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HARMONIE 

Harmonie Constantia bestaat dit jaar 100 jaar, een jubilèum dat 
gevierd moet worden. In het museum is er een tentoonstelling aan 
gewijd, die duurt tot 30 juni. 
De tentoonstelling van de klassenfoto's was een geweldig succes. 
Vele honderden belangstellenden kwamen kijken en brachten 
"nieuwe " foto's mee 
De Nieuw-Ginnekense Brandweer komt hierna, in oktober. 
In dit nummer besteden we er aandacht aan. 
Ad Jansen heeft de Duivelsbrug in Ginneken tot onderwerp van 
zijn rubriek gekozen. De juiste geschiedenis doet hij uit de doeken 
met daarnaast veel aandacht voor de legende zowel origineel en 
de vele veranderingen. 
Toon van Miert gaat verder met zijn rubriek RIJTERISNAARTOE 
en verhaalt over de legende rondom het Mariakapelletje in Chaam 
van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw 
Na Bavel won Paulus ook de Quiz in Ulvenhout. Beide bekers 
prijken in het museum. 
Anneke Oomes presenteert in haar Kroniek weer de vele zaken 
die gebeurden in Bavel, Galder, Ginneken, Strijbeek en Ulvenhout 
Veel is er weer te lezen over de dorpen ten zuiden van de grote 
stad, dorpelingen die al eeuwen lang leven in 

HARMONIE 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

15 februari 2006 

Beste leden van Paulus van Daesdonck, 

Als ik dit voorwoord schrijf - 17 januari, feest van Antonius Abt -
is het buiten een graad of acht. Geen winter dus. Maar goed, 
heel wat mensen zullen daar blij mee zijn. Wij zijn ook blij! De 
tentoonstelling "Klassenfoto's" is een geweldig succes geworden. 
Ook op de extra middagen dat het museum open was, was het 
een drukte van belang. Het is natuurlijk ook leuk om je zelf en 
kennissen terug te vinden op ouwe foto's. Op 5 februari gaat de 
volgende tentoonstelling van start. Harmonie Constantia bestaat 
dit jaar 100 jaar en in ons museum is een paar maanden lang te 
zien wat er in die honderd jaar allemaal gebeurd is. U bent weer 
van harte welkom. 

Op .J 5 januari hebben zo'n 120 leden bij Bruininks in Bavel 
genoten van het Oost-Brabantse muziekgezelschap "Kwartjes
volk". Wat een plezier brachten de muzikanten op ons over! 
Vrolijke, droevige maar altijd heel mooie nummers brachten zij. 
Een fantastische middag. 

En wat te denken van ons resultaat bij de Ulvenhoutse quiz! Met 
vier punten voorsprong gingen wij er met de beker vandoor. 
Trots hebben wij hem op 15 januari tentoongesteld in Bavel 
naast de beker die we een paar maanden eerder daar gewonnen 
hadden. 

De komende jaren gaan we wat meer avonden organiseren dan 
we tot nu toe gewend waren. 
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Een paar zijn er al gepland: 
13 maart een lezing over Hoogstraten in Meersel-Dreef; 
13 mei een excursie naar Hoogstraten waarbij we de 

kerk, het stadhuis en het begijnhof bezoeken en op 
20 november komt de Liempdse huisarts Van Laere ons 

van alles vertellen over de wijze van leven, wonen, werken, 
geloven en denken van een boer in het begin van de 2oe eeuw. 

Voor de andere avonden hebben we al wel ideeën maar we 
zouden het op prijs stellen als u met voorstellen komt. 
Over welk onderwerp zou u meer willen weten? 

1 k wens u veel plezier met deze aflevering van de Brieven van 
Paulus. 

Toon van Miert, voorzitter. 

,;,:~,.. ~44't... ,1~~',.,.c ... 
/ t/' 

In het receptieboek van harmonie Constantia bij het 75-jarig 
:>estaan in 1981 tekende ook Prins Bernhard. 



AGENDA 2006 (137) 
februari 
05 Paulus opent een nieuwe tentoonstelling in zijn museum 

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

maart 
05 
13 

april 
02 
03 
15 
23 

mei 
07 
13 

juni 

Museum open 
"Hoogstraten" Lezing door Toon van Miert in de zaal van 
de paters van Meersel-Dreef aanvang 20.15 uur 

Museum open 
Paulus bestaat 31 jaar 
Brieven van Paulus 159 
Hebt u zich al aangemeld voor de excursie naar 
Hoogstraten op 13 mei ? 
Meer informatie in deze BRIEVEN en deel 159 

museum open 
excursie naar Hoogstraten met eigen vervoer 

04 museum open 
30 sluiting tentoonstelling 100 jaar Constantia 

juli 
01-31 museum gesloten 
15 Brieven van Paulus 160 

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 
voor groepen op verzoek 076-561.27.42 

Het museum is gesloten in juli en augustus 
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PAULUS ONTVING KWART JESVOLK 
door Anneke Oomes 

Kwartjesvolk, een muziekgezelschap dat humoristische Brabant
se volksmuziek brengt, wist zondag, 15 januari, ruim 120 leden 
en aspirant-leden van Paulus te vermaken. 
Januari staat inmiddels bekend als dé liedjesmaand van de 
kring. Elk jaar opnieuw nodigt de kring een artiest of een 
muziekgezelschap uit, waarvan men denkt dat deze bij het 
Pauluspubliek in de smaak zal vallen. Dat kunnen mensen zijn 
uit buurt, zoals Jan Jorissen maar ook van verder weg. Vele 
grootheden zijn in de loop van de afgelopen dertig jaar al 
geweest, zoals Ger Coppens, Lia de Haas en Ad de Laat. 
Ook Ut Muziek was een graag geziene gast. 
Dit keer was het de beurt aan de formatie Kwartjesvolk uit 
Zeeland (Oost-Brabant). De zes heren op het podium hebben 
een hoop eigen liedjes die soms leuk, vaak grappig, soms 
verhalend en soms lief zijh. Een ding hebben ze gemeen: ze zijn 
stuk voor stuk in het dialect. En hoewel het dialect van Oost
Brabant sterk afwijkt van het dialect dat in het heem van Paulus 
wordt gesproken, was alles goed te volgen. Ook de vele teksten 
tussen de nummers. 



Jacco, Lieke, Floris en Willem van der Zanden houden hun oren 
dicht. Moeder Aline en vader Hans hebben er plezier in. 

Omdat de verhalen op een gegeven moment niet helemaal 
geschikt waren voor de kleine kinderen die aanwezig waren, 
moesten zij hun vingers in de oren stoppen. En als ze dat goed 
zouden doen, dan zouden ze van Kwartjesvolk allemaal een zak 
chips krijgen. Dat lieten de kinderen zich natuurlijk geen twee 
keer zeggen. Of eigenlijk juist wel want later op de middag wilde 
Tinus vertellen over een bezoekje aan de dokter, dat ook net iets 
te pikant zou kunnen zijn voor de tere kinderziel. Dat kostte 
Kwartjesvolk een nieuw rondje chips. Zelf zeiden ze al dat dat 
tekenend is voor hun financieel beleid. Echt rijk denken ze niet te 
worden als ze zo doorgaan! 

Kwartjesvolk 
Menig sauwelaar of tonprater zou jaloers zijn op de praatjes 
tussen de muziek door. 
Vooral Tinus Verstraten (zang) is niet op zijn mondje gevallen. 
Hij vertelde tussen de nummers door zijn halve levensverhaal. 
Maar ook Tiny van Schijndel (zang, gitaar) wist met zijn 
opmerkingen het publiek te vermaken. 
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Gerard van de Schans (zang, fluit, bas) ontpopte zich in de loop 
van het optreden als animator terwijl Jan van Schijndel de 
doedelzak, en vele andere instrumenten voor hem liet spreken. 
Ook Henk van de Heuvel liet het praten over aan de anderen 
maar muzikaal was hij zeer zeker aanwezig. Hij weet prachtige 
muziek uit de accordeon te krijgen. Achter het drumstel vonden 
we Henk Merx, maar hij kwam ook regelmatig naar voren om 
mee te zingen of de bas te hanteren. Hij heeft 25 jaar geleden 
het initiatief genomen voor de oprichting van het Kwartjesvolk. 
Zoveel zangers en instrumenten op het podium eisen een zorg
vuldig beheer van het geluid. Kwartjesvolk heeft in Walter 
Huvenaars een prima geluidsman. 
Het was wederom een erg gezellige middag met goede muziek. 
Het is niet verbazend dat het muziekgezelschap in 2004 de Ad 
de Laat prijs heeft ontvangen. Deze prijs wordt sinds 1996 in 
Noord-Brabant jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich met mu
ziek in het Brabantse dialect verdienstelijk heeft gemaakt. 
Meerdere van de prijswinnaars hebben zich bij Paulus gepresen
teerd, voor of na de prijs in ontvangst te hebben genomen. 

DAMIAAN DE GROOTSTE BELG 
Ook België heeft een verkiezing 
georganiseerd over de vraag 
"Wie is de grootste Belg.?" 
De Belgen kozen voor pater 
Damiaan de Veuster (1840-1889) 

In Bavel staat een standbeeld voor 
Damiaan in de tuin van de Paters 
van Bavel tot wier orde hij 
behoorde. 

(Zie Brieven van Paulus 152 p 79 e.v.) 



VERKIEZINGEN EN PAULUS 
door Kees Leijten 

In maart zijn er weer verkiezingen voor onze gemeenteraad. 
Tientallen mannen en vrouwen hebben zich weer beschikbaar 
gesteld om ons te vertegenwoordigen. 
Gelukkig kunt u in de meeste partijen inwoners uit Galder Strij
beek, Bavel AC en Ulvenhout AC (gemeente AC) of inwoners uit 
Bavel, Ginneken en Ulvenhout (gemeente Breda) vinden om op te 
stemmen. 
Zouden ze ook allemaal in zijn voor de cultuur op de dorpen ? 

