maar negen 
weken. 
De bebouwing bij de Molenlei had echter opnieuw zwaar geleden 
en de vruchtbare akkers tussen de vesting en de Zandbergen 
waren doorploegd met loopgraven. In de strijd was ook de laatste 
molen gesneuveld. De watermolen is nooit meer herbouwd. 

Herstel en voorspoed, 1637-1747 
Na de bovenbeschreven oorlogshandelingen volgde voor de 
buurtschappen bij de Molenlei een eeuw van herstel en voorspoed. 
Er kwamen meer huizen en-de weg van Breda naar Ginneken werd 
bestraat. Daarvoor was veel zand nodig, dat vermoedelijk groten
deels werd gewonnen op de Zandbergen. Een kaart uit de jaren 
1650-1660 betreffende de limietscheiding tussen Ginneken en 
Teteringen vermeldt dan ook, dat de Santbergen aanden suijdzijde 
allengskens afgegraven waren 22

. Behalve aan de zuidzijde van de 
Zandbergweg zal dat ook het geval zijn geweest aan de oostzijde 
van de Ginnekenweg. 
Ook tijdens de belegeringen zal er voor het bouwen van de verster
kingen gebruik gemaakt zijn van het aanwezige zand. 

Daarna werd er via het al eerder vermelde Molenvaartje zand met 
kleine schepen via dit kanaaltje en de Mark naar Breda gebracht 
voor onder meer de aanleg van de Jan van Polanenkade 23

. In 1684 
volgde de aanleg van de bovengenoemde Steenweg 24

. De vesting 
Breda werd in 1683 gemoderniseerd, waardoor de Ginnekenweg in 
westelijke richting werd verlegd 25

. Voor de aanleg van het nieuwe 
gedeelte was weer opnieuw zand nodig. 
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Zo ontstond het rechte deel van de huidige weg, dat bij de 
Zandberglaan aansloot op de oude route naar de brug over de 
Molenlei. In de zeventiende eeuw is het heuvelachtige gebied dus 
aanzienlijk kleiner geworden. 

De windmolen die tot 1624 op een duintje aan de zuidzijde van de 
Zandbergweg heeft gestaan, werd na de belegeringen in 1646 
vervangen door een houten standerdmolen aan de noordzijde van 
deze weg, waar tussen de Zandbergweg en de Ginnekenweg nog 
een hoog duintje aanwezig was 26.(afb.7). In 1729 werd deze derde 
houten molen vervangen door een stenen stellingmolen met ·de 
veelzeggende naam Altever 27

. Het belastingsysteem van Staats
Brabant vereiste, dat iedereen binnen eigen dorp zijn graan moest 
laten malen. De nieuwe stenen molen op de Zandberg was voor de 
fiscale gemeente Teteringen de enige gelegenheid . Voor _de 
meeste inwoners van Teteringen was de afstand van hun woning 
naar de molen wel erg ver. Ze waren echter niet de enige die van 
dit systeem last hadden. 

Foto 3: Hetzelfde plaatje omstreeks 1990. De boom rechts, 
daterend van omstreeks 1850, is ook op foto 2 te zien. Deze reus 
stond voor de tuin van het hotel en vervolgens voor Huize Ter Leij 
(foto A. W.Jansen, 1992) 
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Aan de Ginnekense kant van de Molenlei moesten de mensen voor 
het malen van graan helemaal naar de molen op de Goudberg te 
Strijbeek, terwijl de Teteringse molen bijna naast hun huis stond. 

De plaats van beide molens is vrij nauwkeurig vast te stellen. 
Op de kadasterkaart van 1830 staat een punt aangegeven waar 
een schietboom ( wip) stond, vermoedelijk het hoogste punt, waar
op de houten molen gestaan moet hebben. De molen Alteverstond 
op een lager gelegen punt, iets ten zuidoosten van de houten 
molen. De plaats is vrij goed te bepalen aan de hand van de 
perceelscheiding. In de huidige situatie liggen beide punten in de 
poorten achter de bebouwing van de Ginnekenweg, Zandbergweg 
en Zandbergplein. 

De plaats van de huizen omstreeks 1720 is vrij gemakkelijk te re
construeren aan de hand van de leggers der verpondingen en van 
de cijnsboeken van Teteringen28

. Ten noorden van de Molenlei 
stonden ongeveer 15 gebouwen, ten zuiden daarvan ongeveer 12. 
Volgens Van Goor was het gehucht Zandberg: een fraey getal 
huijsen, die als een kleyne 'rloorstadt verbeelden 29

. 

Op de reconstructietekening (afb.8) worden enkele panden met hun 
namen vermeld. Ten zuiden van de Zandbergweg het huis De 
Kersenbergh, op de hoek van de Zandbergweg en Ginnekenweg de 
herberg De Roscam. Net ten noorden hiervan aan de westzijde van 
de Steenweg het huis De hertog van York 30

. Noordwaarts hiervan 
het molenaarshuis en vervolgens het huis Het Fortuijn ook wel 
Roomen genoemd. Ter hoogte van de Komeetstraat lag het huis 
Het Eijndt van de Werelt 31

. 

Aan de oostzijde van de Steenweg lag de herberg Den Doomen
tuijn, en nog twee woningen nabij de huidige De Roy van Zuijde
wijnlaan, toen Molenstraat genoemd. 

De komst van de Franse troepen, 1747 en 1794. 
In de achttiende eeuw was de vesting Breda in gevolge het Bar
rièretractaat met Oostenrijk van minder groot belang. Toen echter 
de Franse troepen de Zuidelijke Nederlanden op Oostenrijk vero
verden, verviel de bescherming door de steden in de Oostenrijkse 
Nederlanden. In 1747 bedreigden de Franse troepen Breda. 
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De vesting Breda werd weer in staat van paraatheid gebracht en 
het schootveld rond de vesting tot ongeveer 500 meter vanaf de 
vestingwerken vrijgemaakt van bebouwing. Op de Zandberg moes
ten totaal zes panden worden afgebroken: drie aan de westzijde, 
twee aan de oostzijde en nog een boerderij aan de Zandbergweg. 
De molen mocht net blijven staan 32 (afb.8). De Fransen hebben 
Breda echter niet belegerd. De onnodig afgebroken woningen wer
den niet meer herbouwd. 
In 1793 konden de Franse troepen Breda zonder veel verzet in
nemen. De Franse garnizoenscommandant bracht de vesting in 
staat van verdediging, maar gaf de stad al snel over aan de Staatse 
troepen. In 1794 bedreigden de Fransen Breda opnieuw. 
Alle bebouwing ten noorden van de Molenlei moest nu in opdracht 
van de commandant van de vesting in korte tijd worden afgebroken 
of platgebrand. 
De stenen stellingmolen Altever werd zelfs opgeblazen. 

foto 4: De Ginnekenweg richting Breda in de jaren 1920. De oude 
buurtschap Zandberg is nog te herkennen in de lage huizen pal 
langs de weg. Rechts liep de beflouwing door tot aan de Roy van 
Zuidewijnlaan. De beplanting werd aangebracht na 1850 ( ansicht, 
collectie A. van Dun). 
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Ten zuiden van de beek mocht de bebouwing echter gewoon 
blijven staan. Deze huizen werden onmiddellijk door de Fransen 
bezet, die er behoorlijk hebben huis gehouden. 