WD-voorzitter Cees Meeuwis 
· over de komende verkiezings
tijd, als veel onder een ver
grootglas wordt gelegd om 
zieltjes te winnen: 
,, 'Red de paardentram' lijkt me bij
voorbeeld we1 een aardige. Als we 
in het kader van onze culturele am
bities De Beyerd kunnen omtoveren 
in een pentekening-uitstalling waar 
wekelijks wel zo'n tien man extra 
naar komt kijken, kunnen we toch 
zeker ook de historie van het open
baar vervoer in Breda voor het na
geslacht bewaren." 

HAIKU 
Vroeger in ons heem 
Zo veel herinneringen 
"Brieven van Paulus" 

In zijn laatste rubriek POLITIEK, in 
BN/De Stem, loste Eugène Loo
mans een schot voor de boeg door 
een citaat van WD voorman Cees 
Meeuwis te publiceren, die we hier 
graag voor u herhalen 

Wie van onze dorpelingen op wie wij 
kunnen stemmen neemt het op voor 
onze verenigingen, onze kerken en 
het dorpsleven ? 
Laten zij zich horen ! 

door bewonderaar van de BRIEVEN VAN PAULUS 

2006 JAAR VA-N HET CIRCUS 
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HELP Il 
DE MUS VERZUIPT 
door Anneke Oomes 

Van oudsher komen in het heem van Paulus mussen voor. Het 
gaat echter helemaal niet goed met de mus. Zowel de ringmus 
als de, bij ons vaker voorkomende, huismus worden in hun be
staan bedreigt. Zij zijn inmiddels allebei geplaatst op de rode lijst 
van Nederlandse broedvogels. Wellicht dat dat voor velen een 
verassing is omdat we vrijwel dagelijks mussen kunnen zien in 
onze tuinen. Het is echter zo dat het aantal mussen zeer dras
tisch is afgenomen. Hun aantal is ten opzichte van de zeventiger 
jaren minstens gehalveerd tot een half á één miljoen broedparen. 
Als er geen maatregelen worden getroffen dan zal dat aa~tal nog 
verder teruglopen. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen 
voor het verdwijnen van de mus. 

Oorzaken 
Mussen zijn zaadeters maar hebben tegenwoordig moeite hun 
kostje bij elkaar te scharrelen omdat er steeds minder onkruid tot 
bloei en zaadvorming komt. Niet alleen de boeren weren het on
kruid maar ook de wegbeheerders als gemeentes, de provincie 
en rijkswaterstaat maaien de bermen waardoor de planten weer 
weg zijn tegen de tijd dat zij voedsel op gaan leveren voor de 
vogels. Mussen lusten ook wel restjes van ons, zoals broodkrui
mels maar ook de tafelkleden leveren tegenwoordig minder 
broodkruimels. Onze restjes verdwijnen meer en meer in de 
GFT-bak. 
Als de jongen gevoed worden zie je de (mannetjes)mussen druk 
in de weer bij het vangen van insecten, want dat is het belang
rijkste voedsel voor de jongen. 
Ook deze insecten zijn steeds moeilijk te vinden door de mus 
omdat ook deze steeds meer verdelgd worden door agrariërs 
maar ook door tuinliefhebbers. 
Het vinden van broedgelegenheid is ook steeds moeilijker. 
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De meeste bewoners maken het door middel van gaas onmoge
lijk voor de mus om onder de dakpannen hun nest te maken. En 
daar zitten mussen toch het liefst. 
Het zijn namelijk holenbroeders. En ook nissen en holen zijn te
genwoordig niet meer te vinden bij de huizen. Mussen die geen 
holletje kunnen vinQen, willen ook wel eens uitwijken naar een 
boom of een struik maar dan vallen de jongen veel eerder ten 
prooi aan rovende vogels en katten. De vele katten in de woon
wijken zijn bovendien ook een probleem tijdens het foerageren. 
Menig mus is al ten prooi gevallen aan katten die niet voor hun 
levensonderhoud m~ar voor de lol mussen vangen. 

oplossing 
Het zou erg jammer zijn als de mus echt uit ons straatbeeld zou 
verdwijnen want de mus is een gezellige verschijning in de tuin. 
De vogels leven het grootste deel van het jaar in groepsverband 
en brengen heel Wqt vertier. Ze zijn over het algemeen vrij so
ciaal en roepen elk~ar als ze eten hebben gevonden. Nu doen 
ze dat wel weer uit eigenbelang want het is veel veiliger om in 
een groep te eten dan helmaal alleen. De kans dat je ten prooi 
valt aan een jager i~ veel groter als je alleen bent. Ook broeden 
is een sociale bezigheid voor mussen. De mussen broeden altijd 
gezellig bij elkaar in de buurt. Mocht u de mus een warm hart 
toedragen dan kunt u dus zelf ook wei wat doen. U kunt bijvoor
beeld zorgen voor btoedplaatsen. Als u de mussen niet onder uw 
dakpannen wilt, dan kunt u een mussenbroedblok aanschaffen. 
Deze zijn te koop bij de vogelbescherming en hebben drie com
partimenten om aan de mussenwens tegemoet te komen. 
Ook kunt u een hoel-cje met zaaddragende planten zoals graan in 
uw tuin inrichten of u kunt vogelvoer of brood strooien op een 
plaats waar de vogels veilig voor aanvallers kunnen eten. En kat
tenbezitters zouden hun kat een belletje om kunnen binden zo
dat deze de mussen niet onverwacht kunnen aanvallen. Kortom: 
Er is voldoende te d<:>en om de mus te redden! 
Wilt u meer weten? Neem dan eens contact op met de Vogelbe
scherming of één "an de lokale natuurorganisaties zoals IVN 
Mark en Donge, natuurvereniging Mark en Leij of de West-Bra
bantse vogelwerkgrQep. 
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BRUI LOFTSTRADITI ES 
door Toon van Miert 

Toen ik een paar maanden geleden de gouden bruiloften van 
een broer en een zus voorbereidde, heb ik de feestgidsen 
bekeken die in 1955 de feestvreugde moesten verhogen. Dat is 
op zich al een leuke bezigheid. De teksten, de liedjes en de 
spelletjes zijn wel erg eigentijds en daar zou je nou, denk ik, niet 
meer mee aan moeten komen. Maar goed, dat zullen de mensen 
over vijftig jaar ook wel zeggen over de activiteiten die nu op 
trouwpartijen voorkomen. In de paperassen waar ik met veel 
plezier in snuffelde, vond ik ook een foto van mijn moeder 
geflankeerd door mijn tante Anna van Haperen - van de Linden 
uit de Belcrum en de schoonmoeder van mijn zus, mevrouw Van 
de Berg - van de Ven uit het Ginneken. Wat een lol hebben ze 
en wat een koddige hoedjes hebben ze op. Om die hoedjes ging 
het. Een andere zus kende de tekst nog die tijdens het "spelletje" 
gezongen werd. Overigens hoorde ik dat ook nu nog op 
bruiloften hetzelfde liedje gebruikt wordt. 
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1 k ben er zeker van dat er meer versies van de tekst bestaan 
maar de volgend~ hebben wij in 1955 gezongen. 

In 1870 kwam tante Jet te sterven. 
Ik stond bij haar in het testament 
en had dus wat te erven. 
Ik keek in het kabinet 
daar vond ik deze pet, 
ik zette hem op mijn buurmans hoofd 
en we hadden reuze pret. 

Uit een mand haalde de leider van het spel een hoedje en zette 
hem bij de eerste deelnemer op het hoofd; daarna werden de 
hoedjes steeds doorgegeven en zo gauw je er een op kreeg, 
moest je een dwaas gezicht trekken. 
Het lied is natuurlijk veel ouder. Interessant is dat in deze versie 
de tante al in 1870 is gestorven. Een echte tante kan dat in 1955 
natuurlijk niet geweest zijn. Dat duidt op het authentieke het 
tijdloze van de tekst. ' 

Misschien zijn er onder u die een andere versie van het lied 
kennen. Wij zijn ook op zoek naar andere spelletjes, liedjes enz. 
die vroeger op bruiloften gespeeld en gezongen werden. Als dat 
zo is, stuurt u ze dan op zodat we ze in volgende Brieven kunnen 
publiceren. Ook feestgidsen uit het verleden zijn van harte 
welkom. 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 146 
Heiligen in de Weersvoorspelling 83 

Februari-Sprokkelmaand-Dolle Maand 
Als Walburgis geeft sneeuw en ijs (25/2) 
Kunt ge nog veertig van zulke nachten verwachten 

Maart-Lentemaand-Zaaimaand· 
Waait het op Josephinadag (31 /3) 
Dan waait het nog veertig dagen 
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13 MAART IN MEERSEL DREEF: 

LEZING OVER HOOGSTRATEN 
"Aan al wie door de Kempen reist, leg ik de groetenissen af van 
de brave bazin der 'Oude Zwaan' uit Hoogstraten; zij vooral heeft 
voedzame en welbereide spijzen, lekker bier en malsche bedden 
... en dit alles bijkans voor een appel en een ei." 

A. Seppens, Een studentenreiske in de 
Antwerpse Kempen ( 1885) 

Hoogstraten is in 140 jaar geweldig veranderd. Toen stonden er 
nog maar een "veertigtal woontjes" op de Vrijheid. Nu is de stad 
veel meer dan de huizen langs de doorgaande weg. Maar ... je 
kunt er nog steeds uitstekend eten en een potje bier drinken, al 
is het niet meer voor een appel en een ei. Een gezellig stadje 
waar de meeste van jullie geregeld naar toe gaan. · 

Op 13 maart houdt Toon van Miert een lezing met dia's over 
Hoogstraten bij de paters in Meersel-Dreef. Aanvang: 20.15 uur. 
Hij loopt de geschiedenis met jullie door en spreekt over heren, 
graven en hertogen van Hoogstraten. De lezing gaat over 
bijzondere gebeurtenissen in de historie van de stad en instel
lingen die Hoogstraten gemaakt hebben tot wat het nu is. Veel 
opmerkelijke inwoners heeft de stad niet gehad maar die er 
waren, zijn de moeite van het vermelden waard. De kerk en het 
stadhuis komen maar kort aan de orde. 
Daarover komen jullie alles te weten tijdens de excursie naar 
Hoogstraten op zaterdag 13 mei. 
Opgeven voor dit uitstapje vóór 23 april bij onze secretaris : 

Jan van Dorst, Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 
0161-433488. J)t:\\~~ 1:-;_:;JQ_:·s._t@P~P!\~t •1J 

Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht indien u meegaat 
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NIEUWS UIT 
HET MUSEUM 63 OPGERICHT SEPTEMBER 1906 

door Kees Leijten 
HARMONIE "CONSTANTIA" ULVENHOUT 

100 JAAR GONST ANTIA 
Onder grote belangstelling werd op zondag 5 februari onze 
tentoonstelling over harmonie Constantia geopend. 
Weer een succesvolle fototentoonstelling dank zij de hulp van 
velen. Maar we zoeken nog meer foto's 
Wie kan ons helpen aan foto's van de harmonie Constantia, 
uitrukkend of een serenade brengend ? 
Een serenade voor u, uw ouders of grootouders. 
De harmonie tijdens een van de vele feesten in ons heem. 
Graag lenen we die foto van u. U krijgt ze onbeschadigd terug. 

EEN EEUW KLASSENFOTO'S 
Een eeuw klassenfoto's was een enorm succes 
Nog nooit kregen we voor een tentoonstelling zoveel bezoekers. 
Er waren middagen van 150 bezoekers in ons kleine museum. 
Klassenfoto's gooi ze nooit weg. Schenk ze aan het archief van 
Paulus, liefst met de namen die u ervan kent. 
Eens komen ze weer terug op een tentoonstelling. 

NIEUWE TENTOONSTELLINGEN 
Regeren is vooruitzien. Dat betekent voor Paulus steeds nieuwe · 
tentoonstellingen voor meerdere jaren plannen. 
Op het programma staat de volgende tentoonstelling: 
- 25 JAAR VRIJWILLIGE BRANDWEER 

NIEUW GINNEKEN (najaar 2006) 
Voor 2007 is voorlopig gepland: 
- HET BOERENLEVEN (??) VOORJAAR 2007 
- RONDOM DE GRENS (??) NAJAAR 2007 
De juiste titels en de juiste inhoud van deze twee tentoonstellin
gen moeten we nog vaststellen. 
Hebt u documentatie- of fotomateriaal, wij lenen het graag van u. 



144 

NIEUWE SPONSORS VOOR HET MUSEUM 
Het museum prijst zich gelukkig drie nieuwe sponsors te mogen 
verwelkomen: 

MALLENS FLUITMAN 
& VAN DER LAKEN 

ACCOUNTANTS EN FISCALISTEN ULVENHOUT 

0 

bast Ia an sen, ode 
DAMES HEREN KIDS BAB Y SCHOENEN 

Deze foto van de paardentram is waarschijnlijk van rond 1920. 
De koetsier op de bok is Corne1is Machielsen (1865-1929). 
Kent u een van de anderen? Meld het Louis Vriens 076-5610019 

• 
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KRONIEK UIT HET 
LAND VAN PAULUS 

. ·-

door Anneke Oomes van den Berg 

Januari 

• 

14 Twaalfde Ulvenhoutse dorpsquiz wordt gewonnen door 
Het Gemengd Koor. 

28-29 Thorn van Aert wint de eerste sauwelavond maar overall
winnaar van het sauwelweekend in Ulvenhout is Jos 
Schetters. 

30 Paulus opent tentoonstelling "Vrouwenorganisaties in het 
heem van Paulus" 

Februari 
25-26 Toneelvereniging Ulvenhout speelt drie maal voor een 

uitverkochte zaal. Het blijspel; "Erika! ik heb 't gevonden" 
is een groot succes. 

25 Dienstencentrum Dorpsplein te Ulvenhout geopend. 

Maart 
14 Nationale boomfeestdag wordt op verschillende wijzen 

gevierd. In Galder plant men bomen, en in Bavel en 
Ulvenhout gaat men wandelen met de boswachter. 

31 Na 12, 5 jaar neemt Hans De Brouwer afscheid als 
beheerder van het Museum Paulus van Daesdonck en 
draagt zijn taak over aan Iwan Turzanski. 

April 
3 Jan Grauwmans ontvangt uit handen van burgemeester 

P. van der Velden een koninklijke onderscheiding. 
Vanwege zijn inzet voor mensen en verenigingen is hij 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 



30 januari 
vaandel KVO 

21 april 
kapel St.-lsidorus 
onthuld 

3 

3 

15 
17 

21 

21 

29 

Mei 
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Heemkundekring Paulus van Daesdonck bestaat 30 jaar 
en viert dit met een optreden van Ger Coppens. 
Paulus mag het 650st

e lid huldigen. Omdat Corné 
Reinieren en Wim van Gurp zich gelijktijdig als lid meld
den, worden zij beiden verrast met een pakket boeken en 
een bloemetje. 
16de Bavels Truckconvooi groot succes. 
Kikoba (kinderkoor Bavel) voert de musical 'een ober van 
niks' op. , 
Houten veldkapel voor Sint lsodorus gewijd. Deze kapel 
bevindt zich in het vernieuwde Markdal ter hoogte van 
Galder. 
De Casimir Milieuprijs 2005 is uitgereikt aan alle orga
nisaties die samenwerkten aan de herinrichting van het 
Zuidelijk Markdal. 
Koninklijke onderscheidingen zijn er dit jaar voor dhr C. 
van Etten uit Galder, dhr P. Teunissen uit Bavel, 0hr J. 
Bol uit Ulvenhout, Mevrouw G. vd Horst en dhr. Goubault 
de Brugière, beide.n uit Vélines, Frankrijk. Deze laatste 
twee hebben zich jarenlang ingezet ten behoeve van de 
Jumelage tussen Nieuw-Ginneken (later Ulvenhout) en 
Vélines. 

20 leerlingen van de Galderse Mattheusschool lopen voor 
Roparun 2224,08 euro bij elkaar. 

26 Staatsbosbeheer opent een pad speciaal voor rolstoelers 
door het Ulvenhoutse voorbos. 

Juni 
5 
5 
10 

24-26 

Ben Kortmann viert 50-jarig priesterjubileum in Ginneken. 
Gouden Priesterjubileum Gerard Baeten in Ulvenhout. 
Thema-doe avond voor jeugdig Ulvenhout met veel 
activiteiten voor de jeugd, georganiseerd door de 
Dorpsraad. 
29st

e Bavel Anno zet Bavel op stelten. 
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Juli 
1 Nieuwbouw kan eindelijk van start gaan bij De Donk 

(UlvenholJt) 
1 Pierre T eunissen neemt afscheid als directeur van de 

Spindel te Bavel. 
5 Sets Diepstraten-Bogers viert haart 1 OOst

e verjaardag. 
Sinds 13 jaar woont ze in Ulventiout maar heeft bijna heel 
haar leven in Bavel gewoond. 

Augustus 
1 

1 
17-20 
17 

27 

28 

Paul He}'e vertrekt als pastor van Ulvenhout-Bavel
Galder-Strijbeek. 
Ad vd LoLJw nieuwe directeur BS De Spindel, Bavel. 
Zomerfestival Ginneken biedt veel vertier. 
W Bavel verruilt oude hoofdsponsor Roma voor nieuwe 
hoofdspohsor Witlox. 
In Ulvenhout bindt men de strijd weer aan bij de jaarlijkse 
zeskamp tijdens de zomerfeesten. 
Bavel en Nieuw Wolfslaar lopen uit voor Bavel Bruncht. 

September 
4 

4 
30 

Jeugdbelangen Galder viert 10 jarig bestaan met 
sportieve dag. 
Paulus opent tentoonstelling: 1 oO jaar klassenfoto's. 
Jan en Riet Nelemans-Verheijen (Ulvenhout) vieren hun 
gouden bruiloft. 

Oktober 
3 

4 
6-8 

Jan v.d. Westertaken neemt afscheid als voorzitter van 
heemkundekring Paulus en wordt tot erevoorzitter 
benoemd. Toon van Miert neemt de voorzittershamer 
over. Oo~ Dick Meeren neemt afscheid van het bestuur 
waarin hij 18 jaar penningmeester was. 
Viering tienjarig bestaan wijkcontactpersonen Ulvenhout. 
Bavel lzz Music muziekspektaKel in de Huif drie maal 
uitverkocht. 
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22 De 14-jarige Sjors Verberne is de gelukskoning van 2005 
van Handboogsportvereniging Alliance d'Amité. 

28 Bavelse Dorpsquiz wordt gewonnen door Paulus! 

November 
7 De Bavelse Esmee Augustijn en de Ulvenhoutse Maaike 

van leeuwen winnen met hun ontwerp de wedstrijd die is 
uitgeschreven voor de aankleding van vuilniswagens. De 
fraaie vuilniswagens zullen regelmatig in het heem van 
Paulus te zien zijn. 

12-20 Bonte Avond Bavel door 1500 mensen bezocht. Zij 
konden genieten van een grandioos spektakel. 

13 laatste dag van een Indian Summer 
14 Charlotte Cuypersdreef wordt na vele eeuwen gebruikt te 

zijn geweest, afgesloten voor het doorgaande gemotori
seerde verkeer. 

24 Anton Timmermans neemt afscheid als leerkracht aan BS 
De Rosmolen te Ulvenhout 

25 Veel sneeuw in combinatie met harde wind ontregelt het 
leven in het Heem van Paulus. Vooral de schade aan 
bomen is erg groot. 