Het buitengebied van Teteringen werd zwaar getroffen door het 
verwoesten van 41 panden, waarvan er 15 op de Zandberg lagen, 
vier aan de Molengracht en zes aan de Lovensdijk. Vijftig huishou
dens met 300 personen, waar onder tien taveniers moesten naar 
elders vertrekken. Op de Zandberg moesten · 140 mensen ver
huizen, waaronder vijf tappers 33

. Zo verdwenen de herberg Den 
Doomentuijn, de Hertog van York en de café's bij de molen, op de 
hoek van de Zanbergweg en op de hoek van de huidige De Roy 
van Zuidewijnlaan. 
Al spoedig werd echter met het herstel van de schade bego_nnen. In 
1806 waren er op de Zandberg alweer drie tappers gevestigd: aan 
de oostzijde van de weg net ten noorden van de Mole~_lei, op de 
hoek van De Roy van Zuidewijnlaan en aan de westz1Jde op de 
plaats van de vroegere Hertog van York. Er werden nog meer 
panden vaak met de oude. stenen en hout herbouwd, maar de 
molen was voorgoed van de Zandbergen verdwenen. De ge
meente Teteringen die zichzelf had losgemaakt van Breda, bouwde 
een nieuwe molen aan de Moleneindstraat nabij de huidige 
Viersprong. Daarmee was met de molen Altevervoor de bewoners 
van Teteringen ook het probleem van de grote afstand naar hun 
molen verdwenen 34

• 

1 n 181 O stonden er langs de Steenweg op de Zandberg alweer een 
tiental panden. Aan de westzijde verrees een grote nieuwe uitsp~n
ning, terwijl de twee herbergen aan de oostzijde eveneens flink 
werden vergroot. 

De negentiende eeuw . . 
Na het vertrek der Fransen in 1813 brak er een nieuwe periode aan 
voor de buurtschappen bij de Molenlei. De oude band tussen de 
wegen en woningen met de molens ~as voor~oed verbroken. 
Ten noorden van de Molenlei werden in de periode tussen 1795 en 
1814 een aantal woningen en drie herbergen herbouwd, terwijl ten 
zuiden van de beek de oorlogsschade zoveel mogelijk werd her
steld 35

. 
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Af~.~: De plaats van de molens in de Zanbergen, ingetekend op het 
hu~d~ge stratenplan. De plaats van de oudste windmolen (1) aan de 
hwd,ge Korlf:straat staat niet geheel vast. De tweede windmolen (2) 
brandde af m 1624. Vanaf de ze plaats liep het in 1618 gegraven 

Molenvaartje naar de Mark. Molen (3) stond tussen 1646 en 1729 
op een van de laatste duintjes, nu in de poort achter het 
Z~ndbergplein. De stenen molen Altever stond van 1729 en 1794 in 
diezelfde gang richting Ginnekenweg (tekening A. WJansen). 
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In deze laatste wijk, die nog steeds naar de al lang verdwenen 
watermolen werd genoemd, vond door splitsing van en uitbouwen 
een verdichting van de bebouwing plaats. 
Een aantal inwoners van de afgebroken huizen nam haar toevlucht 
tot verwanten ten zuiden van de Molenlei. 
De buurtschappen pasten zich aan de nieuwe situatie zonder de 
molens aan. De buurtschap De Zandbergen ontwikkelde zich tot 
een uitgangscentrum door de drie grote uitspanningen die hier 
gevestigd waren. Dat waren aan de westzijde van de Ginnekenweg 
de herberg van Johannes Kwisthout. (nrs.120--130). Zijn schoon
vader Willem Dubois verhuurde hem het (stenen) huisje en een 
groot terrein, waarop Kwisthout omstreeks 1817 een houten ge
bouw had gezet met daarachter een grote tuin36

. In 1810 kocht 
dezelde Dubois de puinhopen van een cafeetje op de zuidhoek van 
De Roy van Zuidewijnlaan, waar hij een nieuw pand bouwde en dit 
verhuurde en later verkocht aan de herbergier Johannes Matheus 
van Alphen. Achter deze grote uitspanning (nu nrs. 129-139) lag 
eveneens een grote tuin, waar de Ginnekense schutterijen thuis 
waren37

. Tenslotte de herberg van Willem Vlasblom (nr. 145-155), 
na 1796 gebouwd op de plaats van de herberg De Doomentuijn 38

. 

Deze uitspanning met eveneens een grote tuin ontwikkelde zich na 
1860 tot een hotel, dat tot in de twintigste eeuw heeft bestaan onder 
de naam Hotel Flora (foto 2). De tuinen trokken veel wandelaars uit 
Breda aan, die op zondagmiddag op de Zandbergen verpozing 
zochten in de lommerijke tuinen, waar vooral bij Flora concerten 
werden gegeven. 
De uitspanningen en herbergen stonden dus aan de noordzijde, 
terwijl ten zuiden van de Molenlei vooral ambachtslieden en 
neringdoenden gevestigd waren. 
De twee buurtschappen werden ernstig belemmerd door de 
Vestingwet van 1814. Deze verbood het bouwen en planten van 
bomen en heggen op een afstand van 100 Rijnlandse roeden (377 
m.) vanaf de buitenzijde van de vesting, terwijl tussen 100 en 300 
roeden (1131 meter) niet gebouwd mocht worden anders dan in 
hout en andere brandbare materialen. In oorlogstijd moest tot deze 
laatste afstand alles worden afgebroken. 
Deze buitenste kring reikte komende vanaf Ginneken tot net voorbij 
de kruising van Ginnekenweg en de Dillenburgstraat. 
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HAANTJENS ACKER 