25 Vogelvereniging Galder viert 35-jarig bestaan. 
26 Werkgroep Avondgebed (Bavel) viert eerste Lustrum. 

December 
23 Dorpsraad Bavel organiseert gezellig samenzijn onder de 

kerstboom op het J. van Gilsplein. 
31 De bronzen vogel van het oorlogsmonument bij het 

voormalig gemeentehuis van Nieuw-Ginneken is gesto
len. Sinds de onthulling in 1952 is het beeld al drie maal 
eerder van de sokkel gelicht. 

* * * 
2005 de warmste zomer sinds 1833 

2005 de warmste herfst sinds 1706 
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De feestelijke opening van de ~entoonstelling met vrolijke klanken 
van harmonie Constantia 

foto's Kees Leijten 
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Mooie en overzichtelijke tentoonstelling 

100 jarige Harmonie Constantia. 
door Ben Martens 

Zondag 5 februari werd in het heemkundig museum Paulus 
van Daesdonck aan de Pennendijk te Ulvenhout een ten
toonstelling geopend ter gelegenheid van het 100 jarig 
bestaan van Harmonie Constantia. Een mooie en overzichte
lijke expositie die het bezoek ervan meer dan waard is. 
Ondanks het slechte weer schroomden de leden van de jubi
lerende harmonie niet muzikaal acte de presence te geven 
voor en na de officiële opening, die werd verricht door de 
voorzitter van Paulus van Daesdonck Toon van Miert en de 
beschermheer van de harmonie Koos van den Ring. 

Tentoonstelling 
In de betrekkelijk kleine expositieruimte van het museum is de 
heemkundekring in staat gebleken een helder overzicht te geven 
van de historie van harmonie Constantia. "We hebben hier bij 
elkaar 140 foto's liggen en nog eens 240, die in twintig minuten 
bekeken kunnen worden via een monitor. En daarbij hebben we 
nog een oude film uit 1956 , weliswaar zonder geluid, maar zeer 
de moeite waard om te bekijken. ·" aldus een van de samenstel
lers en vice-voorzitter van Paulus, de heer Kees Leijten. Ze zijn 
allen van teksten voorzien en in verschillende fasen geordend. 
Zo krijgt men een goed inzicht in de activiteiten die zijn ontplooid 
voor de jumelage in het Franse Velines. Terecht wordt ook 
speciale aandacht besteed aan de relatie tussen Constantia en 
Oranje. Regelmatig bezocht Prins Bernard Ulvenhout om de 
reünie met zijn oud stafleden van vlak na de tweede wereld 
oorlog te vieren. Trots prijkt dan ook de grote en kleine trom met 
daarop de handtekening van de prins. Voor menig bezoeker zal 
het een feest van herkenning zijn om de vele groepsfoto's te 
bekijken. Ook is ruimte ingericht voor de uniformen die in de loop 
der jaren zijn gedragen. Zo is het jagersuniform uit 1956 te zien 
en de daarop volgende uit de jaren 1973, 1995 en het huidige 
van begin dit jaar. 
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Voorzitter Toon van Miert leidt de bezoekers rond 
foto's Anneke Oomes 
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Statige foto's van de beschermheren - 6 in getal- ontbreken niet. 
Kortom, een tentoonstelling die zeer de moeite waard is te gaan 
bekijken. 

Opening 
"Op de eerste plaats wil ik de Harmonie van harte feliciteren met 
haar 100 jarig jubileum, maar ze ook geluk wensen met het feit 
dat ze samen met onze heemkundekring deze tentoonstelling tot 
stand hebben gebracht. Daarnaast wil ik mijn grote waardering 
uitspreken voor het prachtige jubileumboek én kalender die ze 
hebben uitgebracht," sprak de voorzitter van Paulus, de heer 
Toon van Miert. "Het is een weldaad om al die foto's te bekijken 
die in het boek staan. Daaruit blijkt met name van hoe grote 
waarde de sociaal maatschappelijke betekenis van deze 
harmonie voor de leefgemeenschap van Ulvenhout." 
Op zijn beurt bracht gaf de beschermheer van Constantia, de 
heer Koos van den Ring, bij zijn openingstoespraak zijn 
complimenten over aan de heemkundekring. "Jullie zijn de 
beschermheren van het culturele erfgoed van de voormalige 
gemeente Nieuw-Ginneken." 
"Naar ik heb begrepen hebben jullie sinds kort een nieuwe 
voorzitter. De tweede in jullie bestaan. Wij hebben inmiddels de 
12de_ Ati de twaalfde zogezegd." Hij memoreerde in zijn 
toespraak met name een van de vorige voorzitters van de 
harmonie de heer Gerrit van Hooydonk. "Een man van stijl en 
traditie. Mede door hem is het mogelijk gebleken dat hier voor u 
een muziekgezelschap staat dat goed georganiseerd is en gaat 
voor kwaliteit." Alvorens de tentoonstelling door het hijsen van 
vlag te openen overhandigde hij namens de harmonie de laatste 
groepsfoto en het jubileumboek aan Toon van Miert. 
De tentoonstelling is tot 30 juni iedere eerste zondag van de 
maand te bezichtigen en iedere woensdag. De openingstijden 
zijn van 14.00 tot 16.00 uur. Voor groepen is het mogelijk buiten 
deze tijden een bezoek te brengen. Tevens is in het museum 
voor 15 euro het jubileumboek te koop. 



Anneke in opperste concentratie met haar secondanten 

Voorzitter Toon van Miert neemt de beker in ontvangst onder het 
toeziend oog van Willem van der Zanden 

155 

PAULUS WINT 
DERTIENDE DORPSQUIZ ULVENHOUT 
OP VRIJDAG DE DERTIENDE 
door Anneke Oomes 

Maar liefst 37 teams gingen elkaar op 13 januari j.l. figuurlijk te 
lijf in een sportieve strijd. De zaal van Jeugdland was maar nèt 
groot genoeg om het massaal opgekomen publiek te herbergen. 
Tien procent van de Ulvenhoutse bevolking was aanwezig! 
Iedereen probeerde de zeven vragenrondes zo goed mogelijk te 
doorlopen. Er moesten niet alleen vragen met betrekking tot 
nieuws, heemkunde en sport beantwoord worden. Er moest ook 
naar geluidsfragmenten geluisterd worden en tien soorten drop 
moesten geproefd en benoemd worden. 
Na een spannende avond kwam uiteindelijk Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck als winnaar uit de bus met 74 punten, 
gevolgd door Buurtschap Notsel (70 punten). Derde werd 
Carnavalsvereniging De TQekomst met 69 punten. Het team van 
basisschool De Rosmolen, dat voor de eerste keer meedeed, 
behaalde eveneens 69 punten, maar viel helaas buiten de 
prijzen. 
Het is de derde maal dat Paulus de overige deelnemers het 
nakijken geeft. In 2002 en in 2004 bleek Paulus ook al de sterk
ste te zijn. Ook in oktober 2005, net vier maanden geleden, 
mocht Paulus zich al de trotse winnaar noemen maar dan van de 
Bavelse dorpsquiz. Twee wisselbokalen staan gebroederlijk 
naast elkaar in het museum van de heemkundekring. 
Waarschijnlijk een unicum maar we zullen beide bokalen met 
hand· en tand verdedigen bij de volgende edities van de beide 
quizen! 



Thoornse J\/larktprys der Rogge 

Bur5emeester en weth.ouders van Breda; 

5efet op de 5emiddefde prijs van de h.ectofiter ro55e op de twee 

dinsda5en voor en de eerste dinsda5 na Sint Lucia ( 13 december)) 

naar wef ke maatstaaf de Th.oomse ]Ylarktprijs wordt 5ere5ef d: 

besfuiten: 

de Th.oomse ]Ylarktprijs der Ro55e over h.et jaar 200 5 vast te steffen 

op € 9) 38 per oude Bredase Ueertef. 

Breda) januari 2006) 

bur5em:eester en weth.ouders van Breda; 
------·-....... ........__ 

' ,. 
" de 0ur5emeester) 

\ 

de secretaris) 

P.A. C. JYL. van der Uefden 
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471° THOORNSCHE MARKTPRIJS DER ROGGE 
door Kees Leijten 

Voor de 471e keer heeft de burgemeester van Breda onlangs de 
Thoornsche (met sch !) Marktprijs der Rogge vastgesteld, een 
oud gebruik dat teruggaat tot het jaar 1535 toen de roggeprijs be
paalde hoeveel pacht de huurders en pachters moesten betalen. 
Rogge was toen een vaste factor in het betalingsverkeer. 
De prijs der rogge werd vastgesteld in gulder:is per veertel. Later 
per mud of hectoliter. Een veertel is 87,714 liter. De prijs per hec
toliter is dus dit jaar 10,69 euro. Ook heden ten dage blijkt de rog
geprijs nog vrij stabiel te zijn getuige het onderstaande overzicht. 

1 mud Veertel 
(100 liter= hl) (87,714 liter) 

1984 16,68 euro 14,29 euro 
1986 17,79 15,25 
1994 13,34 11,44 
1996 13,98 11,98 

2001 12,94 11,09 
2002 11,01 9,43 
2003 13,07 11,20 
2004 11,75 10,07 
2005 10,69 9,38 

De Thoornsche Marktprijs wordt jaarlijks gepubliceerd, reeds 471 
jaar. In 1985 besloot het toenmalige gemeentebestuur de publica
tie te stoppen . 
Maar Paulus was het daar niet mee eens en bleef jaarlijks publice
ren. Op 28 maart 1994 deelde burgemeester Nijpels ons mede 
dat het college besloten had op ons verzoek in te gaan en de prijs 
weer jaarlijks te publiceren. 

Dank zij Paulus van Daesdonck was een eeuwenoud gebruik her
steld. Ook dit jaar weer zo'n publicatie. Gelukkig. 

Zie ook BvP 51,57, 58, 98, 99 en 113. 
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IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we helaas weer afscheid 
nemen van enkele van onze leden. 
13/12 Harrie Knibbeler Slotlaan 23 Ulvenhout 7 4 jr 
04/01 Piet van Disseldorp Schoutenlaan 45 Bavel 71 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van 
onze leden 'n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen. 
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. 
Rouwbrief en bidprentje worden aan onze collectie toegevoegd. 