I 

BEBOUWING 

Afb. 8: De buurtschap Zandberg-in de achttiende eeuw. Het woord 
"schutsboom" geeft de plaats aan van de derde houten molen, iets 
meer zuidoostwaarts stond de molen Altever 
(reconstructie A. WJansen). 
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Wat er in 1814 al stond mocht echter blijven staan en in stand 
worden gehouden. 
Door de verboden kring kon er in de eerste helft van de negen
tiende eeuw tussen de vesting en de huidige Komeetstraat niet 
gebouwd worden. In de buurtschappen bij de Molenlei stonden 
nogal wat stenen huizen, maar bijbouwen kon alleen in hout. In 
1853 werd de wet gewijzigd. Voortaan mochten er binnen de eerste 
300 meter huizen worden gebouwd in brandbare stoffen, tussen 
300 en 600 meter met gemetselde stookplaatsen en daarbuiten 
waren er voor het bouwen geen beperkingen meer. Voor Ginneken 
en de buurtschap Watermolen waren er dus geen verboden zones 
meer, maar voor de Zandberg bleven tot ongeveer Hotel Flora 
beperkingen van kracht. De wet werd in 1868 afgeschaft 39

. 

Besluit 
De buurtschap Zandberg dankt zijn bestaan aan de molens, die 
tussen 1300 en 1650 op het heuvelachtig terrein werden opgericht. 
Ten zuiden van de Molenlei lag de buurtschap Watermolen. Samen 
vormden ze reeds in de Middeleeuwen een bloeiende gemeen
schap die in grootte met het dorp Ginneken kon wedijveren. De 
Tachtigjarige Oorlog maakte aan deze voorspoed een einde.Niet 
alleen gingen bij de belegeringen van Breda zowel de windmolen 
als de watermolen verloren. Ook de woningen werden verwoest en 
de bevolking verdreven door het oorlogsgeweld. Omstreeks 1646 
kwam er een nieuwe houten standaardmolen, die in 1729 herbouwd 
werd in de vorm van een stenen stellingmolen. De Zanbergen 
waren toen reeds grotendeels afgegraven. In 1747 werd een deel 
van de bebouwing op de Zandberg afgebroken wegens een 
dreigende belegering van de vesting. De twee buurtschappen 
hadden zich sedert het beleg van 1637 zeer goed hersteld. 
In 1794 werd echter alle bebouwing ten noorden van de Molenlei 
inclusief de stenen molen, met de grond gelijk gemaakt in verband 
met de komst van de Franse troepen. Ook de buurtschap 
Watermolen had van het oorlogsgeweld erg veel te lijden. In het 
begin van de negentiende eeuw herstelden de twee buurtschap
pen zich zeer snel. 
De bebouwing van de Zandberg werd aan het einde van de 
negentiende eeuw opgenomen in de bebouwing van de 
Ginnekenweg. 
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Alleen het verschil in rooilijnen van de Ginnekenweg laat nog zien 
waar eens de bebouwing van de Zanberg heeft gestaan. De wijk 
Watermolen die het oorlogsgeweld steeds had overleefd, werd 
tussen 1930 en 1960 geheel afgebroken voor de aanleg van de 
Zuidelijke Rondweg. Van de historische situatie is niets bewaard 
gebleven. 
{Samenvatting van een lezing door de auteur voor de Historische Kring 
Ginneken op 2 februari 2005) 

Aantekeningen 
Afkortingen: 
G.A.B. Gemeentearchief Breda 
A. R.A. Algemeen rijksarchief 's-Gravenhage 
R Oudrechterlijk archief, bij G.A.B. 
N Notarieel archief, 1 e serie, bij G.A.B. 

1. De auteur dankt dr.Karel Leenders voor zijn bespiegelingen lietreffende de Zandbergen, met 
name betreffende de hoogteligging en de plaats van de molens. 

2 Slechts een Muntje Domitianus, 87 AD, Saksen Wemarlaan; een Romeins munthe, dat niet 
op de Zandberg zelf werd gevonden Met dank aan Karel Leenders. 

3. G.A.B., kaartenverzameling, z.nr., maker en herkomst onbekend. Zie ook Gerard Otten: De 
Straten van Breda; Breda 1988; p. 176. 

4. Gebied waarover geen hoger gezag werd uitgeoefend. Zie ook.- K.A.H.W.Leenders.- Van 
Tumhoutervoorde tot Strienemonde, Zutphen, 1996; p.343 over de omvang van het allodium 
Breda. 

5. F.F.X.Cerutti: Rechtsbronnen, dl. 1, 1956; acte 8 en 9. 
6. Th.E.van Goor: BeschryvingderStadten Lande van Breda, 's-Gravenhage, 1744; p.14; 

p.409-411 . 
7. K.A.H .W.Leenders: De Molenlei, in: Brieven van Paulus, 18.nr.95, 1993. 
8. Cerutti: Rechtsbronnen nr 108, 1313: avtve wintmolne ende eene watermolen te 

Ghinnekenwert uuit tactentech pont. Van de twee windmolens moet er een het einde van de 
Middeleeuwen niet hebben gehaald (met dank aan dr. Karel Leenders) . 

9. Cerutti: Geschiedenis van Breda, dl.1, Tilburg 1952; p.26-55. Th.E.van Goor: Beschrijving 
p.16. Volgens Cerutti, in Geschiedenis, dl.1, p.76 is het Verdebos identiek met het Voirtbosch, 
gelegen aan de weerszijden van het begin van de Teteringsedijk. 

10. Cerutti: Geschiedenis, dl.1, p.70: in 1250. 
11 Leenders, Tumhoutervoorde, p.343;idem: "Nieuw licht op Terheijden 's historie ' , in Jaarboek 

De Oranjeboom 27, 1974, p.25 e.a. 
12. Van Goor, p.359. 
13. Leenders, notities over de Zandbergen, door hem aan mij ter beschikking gesteld. Zie ook 

Cerutti in Geschiedenis dl.1, p.79. 
14. In 1280: usque adfossam tendentem versus molendinum.; Cerutti, Geschiedenis, 

dl.1.afb.13. K.A.H.W.Leenders: "De Molenlei", in Brieven van Paulus, nr.18, 1993, p.213-219. 
De Molenlei had bovenstrooms van de watermolen nog enkele kronkels en dus een meer 
natuurlijk verloop. Daarna volgde in de richting van de Ypelaar een recht stuk, dat gegraven 
was. Het vrijgekomen zand werd als een wal aan de noordzijde van het kanaaltje 
opgeworpen en werd de Molengracht. 

15. A.W.Jansen: Waar stond de Ginnekense watermolen?, een poging tot plaatsbepaling ; in 
Engelbrecht van Nassau, jrg.12, 1993, p.55-62. 

16. G.A.B., l-1a, Bestuur van de stad Breda, 1280-1810; inventaris nr.1800, stukken betreffende 
de jurisdictie grondgebeid Zandberg, met kaarten 1652-1659 .. 

17. A.W.Jansen: De Zandbergen onder Teteringen door de eeuwen heen, in : Engelbrecht van 
Nassau, jrg.12, 1993, p.114-128. 
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18. R Breda 501, f.137, 27-11-1602. 
19. R Breda 468, f.54v, 17-4-1563. 
20. G.G.van der Hoeven: Geschiedenis van de vesting Breda, Breda 1886, p.124. De buitenste 

ring was 30.600 passen, de binnenste 16.000. 
21. Claes Janss Visscher: Perfecte Afbeeldinge van de Belegeringe der Stadt BREDA. ... . , 1624, 

uitgegeven te Amsterdam. 
22. G.A.B., !-1a, Bestuur van de stad Breda, 1280-1810, inv.nr.1800; zie : Chr.Buiks, Veldnamen 

Teteringen. Brabants Heem, 1990; p.12. 
23. Informatie dr.K.Leenders. 
24. A.W.Jansen: Tolheffing op de weg van Breda naar Strijbeek, in: Brieven van Paulus, jrg.21 , 

nr.107, 1995. 
25. R Breda 587, f.286, 16-7-1733. Pieter Jacob Calckberner koopt De wijnacker met het 

geerske of weijke aan wederzijden van den straatwegh die daar door gemaeckt is in den 
Jaere 1684. De oude weg leidde van het Ginnekeneinde rechtdoor-via de huidige poort van 
de bioscoop naar het zuiden en volgde ongeveer het tracé van de Helenastraat en Minister 
Nelissenstraat. 

26. Nationaal Archief 's-Gravenhage, ND 8415, f.38.Zie K.A.H.W. Leenders in : Korenmolen De 
Hoop, uitgave Paulus van Daesdonck, 1978. 

27. Leenders: Korenmolen De Hoop, p.10. 
28. G.A.B., afd.1 -1a, Bestuur van de stad Breda, 1280-1810, inv.nr.2891.legger van de 

verpondingen over de landerijen van Teteringen, Lovensdijk, Molengracht; R.A.N .B., 
topgrafische legger der cijnsen, begonnen 1726. 

29. Van Goor: Beschrijving ... . , p.359. 
30. Voor het eerst vermeld in 1677, maar vermoedelijk ouder. De Hertog van York was een broer 

Van de Engelse koning Karel ll. Deze verbleef in 1660 enige tijd in Breda. De hertog verloofde 
zich in Breda met Anne Hyde. 

Foto 5: Het appartementencomplex "Watermolen" (links) is 
genoemd naar de middeleeuwse molen, die in 1637 is verwoest. 
Tussen dit gebouw en het hoekpand van de Zandbergweg liep de 
Molen/ei die de watermolen aandreef De watermolen stond op de 
plaats waar zich nu de vluchtheuvel bevindt 
(foto A. W.Jansen, 1992) . 
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31. Bouwjaar circa 1695-1700. 
32. G.G .van der Hoeven: Geschiedenis van de vesting Breda, 1886; p.213 en 228. 
33 . GAB., oud-adminitratiefTeteringen (voorheen GAT), nr.74. 
33. J.M.M.Knippels: "H8.t ontstaan ~an de gemeente Teteringen", in Jaarboek De oranjeboom, 
39, 1 _986, p.188-223. B1Jbehorend Jaartal: 1795 volgens Teteringen , 1810 volgens Breda. Van de 

n_Ieuwe molen, _gebouwd m 1800, staat nog een pakhuis aan de noordelijke voet van het 
viaduct. Ook Ginneken kreeg in dat jaar een nieuwe molen, genaamd Het Fortuijn, op de 
hoek van de Bavelselaan-Kerkhof. Hiervan resteren nog de twee gevelstenen en een 

hekpaal. 
35. A.W.Ja~sen: De komst van de Fransen; de gevolgen voor Ginneken en Teteringen van de 

?elegenngen van Breda door de Franse troepen in 1793 en 1794; in Brieven van Paulus 
Jrg.22, nr.111, 1996. ' 

36. G.A.B.,N 1253 acte 205, 30-4-1817; N 1404, acte 41, 29-3-1834., 
37. R Breda 628, f.98v en 99r, ~4-4-1802; publ.verkoop notaris P.van Ginneken te Teteringen, 

12 grasmaand 1810, acte rnet aanwezig; N 7867, acte 13, 27-8-1814; streekarchief 
38. R Breda 623, f .155v en 156r, 22-10-1796. · 
39. Gerard Otten, in: Engelbrecht van Nassau, jrg.11, nr.4, 1992. 

OUDE EMMER 
" Oude Emmer, verhoor mijn gebed", aldus de titel van het boek 
dat ons lid , de oud-Bavelaar Ad Beenackers (Bolbergseweg 6) 
onlangs deed verschijnen. Een interessant boek met vele bespre
kingen van bijzondere gedichten. 
Onze voorzitter Toon van Miert, neerlandicus, zal het boek in een 
van onze volgende edities bespreken. 
De familie Beenackers , die uit Teteringen stamt, woont al sinds 
1776 in Bavel. Ad Beenackers wijdde ook aan zijn voorouders 
een interessante studie. 

U BENT GEWAARSCHUWD 
door Kees Leijten 

Hebt u ook zo'n brief gekregen dat Willem Lambertus van de 
Stichting Genealogie Nederland, die uw stamboom kan leveren 
voor 49,95 euro? Let op dit is pure oplichting ! 
Vele Nederlanders hebben weer zo'n brief gekregen 
Mijnheer Lambertus heeft toevallig uw stamboom gevonden. 
Lieve mensen pure oplichting. 
Deze mijnheer opereerde al in Duitsland, Engeland.en België. 
Hij is al veroordeeld enkele jaren geleden, met een proeftijd van 
twee jaar. Die twee jaar zijn voorbij . 
Mijnheer Louter van toen heet nu Lambertus. Tuin er niet in ! 