Harrie Knibbeler was de motor in de kerk 
van Ulvenhout. Hij regelde alles . 
Harrie was ook zeer actief in De 
Zonnebloem en adviseur van de Stichting 
Restauratie Kerkgebouwen 
Harrie was ook erg handig. Voor ons 
museum heeft hij het knikengeltje, dat wij 
in duizend stukken kregen, geheel geres
taureerd, Het kruisbeeld van Bisschop 
Leijten heeft hij schitterend hersteld. Het 
beeld van Brigida heeft hij helaas niet 
meer kunnen restaureren. 
Bijzonder was het bidprentje. Een vouw
blad van 12 pagina's met foto's en teke
ningen uit zijn leven. Ook dat is heem
kunde. 

Van Hélène van Disseldorp ontvingen we 
een hartelijke brief waarin zij de kring 
dankte voor het plezier dat Piet had aan 
en de kennis die hij opdeed in de vele 
bijeenkon:isten van de kring waar hij een 
trouwe bezoeker van was. Meerdere jaren 
was hij lid van de kascommissie 
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RIJTERISNAARTOE 2 
door Toon van Miert 

In België was Brussel de bekendste bedevaartplaats ter ere van 
Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw. 
Het verhaal ging terug naar het oude Rome. 
Twee Romeinse echtelingen wilden hun beziJ per testament aan 
Maria overmaken. Toen ze Haar om raad baden, verscheen de 
heilige Maagd 's nachts aan hen en ze vertelde hun dat ze een 
kerk moesten bouwen op de plaats die de volgende morgen 
besneeuwd zou zijn. Nergens lag er sneeuw alleen op de plaats 
waar later door de twee een kerk ter ere van Onze Lieve Vrouw 
ter Sneeuw is gebouwd. 
Er zijn meer versies van dit mooie en heilige verhaal. 
Heel spannend is het verhaal van ene Jan Bols (Werchter 1842-
Aarschot 1921 ). Deze priester situeert de legende van de heilige 
Maria in Zwitserland, in de omgeving van de stad Gersau. Een 
eenvoudige herdersjongen raakt hoog in het gebergte verzeild in 
een geweldige sneeuwstorm. Het einde lijkt nabij: "De gedachten 
aan zijn ouders, aan zijn huis, die eerst aan zijn schreden 
vleugelen gaven, verlamden nu zijne laatste kracht; zoude hij ze 
nooit meer weerzien? zijn jong .hert kromp ineen van doods
angst. Reeds wankelde hij, reeds gleed zijn voet ... een valsche 
stap en het was met hem gedaan ... ". Maar gelukkig een ver
blindende klaarte, zoo helder als de liefste zomerdag, verlichtte 
ineens de lucht rondom hem, brak glansrijk door de dansende 
vlokken'' en te midden van dat licht staat Maria die hem 
opneemt en hem naar een veiliger plek brengt waar zijn ouders 
hem vinden. Op de plaats waar Maria de jongen redde, werd een 
kerk ter ere van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw gebouwd. 

Ook veel dichter bij huis, om de hoek van ons heem, is zo'n 
sneeuwwonder gebeurd. 
Het is 16 januari 1645. Willem/Gilliam VerreytNerreet, marskra
mer en schoenlapper uit Baarle Nassau begeeft zich naar 
Chaam om daar op het feest van Antonius Abt (17 januari) zijn 
waren aan de man te brengen. 
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Het weer is bar en boos; het sneeuwt en het stormt. Er ligt al een 
flink pak sneeuw als hij zich op de hei tussen Ulicoten en Chaam 
bevindt. En daar vindt hij op een droge plek een Mariabeeldje. 
Overal dikke sneeuw, behalve juist daar. Hij steekt het beeldje 
onder zijn kleren en trekt verder. Op de "Caemsen deyck" (nu de 
Oude Bredasebaan) wordt hij overvallen door twee gewapende 
bandieten. De situatie lijkt hopeloos maar gesterkt door zijn 
vondst, weet hij op wonderbaarlijke wijze het tuig te verslaan. 
Zelfs een schot van dichtbij op zijn borst gericht, heeft geen 
succes. Omdat in die tijd deze streek in handen was van de 
protestanten, brengt de dankbare Willem het beeld naar Wer
beek, bij Retie, waar hij het "in een houten tronk, vlak bij den 
openbare weg oprichtte". Notaris Hendrick van Belle heeft dit 
alles genoteerd en dus is dit verhaal waar! Drie dagen later al 
kreeg de pastoor van Retie, luisterend naar de mooie naam 
Laurentius Landmeter, van de hulpprelaat van Tongerlo, Augus
tinus Wichmans, toestemming om een houten kapel met draag
baar altaar te bouwen. Op 10 april 1646 wijdt Wichmans met een 
eerste mis de kapel in. Op 22 maart 1645 en 6 mei 1645 waren 
er trouwens al twee genezingen bij het beeldje, die ook door 
notaris Van Belle geregistreerd zijn. In 1645 is de stenen kapel 
die er nu nog staat gebouwd. Boeren moesten van heinde en 
verre stenen voor de bouw halen. Het was midden in de oogsttijd 
en eigenlijk had niemand daar tijd voor. Sommige weigerden dan 
ook. Gevolg: hun paarden werden mager en zwak; de paarden 
van de boeren die ondanks de drukke oogsttijd toch hielpen, 
werden dik en bleven gezond. Zo hoort het ook! 

rijterisnaartoe 
Is er in Chaam nog iets te vinden van dit wonder? Jazeker en 
rijterisnaartoe! In 1942 heeft kapelaan Hack van Chaam het plan 
opgevat een kapel ter ere van Maria te bouwen. Een ambitieus 
plan zo midden in de uitzichtloze oorlogstijd. Hij kreeg geweldige 
morele en materiële steun bij de uitvoering van het plan van de 
parochianen van Chaam. De tijd zat tegen: het was moeilijk om 
aan materialen voor de bouw te komen. Maar Hack was een 
doorzetter en wist zelfs in Breda, Gilze en Baarle hout, stenen 
enz. te krijgen. 

De jonge boeren hebben op de hoek van de Kapelstraat met 
vierhonderd karren zand een kuil gedicht en daar heeft aan
nemer Van Raak de mooie kapel gebouwd die er nu nog staat. 
Op 10 oktober 1943 is hij op plechtige wijze ingezegend. Het 
prachtige Mariabeeld dat erin staat, is van de Bredase kun
stenaar Niels Steenbergen. Vanaf de inwijding houden vrijwilli
gers iedere week de kapel ( die aan de Baronieroute ligt) schoon 
en voorzien hem van verse bloemen. Het is absoluut de moeite 
waard er eens naartoe te rijden. 

In Oosthoven, vlakbij Turnhout, staat op het pleintje aan de weg 
naar Ravels ook een kapelletje ter ere van O.L.V. ter Sneeuw. 
Het is gebouwd in 1894 nadat de oorspronkelijke14e-eeuwse 
kapel afgebrand was. Hoogtepunt van devotie was vroeger 5 
augustus toen de kantwerksters van Turnhout Onze Lieve Vrouw 
kwamen verzoeken om "schone kant" te kunnen bewerken. 
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~ , Artib~~~~t,n :_Alehe~-Chaam nu pas compleet . 
Door de gemeentelijke herindeling ontstond op 1 januari ·· · 

1997 de nieuwe gemeente Alphen-Chaam. Deze gemeente , ·.r:·, r,,, r.\. r_ .. ,;·-;_,°:-_?"r_:_i1_: __ .\J,5~ ~1f Î _ ] 
telt zes kernen: Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek en stukjes , ., _\.. · ""') -. ~ 
van Bavel en Ulvenhout. De nieuwe gemeente kwam tot uit- J::;pS..:~ :; ~-
drukking in een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester. r (' ~ 
Vier kernen, Alphen, Chaam, Galder en Strijbeek, werden {<., ":-r 
gesymboliseerd door middel van een schakel in deze keten. ')))_, ,-
De twee kleinste kernen werden vergeten. Dit werd bij zijn __ t:_, 
a~~1treden opgemerkt door burgemeester Harrie Nuijten. {_ f.,~ 
HIJ heeft voor 1450 euro de ambtsketen compleet laten ; .:;__·· ... ,,,: 
maken door ook Bavel en Ulvenhout een schakel te ? :'.?;r.--~; 
geven . Elke s

0

chakel vertelt als het ware het verhaal (f 
van de betreffende kern. Aanstaande zondag , « 
tijdens de intocht van Sinterklaas in Alphen zal ( _-- ----=:-:: .;, 

burgemeester Nu ij ten de nieuwe en nu complete ~~:/ 
ambtsketen van de gemeente Alphen-Chaam "Jir __ -· 
voor de eerste keer dragen. ·.? 

Door Sanne van der Wielen 

Galder 

-e- ~5 ers a • eer. e e e 
gebleven. Door de bouw van de Sint Jacobs
kapel in de tweede helft van de vijftiende 
eeuw ontwikkelde Galder zich tot 'kapelge
hucht'. Inwoners van Galder verdienen 
vooral de kost in land- en tuinbouw. Ook 
veel forenzen vonden hier hun domicilie. 

Bavel J\C 

1 • Het plaatsnaambord van Bavel AC. 

De toevoeging AC bij Bavel AC betekent 
Alphen-Chaam . Bavel AC is wel een heel 
kleine kern met slechts 49 inwoners, door de 
speling van het herindelingslot bij de ge
meente Alphen-Chaam gevoegd. Bavel AC 
bestaat uit 2 straten: Woestenbergseweg en 
Leeuwerik. Bavel AC ligt weggedrukt tegen 
de A58 en knooppunt Sint Annabosch. 

;::-:-:!:, 
- - · l 

~\¾;i,t;j·.:~~:>:·:: '·c 

~~;;iiÜ~~t~ff:' 
• Het beeld van de Belhamel is een ken
merkend element in Alphen. 

Met 4000 inwoners is Alphen de grootste 
kern van de gemeente Alphen-Chaam. In 
totaal heeft deze gemeente 9500 inwoners. 
In Alphen is het gemeentekantoor geves
tigd. Het wapen van de gemeente Alphen
Chaam bevat een kenmerkend element van 
het vroegere wapen van de gemeente 
Alphen en Riel: heuveltjes oftewel 'alpen'. 

• De grenspaal van Strijbeek bij het brug
getje over de Strijbeekse Loop. 

Prehistorische vondsten hebben laten zien 
dat in de vijfde eeuw voor Christus Strijbeek 
al bewoond was. Het gehucht lag aan de 
eeuwenoude heerbaan van Hoogstraten 
naar Breda. Feitelijk getuigt de grenspaal 
nog steeds van deze doorweg. De Strijbeek
se Loop mondt een eindje verder uit in de 
Mark. Strijbeek telt 376 inwoners. 

_,-. 

DE AMBTSKETEN VAN ALPHEN -CHAAM 
door Kees Leijten 

';'\i/ tç,Î';~;;. 
Ulvenhout AC 

Sinds eeuwen hebben notabelen uit Breda 
i fraaie landgoederen gesticht. Anneville is 

daar een heel mooi voorbeeld van. Koningin 
Wilhelmina verbleef hier aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog. De 326 inwoners van 
Alphen AC wonen in de buurtschappen 
Geersbroek, Couwelaer, Notsel en Rakens. 

• De Ledevaertkerk ( 14e eeuw) is een bij
zonder fraai Chaams monument. 

! Chaam telt 200 inwoners (3800) minder dan 
Alphen. In deze tweede kern van de ge
meente Alphen-Chaam staat het gemeente
huis. De drie 'kammen' in het wapen van de 
gemeente Alphen-Chaam zijn ontleend aan 
het wapen van de oude gemeente Chaam. 
Net als Alphen is Chaam omringd door een 
zeer mooi buitengebied 

In vervolg op onze publicatie over de ambtsketen van de gemeente Alphen-Chaam publiceerde het 
Brabants Dagblad van 19 november bovenstaand overzicht over de dorpswapens. 
De inwoners van Chaam, Galder, Strijbeek, Bavel AC en Ulvenhout AC zullen als lezers van BN/De 
Stem deze publicatie echter gemist hebben. 

-
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DE BRUG OVER DE MARK 
IN GINNEKEN 
door Ad Jansen 

Inleiding 
De bijna vier eeuwen oude Duivelsbrug is niet alleen de oudste, 
maar ook de belangrijkste overgang over de rivier de Mark in 
Ginneken. Het dorp dankt zijn ontstaan aan die rivier, die men 
vóór 1614 alleen maar kon passeren via een doorwaadbare 
plaats. De brug kwam er pas in de zeventiende eeuw na vele 
jaren van strijd tussen Breda en Ginneken. De latere Duivelsbrug 
heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van het dorp. De 
rivierovergang speelde bovendien tot in de twintigste eeuw een 
belangrijke rol in de militaire gebeurtenissen rond Breda. 

Dorp aan de rivier 
Het centrum van het huidige dorp Ginneken is vermoedelijk in de 
Middeleeuwen ontstaan op de uitloper van een hoog terrein tus
sen de huidige Ulvenhoutselaan en Bavelselaan 1

. In de twaalfde 
eeuw koos de abdij van Thorn deze uitloper voor de bouw van 
de eerste kerk. We nemen aan dat deze kwam te staan op 
dezelfde plaats als het kerkgebouw aan de Duivelsbruglaan. De 
abdij bezat in die tijd de enige gestructureerde rechtsmacht in 
de nog grotendeels woeste omgeving en kon zo vrijelijk de 
gekozen plaats van het domein voor een toekomstige parochie 
afpalen. In feite gebeurde hier hetzelfde als een eeuw eerder de 
eerste heer van Breda had gedaan, alleen ging het daar meer 
om de wereldlijke macht 2

. 

Afb. 1: Ginneken op de kaart van Jacob Ups, 1619. Onderaan het 
dorp met het smalle pad langs de kerk naar de brug; over de 
Mark het tweede deel van de huidige Duivelsbruglaan. Schuin 
naar boven de huidige Bouvignelaan met het kasteel, de tuinen 
en links bovenaan de grote hoeve. Onderaan de Ganseweijde en 
rechts daarvan de Kleine hoeve. Let wel: noord is aan de onder
en zuid aan de bovenzijde van de kaart. 



D e Duivelsbrug 

Afb. 2: de Duivelsbrug omstreeks 1870, met de Duivelsbruglaan 
richting Markt. Rechts de villa Mariëndal, gebouwd in 1845 ( staal 
gravure, col/. GAB). 

Foto 1: De Duivelsbrug omstreeks1885, met rechts de herberg, 
herbouwd omstreeks 1870 · en daarachter het van 1870 
daterende logement van de familie Roelands (foto F. Reissig, 
Breda; co/1.G.A.B.). 
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De kerk kwam te staan op een afstand van 150 meter van de 
voorde, waar een oude oost-west verbinding de rivier passeerde 
3

. Veel mensen zullen er in de eerste eeuw niet bij het kerkje 
gewoond hebben. De keuze van de plaats was echter met voor
uitziende blik gemaakt. De hoge gronden langs de Mark leenden 
zich voor de vestiging van kleine landbouwers, terwijl de beem
den langs de Mark en de uitgestrekte heidevelden aantrekkelijk 
waren voor het houden van koeien en schapen. 
De rivier bood de mogelijkheid van vervoer, terwijl de weg naar 
de voorde gebruikt werd door reizigers en handelslui die liever 
niet de weg door Breda kozen om zo tolgelden en accijnzen te 
ontgaan 4

. Rond de kerk ontstond een kleine nederzetting van 
boerderijen. Vanuit alle richtingen liepen er kerkpaden in de rich
ting van het centrale punt: de kerk. Enkele paden ontwikkelden 
zich tot interlokale wegen. De belangrijkste was de verbinding 
van Breda via Ginneken naar het zuiden. In feite volgde deze op 
de scheiding van hoog en laag gebied de loop van de Mark. In 
noordelijke richting eindigde deze weg in Breda, in zuidelijke 
richting leidde deze naar de Belgische steden en uiteindelijk naar 
Leuven en Brussel, het centrum van het Hertogdom Brabant. 
In 1198 kwam er een einde aan de onafhankelijke positie van de 
heer van Breda. Hij moest zich onderwerpen aan het gezag van 
de hertog van Brabant, maar kreeg in ruil daarvoor namens de 
hertog de volledige rechtsmacht in Breda en omgeving 5

. Met de 
macht van Breda groeide ook het verkeer vanuit het zuiden via 
Ginneken in noordelijke richting. Door de oprichting van een 
schepenbank ontstond in het begin van de veertiende eeuw de 
heerlijkheid Ginneken en Bavel. Een van de daden van het 
nieuwe dorpsbestuur moet de omlegging van het interlokale ver
keer zijn geweest, dat de oude kerkpaden tussen de boerde
rijen vlak langs de kerk volgde. De weg noord-zuid werd in oos
telijke richting opgeschoven, waardoor de merkwaardige bocht in 
de huidige Ginnekenweg ter hoogte van de huidige Laurentius
kerk zou kunnen worden verklaard 6

. Voor de oude kerk ontstond 
een plein, kerkplaats genaamd. Nu is dat de Ginnekenmarkt. 

Alleen in Breda een brug over de Mark 
Het oost-west verkeer moest tot in de zeventiende eeuw gebruik 
maken van de voorde. 
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De voorde was een doorwaadbare plaats net ten noorden van de 
huidige Duivelsbrug. Het betrof niet alleen reizigers te voet of te 
paard, maar ook karren met handelswaar vanuit het gebied van 
de grote rivieren. Vooral de visverkopers uit Geertruidenberg 
maakten gebruik van de voorde om langs de kortste weg karren 
met vis naar de stad Antwerpen te brengen. De baan volgde 
ongeveer de huidige Heusdenhoutseweg, Valkenierslaan en 
Dillenburgstraat, om vervolgens dwars door de Ganseweide de 
Mark te bereiken. Dit gemeenschappelijk weidegebied lag op de 
rechteroever van de rivier. 
Het begon ongeveer tussen de Duivelsbrug en de brug in de 
Emmalaan en strekte zich noordwaarts uit tot aan de Molenlei, 
ten noorden van de huidige Burgemeester Serrarislaan. Deze 
gemeijnte was gemeenschappelijk eigendom van een aantal 
boeren in de omgeving, die een of meer broekrechten bezaten. 

Foto 2: De Duivelsbrug met de toenmalige Brugstraat ( eerste 
deel Duivelsbruglaan) omstreeks 1900. Links het hek van Villa 
Maria (nu De Marckhoeck), rechts de zogenaamde ponytram, die 
over een smalspoor vanaf de Markt naar Hotel Mastbos reed 
(foto Van Haaften, col/. GAB nr.1991.453). 
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Het verkeer maakte vanouds gebruik van dit weidegebied om er 
dwars doorheen, dus via de huidige Koningin Emmalaan, naar 
de doorwaadbare plaats te rijden, die in de buurt van de huidige 
brug moet hebben gelegen. Het was niet alleen de kortste weg in 
zuidwestelijke richting maar ook de goedkoopste oversteek. Over 
de Bovenmark lagen wel enkele vonders voor voetgangers maar 
er waren geen geschikte bruggen voor karren voorhanden 7

. Het 
enige alternatief was de route via de stad Breda, waar echter bij 
binnenkomst via de poort accijns moest worden betaald. 
Bovendien was men bij de Tolbrug betaling verschuldigd aan de 
heer van Breda voor het passeren van de brug, die hier al zeer 
vroeg moet hebben gelegen 8

. In tijden van hoge waterstand was 
men wel gedwongen van deze brug gebruik te maken, maar in 
droge periodes kon men vooral bij laag tij in Ginneken over de 
zandbanken naar de westzijde van de rivier rijden. De heer van 
Breda bezat al vanaf het midden van de twaalfde eeuw tolrecht 9

. 