Oplichting ! 
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WIE WAS 
MARECHAUSSEE KEES KEURHORST ? 
door Jacob Jonker 

Op het gedenkteken voor gevallenen in de WO 11 bij het gemeen
tehuis van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken, staat de 
naam C.E. Keurhorst vermeld. 
Veel was er niet van Keurhorst bekend. 
E_en probleem voor de werkgroep Herdenking 60 jaar Bevrijding , 
dte aandacht aan de gevallenen wilde schenken. 
De bij het het Marechausseemuseum in Buren ingewonnen infor
matie was ook niet toereikend. 

Dat Keurhorst had bestaan. Bij de Marechaussee had gediend in 
WO Il en aan het verzet had deelgenomen was duidelijk. Hij zou 
samen met twee collega's zijn gearresteerd in Bavel en in het 
concentratiekamp Bergen-Belsen om het leven zijn gekomen op 
12 april 1945. Dat was ongeveer het enige wat bekend was. 
Redenen waarom ondergetekende werd verzocht om een onder
zoek in te stellen. 
Dat viel niet mee. De meeste locale verzetsmensen uit WO Il zijn 
inmiddels overleden of hun namen zijn niet bekend. 
Een administratie werd er in die tijd om begrijpelijke redenen niet 
bijgehouden. Het resultaat van mijn onderzoek is dan ook pover, 
maar voor de geschiedschrijving toch belangrijk genoeg om te 
vermelden in de hoop dat degenen die hier een aanvulling op 
kunnen geven, zich alsnog melden. 
Cornelis (Kees) Everhardus Keurhorst werd in Rotterdam gebo
ren op 11 november 1919. 
Hij moet omstreeks 1938 dienst hebben genomen bij de Konin
klijke Marechaussee. Hij was toen verloofd met Janneke Caste
len uit Rotterdam. Hij had één broer die inmiddels is overleden. 
Diens enige dochter, José Yvonne Keurhorst is gehuwd met 
Simon Oosterbaan en woont in Amerika. 
Blijkens de lijst van gevallenen van de Kon.Marechaussee in WO 
Il was de marechaussee Keurhorst geplaatst bij de brigade van 
de Kon.Marechaussee in Boxmeer. 
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Dit moet dan echter voor 1940 geweest zijn want een getuige die 
van 1940 tot 1945 ook als marechaussee in Boxmeer was ge
plaatst, kende hem niet. 

Hulp aan ontsnapte krijgsgevangenen. 
In 1942 komt de marechaussee Keurhorst weer in beeld. Hij is 
dan geplaatst bij de brigade Marechaussee in Hilvarenbeek. 
Het woord "Koninklijke" is dan intussen door de Duitse bezetter 
geschrapt. 
Bij deze brigade waren ook ingedeeld de marechaussee Karst 
Smit en de marechaussees Meeuwisse en Jonkers. 
De voedselsituatie in België was op dat moment slechter dan in 
Nederland en de brigade Hilvarenbeek was belast met het tegen
gaan van smokkel. Op een dag in 1942 treft de marechaussee 
Karst Smit samen met een collega een ontsnapte Frans spreken
de krijgsgevangene aan in het grensgebied. Zij brengen de man 
in veiligheid bij een contact in het Belgische Weelde. 
De Marechaussee ontdekt dan dat zich vaker uit Duitsland ont
snapte krijgsgevangenen van Franse of Waalse afkomst in het 
grensgebied ophouden, op de vlucht voor de Duitsers. 
De Vlaamse krijgsgevangenen zijn dan om politieke redenen al 
vrijgelaten. 
Ze ontdekken ook dat de meeste krijgsgevangenen via Twente 
ons land binnenkomen. 
Karst Smit richt vervolgens met behulp van relaties uit het Tex
tielcircuit in Twente en Tilburg een netwerk op. In Twente werden 
de krijgsgevangenen opgevangen en vervolgens per trein naar 
Tilburg gebracht. Daar werden ze ook weer ondergebracht en op 
een geschikt moment de grens overgebracht door Marechaus
sees van de brigade Hilvarenbeek. Ook de marechaussee Kees 
Keurhorst nam daar aan deel. 
In België namen Belgische ondergrondse strijders de vluchtelin
gen over en zorgden voor verder transport. 

Uitbreiding netwerk. 
Het netwerk wordt al spoedig ook gebruikt voor de hulp aan op 
de vlucht zijnde Joden en later ook voor bemanningsleden van 
neergestorte Geallieerde vliegtuigen. 
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Naast Karst Smit wordt ook de Hilvarenbeekse leraar Eugéne 
van de Heijden belast met de coordinatie van het netwerk en ook 
worden steeds meer valse reisdocumenten gebruikt. De werk
druk en de risico's worden groter voor de marechaussees. 
Gelukkig kreeg Karst Smit in januari 1943 van de leiding van het 
district van de Marechaussee in Tilburg het signaal dat men wist 
waar hij mee bezig was en men bood hulp aan. Daardoor slaag
de Karst Smit erin om bij de grote door de Duitsers voorge
schreven organisatiewijzing van 1 maart 1943 een aantal mare
chaussees van zijn netwerk op de brigades Hilvarenbeek, Goirle 
en Baarle-Nassau te laten plaatsen zodat de illegale grensover
schrijdingen voortaan meer gespreid werden. 
Dat was nodig want behalve de leden van het genoemde net
werk waren er nog meer marechaussees als leden van andere 
illegale organisaties bezig met vluchtelingenhulp en dat allemaal 
onder de ogen van de militairen van de Duitse Grenzs-schutz. 
Het netwerk had intussen aansluiting gevonden op de inter
nationaal bekende pilotenlijnen Eva en Komeet en de Dutch
Paris lijn. Lijnen die tot aan Spanje en Zwitserland liepen. 
De marechaussees Jonkers en Meeuwisse werden in Goirle ge
plaatst. De marechaussee Kees Keurhorst werd bij de brigade 
van de Marechaussee in Strijbeek geplaatst 

Einde netwerk 
Het begin van het einde voor de groep Karst SmiWan der Heij
den kwam op 15 november 1943. Een lid van de groep, met een 
piloot op weg naar Antwerpen, werd door de SD aangehouden. 
Er volgden arrestaties en doodvonnissen en de leiders van het 
netwerk doken onder. De rest werkte gewoon door. 