De stad had het voorrecht dat in het gehele land van Breda 
nergens anders goederen mochten worden opgeslagen dan in 
de stad zelf. Dit werd nog eens bekrachtigd bij de Blijde 
lnkomste van Engelbrecht van Nassau en Johanna van Polanen 
op 24 augustus 1404. Op grond van dit privilege kon Breda zich 
verzetten tegen het bouwen van bruggen over de Mark in de 
omgeving van de stad. Alle plannen om in Ginneken een vaste 
brug over de Mark te slaan leden zo tot in de zeventiende eeuw 
schipbreuk. · 

Bouvigne en de brug in Ginneken 
Dat er tenslotte in het begin van de zeventiende eeuw toch een 
brug kwam is te danken aan de uitgroei van het goed Boeverijen 
(nu Bouvigne) van een heerlijk huis tot een kasteel 10

. De oudste 
vermelding van deze naam dateert van 1425 11

. 

In 1554 is er voor het eerst sprake van een heerlijk huis, eigen
dom van Jonker Godert van Brecht 12

. 

Aanvankelijk was het een eenvoudig, al of niet omwaterd, 
gemetseld huis. Maar in 1605 was het een schoon gemetst huys 
met de wateren daertoe geleegen .. geheeten tgoet te Boeveryen 
13

. In 1605 was het goed in handen van Anna van Brecht, 
gehuwd met Jonker Hendrick Tseraerts. Zij bracht het bezit in 
openbare verkoping, die echter niet slaagde. 
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Uiteindelijk werd Bouvigne in 1611 eigendom van Jan Baptist 
Keermans, Eerste Raad van Prins Philips Willem van Oranje 14

. 

Het goed bestond naast een huys van plaisantie uit twee hoe
ven _ met totaal 110 bunder grond (ruim 140 hectare). De Grote 
Hoeve lag tegenover de Bieberg en bestaat nog steeds, de 
Kleine Hoeve brandde in 1624 af tijdens het beleg van Breda 
door Spinola. Op de kaart van het Mastbos, in 1619 getekend 
door landmeter Jacob Lips, staat deze aangegeven aan de 
huidige Cartier van Disselstraat, aan de linkeroever van de rivier 
de Mark, vlakbij de voorde door deze rivier (zie afbeelding 1 ). 

Keermans was een belangrijk man. Hij had er voor gezorgd dat 
Philips Willem de goederen van zijn vader Willem van Oranje 
weer in bezit kreeg. Hij liet het huis dan ook overeenkomstig zijn 
stand uitbreiden en verbouwen tot een fraai kasteeltje in renais
sance stijl 15

, zoals dat nu nog steeds aan de Bouvignelaan is 
terug te vinden. In 1613 benoemde Philips Willem hem tot dros
saard van Breda. De stad en de omgeving waren tussen 1590 
en 1625 in Staatse handen. 

Foto 3: De Duivelsbrug omstreeks 1920. Links het koetshuis van 
Villa Maria, daarachter Laurentiuskerk. (ansicht, col/. A. van Dun). 
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Hoewel de heer van Breda toen zelf katholiek was kon de 
benoeming van de katholieke Keermans op een zo hoge post bij 
de Staten-Generaal niet door de beugel. Keermans verkocht 
daarna in 1614 Boeverijen aan de Prins, die het echter nooit 
bewoond of gebruikt heeft 16

. 

Om zijn kasteeltje bereikbaar te maken liet Keermans de huidige 
Bouvignelaan en het tweede deel van de Duivelsbruglaan aan
leggen (afb. 1 ). Het waren dreven, beplant met bomen, dwars 
door zijn eigen landerijen, die het mogelijk maakten via een route 
ten westen van de Mark de stad Breda te bereiken. 

Om een betere verbinding met de stad te krijgen wilde hij een 
brug over de Mark laten leggen, om zo via een pad (nu het 
eerste deel van de Duivelsbruglaan) het dorp Ginneken te kun
nen bereiken, om vervolgens via de huidige Ginnekenweg naar 
Breda te gaan. Via Ginneken zou hij ook gemakkelijk in zuidelijke 
richting naar België kunnen reizen. De brug zou moeten komen 
te liggen op de plaats waar eerst een vonder voor voetgangers 
lag, die al in 1531 wordt vermeld 17

• In 1613 had Keermans zijn 
plannen geregeld met de domeinraad en het dorpsbestuur en 
voor het nodige hout gezorgd. Het stadsbestuur van Breda pro
testeerde echter op grond van het boven reeds besproken 
opslagmonopolie, waarna de plannen werden opgeschort. 
Uiteindelijk stemde Breda in met .de bouw van een brug nabij 
Bouvigne, dus meer stroomopwaarts dan de huidige Duivels
brug. Die brug zou uitsluitend voor eigen gebruik van de kas
teelheer en zijn personeel zijn en met bomen worden afgesloten. 
Toen Keermans in 1614 zijn goederen in Ginneken verkocht aan 
de Prins zelf, kwam er toch een brug op de plaats waar nu de 
Duivelsbrug ligt, waarmee Breda noodgedwongen moest instem
men 18

. 

Na het overlijden van Philips Willem in 1618 ontstonden er al 
spoedig nieuwe moeilijkheden met de brug. In 1622 klaagde het 
stadsbestuur bij de nieuwe heer van Breda Prins Maurits, dat 
Spaanse troepen van de brug in Ginneken gebruik maakten om 
de stad en Ginneken te bedreigen. De reden van hun protest 
was echter vermoedelijk, dat er steeds meer kooplieden met hun 
wagens over de brug reden. 
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Gevolg was, dat de rivierovergang verscheidene malen VO<:>r Kor
te tijd op last van de Prins voor karren onbruikbaar werd ge
maakt door het verwijderen van een der gebinten. Tijdens de 
belegeringen in 1624' en 1637 werd de brug geheel of gedeel
telijk afgebroken. Na 1637 begon het gekrakeel over d~ t)rug 
opnieuw. Uiteindelijk werd deze in 1641 definitief ~ersteld, mede 
op aandringen van het gilde van de visverkopers _uit Geertruiden
berg 19

. Het kasteeltje was intussen door de Prins verhulJrd en 
speelde daardoor geen enkele rol meer in de strijd om een v~ste 
oeververbinding in Ginneken. 

Het ontstaan van de Duivelsbruglaan 
Het hierboven geschetste ontstaan van een brug over de Mark in 
de periode 1614 -1641 heeft vérstrekkende gevolgen gehad voor 
het dorp Ginneken. De voorde door de Mark werd door het ver
keer steeds minder gebruikt. Voortaan reden de handelar~n met 
hun karren via de huidige Markt langs de kerk naar de '1ieUW~ 
brug. Aangekomen aan de westzijde van de rivier vervo~gder1 ZIJ 

de reis naar bij voorbeeld Antwerpen over de dreef die Keer
mans had aangelegd. 

Foto 4: Bad Wörishofen omstreeks 1930, gelegen aan d~ Mark 
bij de Duivelsbrug, op deze foto gezien vanaf west. 
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Nu is dat het tweede gedeelte van de Duivelsbruglaan. De 
nieuwe weg via de brug en het toenemende verkeer door het 
dorp maakte van de oude kerkplaats een centrum van handels
verkeer, met enkele herbergen met name De Vrachtwagen en 
Het Rood Hert. 
Zoals boven vermeld lag er vóór 1614 op de plaats van de brug 

20 H' slechts een vonder over de Mark voor voetgangers . Iervan 
maakten de kerkgangers gebruik die ten westen van de rivier 
woonden. Het betrof de bewoners -van De Grote en De Kleine 
Hoeve van Bouverijen en nog enkele passanten 21

. In feite was 
het eerste deel van de huidige Duivelsbruglaan een kerkpad 22

, 

een voetpad vanaf de vonder door weilanden en akkers langs 
het domein van de kerk naar de huidige Markt. De gronden 
waardoor vanouds het kerkpad liep waren particulier bezit. De 
aan het pad grenzende percelen behoorden aan de noordzijde 
grotendeels tot Het Hert (Ginnekenmarkt 8 t/m 11) 23

. Vlak vóór 
de rivier bezat de eigenaar ook nog een wei aan de zuidzijde van 
het pad (nu Mariënda/). Dit pad moet omstreeks 1620 de rijweg 
vanuit het dorp naar de brug zijn geworden. Er is niets bekend 
over een transactie waarbij .de eigenaren grond verkocht hebben 
aan het dorpsbestuur. Op de kaart van het Mastbos, in 1619 
getekend door landmeter Jacob Ups, wordt dit pad als een enkel 
lijntje aangegeven (afb. 1 ). In de heruitgave van deze kaart na 
1620 staat hier een volledige straat getekend. In de actes na 
1640 wordt het eerste deel van· de huidige Duivelsbruglaan 
omschreven als de weg naar de brug 24 of kerkwech naar Galder 
25

. In 1676 wordt, zover mij bekend, voor het eerst gesproken 
over sheeren straat 26

. 