Arrestatie Kees Keurhorst. 
Op 11 januari 1944 was er weer een grote actie van de SD, 
gericht tegen de groep. Er volgden arrestaties. In Goirle konden 
de marechaussees Jonkers en Meeuwisse nog net aan hun ar
restatie ontsnappenen en ze doken onder. 
Kees Keurhorst is die dag blijkens de lijst van Gevallenen bij de 
Kon.Marechaussee in WO Il in Bavel door de SD gearresteerd. 
Volgens de administratie van de gevangenis in Haaren werd hij 
daar door de Duitsers Ingeschreven onder nummer 2380. 
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Kees Keurhorst is op 12 april 1945 in het concentratiekamp 
Bergen-Belsen van uitputting gestorven. 

Gevolgen. 
Als gevolg van het oprollen van de groep Karst SmiWan der 
Heijden zijn negen Belgen en Nederlanders gefusilleerd, vijf zijn 
er in Duitse gevangenschap gestorven en twee leden zijn op de 
vlucht doodgeschoten door de Duitsers. 
Mede als gevolg van de activiteiten van de groep Karst Smit/ 
Van der Heijden en met de hulp van talloze onbekend gebleven 
Nederlanders en Belgen die daarbij grote risico's liepen, zijn er 
via de bewakingsgebieden van de brigades van de Marechaus
see in Baarle-Nassau, Goirle en Hilvarenbeek en misschien ook 
Strijbeek, ongeveer 80 Franse krijgsgevangen, 40 geallieerde 
vliegers, 150 Joodse landgenoten en 20 Nederlanders met als 
einddoel Londen, de grens overgebracht. 

Besluit. 
De vraag die open blijft, is of Kees Keurhorst nadat hij bij de 
brigade Strijbeek was geplaatst, nog aan pilotenhulp heeft kun
nen doen. Hij is daar ongetwijfeld geplaatst om het bestaande 
netwerk uit te breiden. Ik heb daar echter niets van kunnen vin
den. Het kan natuurlijk zijn dat hij alleen is gearresteerd vanwege 
zijn activiteiten in Hilvarenbeek, maar zeker is dat niet. Indien U 
daarover nog wat weet dan kunt U mij bereiken via de redactie 
van dit blad. 

Met dank aan; J. Keurhorst te Twello., Ad van Rijswijk van de werkgroep 
Heemkunde Esbeek en Marechausseemuseum Buren. 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 144 
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 81 

oktober - wijnmaand - zaaimaand 
Zoals het weer met Ursula is (21/10) 
Zal ook de winter wezen. 

november - slachtmaand - jachtmaand 
Staat met Sint Maarten op 't ijs een gans (11/11) 
Dan houdt die met kerstmis een waterdans 
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NIEUWS UIT 
HET MUSEUM 61 
door Kees Leijten 

EEN EEUW KLASSENFOTO'S 
Op 4 september opende Paulus een nieuwe tentoonstelling in 
zijn museum : "een eeuw klassenfoto's". 
De belangstelling is groot. 
Bavel, Galder en Ulvenhout zijn ruim vertegenwoordigd. 
Van Ginneken en Heusdenhout hebben we voldoende prenten. 
Bijna 200 foto's zijn te bewonderen op A4-formaat. Ruim 150 
foto's konden we niet plaatsen maar zijn op het beeldscherm van 
onze computer te bewonderen. 
Leuk is er nog steeds foto's bijkomen 

De oudste foto op de tentoonstelling is deze foto gemaakt op 
13 juni 1893 te Bavel. Rechts de eerste gemeentelijke school 
van Bavel De kinderen zijn 120-125 jaar geleden geboren ! 
Zijn er nog inwoners uit Bavel die er hun vader, grootvader of 
overgrootvader in herkennen ? 
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NIEUWE TENTOONSTELLINGEN 
Regeren is vooruitzien. Dat betekent voor Paulus steeds nieuwe 
tentoonstellingen voor meerdere jaren plannen. 
Op het programma staan de volgende twee tentoonstellingen: 

- 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 jaar 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 de
pot raken vol. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt. 

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". 
Wel gezellig werk met een kop koffie. 

WIE? 

FOTO'S 
Wie kan ons helpen aan foto's van de harmonie Constantia, 
uitrukkend of een serenade brengend ? 
Of tijdens een concert ? 
Even lenen graag. U krijgt ze onbeschadigd terug. 
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AANWINSTEN 

Etensketeltje van het bekende grijze wolkjes emaille. Wanneer 
de boer aan het werk was, bracht zijn vrouw of de meid hem z'n 
warme prak op het land. geschenk J. Peeters Ulvenhout 

Speelgoedaltaartje, geschenk van Guus Rombouts 



Wan , gespannen met geitenleer. Afkomstig van boerderij in 
Heusdenhout. De betekenis VAN " HD 1895" is ons onbekend 

Geschenk A. J. Spierings 
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Email waarschuwingsbordjes 

Oude kaart Breda 

LEVENSGEVAAR 
HOGE SPANNING 

geschenk J.C. Vermeulen 

geschenk A. J. Spierings 



Een typisch voorbeeld van de Haagse Beemden was de omge
ving van de voormalige Mastappelweg (Hooijdonkseweg) in 1969 
Foto: Werkgroep Haagse Beemden, coli. Stadsarchief Breda. 
Boven Schuur op nummer 2; onder schuur op nummer 5 (nu 3b) 

DE HAAGSE BEEMDEN 
EN DE LANDELIJKE ARCHIEVENDAG 
door Marie-Louise van den Wijngaard 

Stadsarchief Breda doet voor de 2e keer mee aan de Landelijke 
Archievendag (LAD), dit jaar op zaterdag 29 oktober. Op die dag 
start ook de Week van de Geschiedenis. Het thema is Buren. 
Het Stadsarchief gaat op bezoek bij de buren, de Haagse Beem
den. Lange tijd waren de dorpen en polders om ons heen onze 
buren. Daarom staat het verleden van de bijna 30 jaar oude, 
kinderrijke stadswijk Haagse Beemden op 29 oktober centraal. 
Het Stadsarchief zocht samenwerking met het Bewonerscomité 
Haagse Beemden, het bibliotheekfiliaal in de wijk en de winke
liersvereniging van Heksenwiel. 
Het is de bedoeling om de Haagse Beemden-bewoners niet al
leen te laten kennismaken met hun jonge wijkgeschiedenis, maar 
ook met de oudere historie van dit vroegere poldergebied. 
Het Stadsarchief wil de bewqners een idee geven van wat zij aan 
informatie en documentatie over het gebied bewaart. Dat gebeurt 
op 29 oktober door een fotopresentatie in de etalages van het 
winkelcentrum Heksenwiel, een kleine bronnenexpositie en een 
kinderverhaal door een verteller van Arcadia in het bibliotheek
filiaal Haagse Beemden aan de Heksenakker (aanvang 14.00 
uur, gratis toegang). Daar is ook een geïllustreerd overzicht te 
zien van het ontstaan van de wijk. Dit overzicht staat in het gratis 
tijdschrift van het Stadsarchief, Archivaria nummer 13 en op de 
website (www.stadsarchief.breda.nl). 

Op woensdag 2 november, in de Week van de Geschiedenis, is 
er een verhalenmiddag in Sociaal en Cultureel Centrum 't 
Kraaienest aan de Tweeschaar, aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 
13.30 uur. Ook op deze middag krijgt de relatie dorp-stad älle 
aandacht. Via de heemkundige kringen verwelkomen we enkele 
vertellers, die hun ervaringen van toen over het leven in het dorp 
of de stad graag aan u vertellen. Deze verhalen zijn later te ho
ren via de website van het Stadsarchief. 

informatie: Stadsarchief Breda, M.L. van den Wijngaard, tel. 076-5294439, 
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ONTWIKKELINGEN OP HET 
STADSARCHIEF BREDA 
door Marie-Louise van den Wijngaard 

ISIS (Internet Studiezaal Informatie Systeem) 
Er wordt gestaag gewerkt aan de indicering van de notariële 
archieven 1625 - 1812. 
Zodra onderdelen gereed zijn gaan ze mee in de geplande 
updates voor de website (YY~·.\'.Y~: ... §>t?;i~~:::.r .;ih3_1:J_ ,_ ---: :)_ 

Atlantis NT (Nadere Toegangen, opvolger van ISIS) 
In november wordt met de leverancier overlegd over de voor
bereiding van de conversies van de databases akten Burger
lijke Stand. Het gaat om de akten van overlijden 1870 - 1940, 
de akten van geboorten 1870-1905 en de huwelijksakten 1870 
- 1922. 
De stand van de digitalisering van de akten is als volgt: 
Geboorten: Breda, Ginneken en Bavel, en Teteringen 1870 -
1905 gereed. Nog te doen Princenhage. 
Overlijden: alle gemeenten gereed voor het tijdvak 1870 -
1940. 
Streven is om na de conversie en de koppeling met de 
beelden van de akten, de overlijdensakten eind 2005, dan wel 
begin volgend jaar op internet raadpleegbaar te hebben. 
Vervolgens in het eerste kwartaal, begin tweede kwartaal 2006 
de huwelijken en de geboorten. 

Atlantis A&I 
(Archiefinventaris en -beheer, programma om toegangen 
op archieven en collecties te verwerken voor o.a. Internet) 
Begin 2006 wordt het mogelijk gemaakt om op internet te 
zoeken naar de meer dan 800 archieven, collecties en 
verzamelingen. 

CURSUS OUD SCHRIFT 
Medio oktober start er op het Stadsarchief weer een cursus 
Oud Schrift. Inlichtingen 076-529 44 29 
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IJZERTIJDBOERDERIJ 
door Anneke Oomes 

Het zal waarschijnlijk bij velen van u bekend zijn dat er al heel 
lang geleefd en gewoond wordt in het heem van Paulus. 
Reeds in de prehistorie wisten mensen dat het nabij de Mark, de 
Bavelse Ley en alle andere grote en kleinere beken in ons heem 
goed toeven was. Archeologische vondsten in de bodem zijn 
hiervan getuigen. Het is moeilijk voor te stellen hoe deze mensen 
hebben gewoond. Natuurlijk kun je naar het Archeon om daar 
een kijkje te nemen in de nederzettingen die zijn nagebouwd om 
daar wat meer over te weten te komen. Sinds dit jaar hoeven we 
echter helemaal niet meer zo ver te reizen. 

Vanuit de zeer actieve heemkundekring van Dongen is het initia
tief ontstaan ook in Dongen een klein openluchtmuseum te be
ginnen. Dit initiatief is uitgegroeid tot een heuse nederzetting 
bestaande uit een boerderij en enkele bijgebouwen. Zaterdag 3 
september jl werd de nederzetting officieel geopend in het bijzijn 
van de initiatiefnemers, vrijwilligers, sponsoren, en andere geno
digden zoals besturen van heemkundekringen. 

WERKGROEP ARCHEOLOGIE 
Rond de eeuwwisseling vatte een tweetal deelnemers van de 
werkgroep archeologie, A. Oerlemans en T. Snoeren, het plan 
op om het verre verleden van Dongen meer tastbaar te maken. 
Dat tastbaar maken zou moeten bestaan uit het nabouwen op 
ware grootte van het verdwenen prehistorische leven en dat 
springlevend te maken voor de hedendaagse bezoeker. 
Eind 2001 werd door het bestuur van de Heemkundekring De 
Heerlyckheit Dongen het groene licht gegeven. 
Een periode van organiseren en overleg brak aan. Onder leiding 
van T. Fleischeuer en L. Nederlof ging de projectgroep Ijzertijd
boerderij Dongen aan de slag. Overleg werd gepleegd met de 
gemeente Dongen voor de vereiste vergunningen èn een 
geschikte locatie. 
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Vrijwilligers werden 'geworven', in eerste instantie om de 
plannen uit te werken en de nodige voorbereidingen te treffen en 
later om mee te helpen met de realisatie. En bedrijven en 
particulieren werden benaderd voor de nodige financiën. 

Uit verschillende mogelijke locaties werd gekozen voor het 
terrein aan de Oude Oosterhoutse Baan, de vroegere gemeen
telijke compostwerf. Een terrein dat door vorm en ligging 
uitstekend geschikt bleek om omgebouwd te worden naar de 
IJzertijd. 

EERSTE SPA IN DE GROND 
In september 2003 kwam het terrein beschikbaar, waarna direct 
met het grondwerk werd gestart. Omdat het terrein niet beschikte 
over 'natuurlijk water' werd een poel gegraven. Een van de 
weinige werkzaamheden die niet handmatig door vrijwilligers is 
gedaan maar door een tweetal gespecialiseerde bedrijven. Van 
het najaar 2003 tot het vroege voorjaar 2004 is gewerkt aan het 
terrein: omwalling, omheining en beplanting. En aan de aanvoer 
van hout voor de latere bouw: dennen, essen, eiken, wilg. 
Grotendeels verkregen dankzij het meedenken van Staatsbos
beheer die bij het beheer van haar bossen in de omgeving van 
Dongen rekening hield met de behoeften van de ijzertijd
boerderij. 

START BOUW 
In april 2004 kon de bouwploeg aan de slag. Het eerste bouwsel 
was een zgn. spieker (afgeleid van Latijnse spicarium wat 
voorraadschuurtje betekent), een schuurtje met verhoogde vloer 
voor opslag van graan of stro e.d. 
Daarna werd een (technisch moeilijker) afdak gebouwd. Dit af
dak is bestemd om IJzertijdse activiteiten beschut te kunnen uit
voeren. Terwijl de afbouw van het afdak nog in volle gang was, is 
in september 2004 de bouw van de boerderij gestart. 
Die boerderij is de kern van de nederzetting. Men heeft gekozen 
voor een reconstructie van het zgn. type Loon op Zand, dat op
gegraven is in Beek en Donk. . 

Uit die opgravingen wist men precies hoe de plattegrond van de 
gebinten en staanders er uit ziet. 
Die maten zijn exact op het terrein in Dongen uitgezet. Reeds op 
23 oktober 2004 werd het hoogste punt bereikt en in mei 2005 
heeft men een begin gemaakt met het rietdekken en het 'dicht
lemen' van de muren. 

OPEN VOOR BEZOEKERS 
Met ingang van september 2005 tot en met 22 oktober 2005 is 
de nederzetting wekelijks open voor bezoekers op zaterdag
middagen van 13.00 tot 17.00 uur. Volwassenen betalen 2 euro 
en kinderen tot twaalf jaar kunnen voor 1 euro een kijkje nemen. 
In de maanden november tot en met maart is de nederzetting 
gesloten, behalve voor groepen. 
Men is welkom op het terrein om een kijkje te nemen in de r 
eeuw voor Chr. Er zal van alles te zien zijn over het boerenleven 
in de IJzertijd. Vrijwilligers staan klaar om de nodige uitleg te 
geven.Voor kinderen zijn er enkele doe-activiteiten waaraan zij 
kunnen meedoen (€1.50 voor 2 doe-dingen). 

De /Jzertijdboerderij Dongen vindt u aan de Oude Oosterhoutse Baan, 
gelegen aan de westzijde van Dongen. Meer informatie kunt u vinden 
op de website www.iizertiidboerderii.nl 
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Burgemeester 
Harrie Nuijten 
met de verlengde 
ambtsketen 

Wapen van Bavel met de koe van St. Brigida, patroon van het hoorvee 
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ALPHEN-CHAAM EN DE AMBTSKETEN 
door Kees Leijten 

Na de vorming van de gemeente Alphen-Chaam in 1997 werd 
een nieuwe ambtsketen gemaakt voor deze nieuwe gemeente 
met daaraan de wapens van de vier dorpen Alphen; Chaam; 
Galder en Strijbeek. De dorpswapens van Galder en Strijbeek 
waren op 10 december 1996 door de gemeenteraad van Nieuw
Ginneken vastgesteld. (1) 

De wapens zijn ontworpen door Jan Melssen heraldicus van de 
Noordbrabantse Commissie voor Wapen en Vlaggenkunde, die 
ook het huidige wapen van de gemeente Alphen-Chaam 
ontworpen heeft. (2) De vier dorpswapens van Nieuw-Ginneken 
zijn door de gemeenteraad vastgesteld op verzoek van de 
heemkundekring Paulus van Daesdonck die ook Jan Melssen 
voorzag van de nodige informatie. 
De inwoners van Bavel AC en Ulvenhout AC maakten 
burgemeester Harrie Nuijten er op attent dat de dorpswapens 
van Bavel en Ulvenhout ontb~eken aan zijn ambtsketen, 

Ulvenhout met de leeuw van Van Gaveren-Liedekercke en de 
rooster van Laurentius (foto Harrie Nuijten) 
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Op basis van de door Paulus van Daesdonck aangereikte 
informatie werden de twee wapens van de dorpen toegevoegd 
aan de ambtsketen van Alphen-Chaam 

1 zie Brieven van Paulus 112 dd 15-12-1996 p 97-99 "Dorpswapens" door 
Kees Leijten en BvP 113 p125-138 "Laatste B&W-vergadering " door Elly 
Zwijnenburg. 
2 zie BvP 125 p. 172-182 "Wapen en Vlag voor de nieuwe gemeente Alphen
Chaam door Jan Melssen 

CULTUURHISTORIE RONDOM BREDA 
door Kees Leijten 

De stichting BRG (Brabantse Regionale Geschiedbeoefening), 
organiseert volgend jaar in samenwerking met Stadsarchief 
Breda; Breda's Museum; Heemkundekring Teterings Erfdeel; De 
Oranjeboom; Cultuurpunt Breda en PAULUS VAN DAESDONCK 
een lezingenserie over het onderwerp 
"De relatie tussen de stad Breda en de omliggende dorpen" 
De lezingen vinden plaats op vier donderdagen in maart in zaal 
Marktzicht in Prinsenbeek. 
Deelnamekosten 22,50 euro voor 4 lezingen, includief koffie/thee. 

9 maart: drs Hans de Kievith 
Archeolische benadering van stad en dorpen" 

16 maart dr Karel Leenders: 
Relatie stad en platteland door de eeuwen heen 

23 maart Landgoederen en historische buitenplaatsen 
30 maart H.Verhallen 

De stadsinrichting van Breda 

U kunt zich opgeven bij BRG Postbus 1325 Den Bosch 

UITSPRAAK 147 
Wanneer alle deskundigen het met elkaar eens zijn, 
hoeven ze nog geen gelijk te hebben 

BRIEVEN VAN PAULUS 
1 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
h den en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel , de gemeente Ginneken en 
IJ vel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 
I> t zijn de dorpen en gehuchten Bavel; Galder; Ginneken; Grazen; Heusdenhout, IJpolaer , Notsel, StnJbeek en Ulvenhout 

AULUS VAN DAESDONCK 
1 h emkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk ukcnd als ver 11191119 op 

november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 7875668 
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: Kees Leijten; Anneke Oomes; Jan van der Westerlaken 
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heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1 Ulvenhout 
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Voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdag .n vnn Il 'IO Hi 00 11111 
1 juli en augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting PauhI · Mu I um'(' i 111 4 1 /'1) 
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