Het tweede deel van de huidige Duivelsbruglaan is ontstaan uit 
de dreef die hier door Ridder Keermans omstreeks 1612-1613 is 
aan gelegd. Ten zuiden van deze dreef lagen percelen bos, ten 
noorden de percelen die behoorden tot De Kleine Hoeve van 
Bouverijen. 
Om vanaf de Bouvignelaan bij de brug te komen was door de 
beemden langs de Mark nog een stukje weg van ongeveer 80 
meter aangelegd (afb.1) Toen Bouverijen in 1611 door Anna van 
Brecht werd verkocht aan Keermans, had zij zelf vier percelen 
grond behouden. 
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Samen drie bunder (bijna vier hectare) beemd, akker en bos. 
Daartoe behoorde een perceel tussen het begin van de huidige 
Bouvignelaan en de brug. In 1614 verkocht Anna van Brecht de 
vier percelen openbaar, met uitzondering van de dreven die door 
Keermans door deze percelen waren aangelegd, maar waar 
Anna naar eigen goeddunken over kon beschikken. Zij verkocht 
de vier stukken grond met de weg vanaf de Bouvignelaan naar 
de brug aan de meestbiedende koper, de van Ulvenhout 
(Beekhoek) afkomstige Laureijs Hendrik Peeter Meiren 27

. In de 
acte werd vastgelegd: ... .. behoudt de voorgenoemde Vrouwe 
Anna Vercooperesse die (dreven) aen haer se/ven om metten 
voors. heere Keermans dyen aengaende te handelen soo sy sa/ 
bevinden te behooren. Dus behoudt de voorgenoemde Laureijs 
cooper de proprieteyt van wech of dreve loopende over de 
brugge achter de Ghinnense Kerck, westwaerts opp beplant tot 
aen de dreve die voors. heere Keermans aldaer door de voors. 
erve heeft doen planten ... 28

. 

Foto 5: Laatste foto van het in 1943 in Bad Ginneken herdoopte 
Bad Wörishofen. Op 13 october 1944 werden hier door 
geallieerde bommen 27 mensen gedood (ansicht, coli. 
A.WJansen) 
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Kort gezegd: Laureijs Hendrik Peeter Meiren kreeg bij aankoop 
van de vier percelen van Anna van Brecht ook de weg vanaf het 
begin van de huidige Bouvignelaan tot aan de brug. Een zeer 
goede aankoop, want daarmee had Meiren de westelijke toe
gang tot de brug in handen. Op de kaart van Ups wordt zijn 
naam als eigenaar op de betrokken percelen vermeld. Zijn deel 
van de weg zou 14 roeden lang zijn geweest, dat is ongeveer 80 
meter (aangegeven op afbeelding 1 )29

. 

Na de belegeringen van Breda werd in 1641 op verzoek van de 
viskopers uit Geertruidenberg door de Prins gelast de brug voor 
wagenverkeer toegankelijk te maken. 
De smid uit Ginneken, een handige belegger, sloot de doorgang 
over zijn terrein gelegen aan de westzijde van brug, echter met 
hekken af, met de bedoeling hier tol te heffen 30

. Na de dood van 
Laureijs Hendrick Peeter Meiren in 1628 was zijn weduwe 
Elisabeth Huijbrecht Beckers eigenaar van een omvangrijk bezit, 
waartoe ook behoorde: 't goet over de mercq. 
Dus het bezit van de vier percelen grond aan de westzijde van 
de Mark, die haar overled~n man in 1614 had aangekocht 31 .In 
1632 bleek dat van de drie bunder bij de brug er nog twee in 
haar bezit waren 32

. Vermoedelijk is er tussen 1628 en 1632 door 
Elisabeth en haar tweede man Adriaan van der Schoot één 
bunder verkocht aan de smid uit Ginneken, genaamd Laurijs 
Hendrics. In een aantal akten wordt hij Laureijs Hendrick ( Mei
ren) genoemd, afkomstig uit Tilborgh 33

. Op advies van rent
meester Vereist kocht het dorpsbestuur de rechten van de smid 
af met een bedrag van 315 pond artois. Het herstel van de brug 
kostte nog eens 200 gld. 34

. 

Tolheffing op de wegen door Ginneken 
In 1683 werd er een steenweg aangelegd vanaf de buitenzijde 
van de vesting Breda naar de huidige Raadhuisstraat in Gin
neken 35

. Deze kasseiweg begon aan de buitenste brug over de 
vestinggracht, enkele tientallen meters ten westen van de 
huidige Wilhelminastraat. Vandaar liep deze weg in rechte lijn via 
het laatste deel van de Wilhelminastraat en het eerste deel van 
de huidige Ginnekeweg 36 naar de bocht in deze weg bij de 
Zandberg laan. 
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Verder volgde de Steenweg de huidige Ginnekenweg via de 
Markt in Ginneken om te eindigen aan het einde van de 
Raadhuisstraat. De baan werd met bermen mee ongeveer 40 
voet breed, de bestrating was 12 voet breed (ongeveer 3 5 

37 . ' 
meter~ . De aanleg geschiedde voor de gemeenschappelijke 
rekening van Breda en Ginneken. In 1683 kregen de bestuurders 
van de Prins van Oranje octrooi voor het heffen van tolgeld. De 
opbrengsten werden verdeeld in verhouding tot de oppervlakte 
van de bestrating. Het Bredase deel liep tot op de helft van de 
brug over Molenlei in het huidige Oranjeplein. Het dorpsbestuur 
v~n Ginneken had echter op eigen initiatief en voor eigen reke
ning de bestrating in de huidige Raadhuisstraat doorgetrokken 
tot aan het begin van de Bavelselaan. 
Bovendien was er nog een zijtak aangelegd via de westzijde van 
de Markt en het eerste deel van de huidige Duivelsbruglaan tot 
aan de brug. Ginneken eiste dan ook een groter deel van de 
opbrengst van de tolgelden, hetgeen in de jaren 1686 tot 1690 
leidde tot een ernstig conflict tussen de twee partners. 

Foto 6: Op zondag 15 october 1944 kwamen veel Bredanaars 
kijken naar het twee dagen eerder door bommen verwoeste Bad 
Ginneken. De foto werd genomen vanaf het begin van de 
Bouvignelaan vanaf dezelfde plaats als foto 4 (foto B. Spee
kenbrink, col/. GAB). 
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Het dorpsbestuur had de extra bestrating aangelegd ... meede 
door speciale aanmaninge van den Heere luijtenant Weibnom, 
gouverneur der Stad, ten eijnde oock de wegh wilde casseijen tot 
aen de Brugh leggende boven Ginneken over de Riviere de 
Merck, met verseeckeringe dat Sijn Hoocht oock wel soude 
geva//en ... 38

. In de achttiende eeuw moet de dwarssteenweg, 
dus het eerste deel van de Duivelsbruglaan, reeds met een 
bijboom zijn afgesloten. Passanten konden de tol voldoen in de 
aanpalende herbergen, waarvan de herbergiers als collecteurs 
van het weggeld op den dwars-Steenweg fungeerden 39

. 

Overigens waren de inwoners van Breda en Ginneken vrijgesteld 
van het betalen van tol binnen de eigen woonplaats. 

De Ginnekense brug wordt Duivelsbrug 
Met de aanleg van de Steenweg naar Ginneken in 1683 be
hoorden de protesten van Breda tegen de brug in Ginneken tot 
het verleden. De Steenweg was namelijk voor gemeenschap
pelijke rekening aangelegd, terwijl de opbrengsten van de tolgel
den tussen Breda en Ginneken werden verdeeld. Het onderhoud 
van de weg was eveneens·voor gemeenschappelijke rekening, 
maar de brug werd nog wel door de Prins, dus ten laste van de 
Domeinen onderhouden. Door de verbetering van de weg nam 
het verkeer via de brug in Ginneken toe. De houten brug was al 
spoedig versleten. Voor de aanbest~ding van het herstel werd de 
brug in 1681 opgemeten. Deze was toen 13 meter lang en drie 
meter breed en telde zes gebinten 40.ln 1717 volgde alweer de 
volgende reparatie. In 1762 was er een nieuwe opknapbeurt, die 
nu echter ten laste van de exploitanten van de Steenweg kwam. 
In 1792 was het alweer prijs. Het bleef echter steeds een houten 
brug. In 1839 was de brug 16 meter lang en vier meter breed. In 
1884 kwamen er stenen landhoofden, ijzeren leggers en 
brugleuningen (afbeelding 1, 2 en 3). Tot ver in de achttiende 
eeuw heette de brug in de officiële stukken De Ginnekense brug. 
In 1762 vermeldt een rekest van het Bredase stadsbestuur aan 
de domeinraad voor de eerste maal de naam Duivelsbrug. Ook 
in 1792 wordt er gesproken van de sogenaamde Duivelsbrug 41

. 

Over de achtergrond van deze naam is al veel gespeculeerd. De 
brug was nogal hoog met steile opritten (afb.2). Wellicht dat de 
voerlieden het een duivelse brug vonden. 
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De naam is echter ouder dan de bekende legende van de Dui
velsbrug. Deze zou in 1831 ontstaan zijn tijdens de Belgische 
Opstand, toen er militairen gelegerd waren bij de brug. Onder 
hen Jan Pieter Heije (1809-1876), een student uit Leiden, die de 
legende in dichtvorm op papier heeft gezet en uitgebreid heeft 
met een romantisch Romeo en Julia verhaal. In 1843 werd deze 
gepubliceerd in de Noord-Brabandsche Almanak 42

. De V.V.V. 
Ginneken Vooruit maakte met dit verhaal goede sier om toeris
ten naar Ginneken te trekken 43

. In 1904 werd de brug verbreed, 
maar ook verlaagd, zodat de Duivelsbrug het "duivelse karakter" 
verloor. 

De herberg aan de Duivelsbrug 
Op de Markt waren in de achttiende eeuw twee herbergen te 
vinden: De Vrachtwagen en Het Rood Hert. Het waren pleister
plaatsen voor het steeds drukker wordende verkeer door Ginne
ken. Steeds vaker werd gebruik gemaakt van de steeds betere 
weg over de Duivels brug. Zo ontstond er omstreeks 17 40 net 
over de brug aan de noordzijde van de weg een nieuwe herberg. 
Het begon met de bouw van een een timmeringe van een huij
singe en stedeke door Jan Pieter Jordens. Deze kwam uit een 
familie van herbergiers. 

Jan Pieter Heije, student uit Leiden 
was onder de wapenen om de Bel
gische Opstand mee het hoofd te 
bieden en gelegerd te Ginneken. 
Na zijn studie was hij arts te Am
sterdam. 
In 1834 was hij een van de grond
leggers van het tijdschrift "Muzen". 
Hij was een volksdichter die ons 'n 
aantal bekende liedjes heeft nage
laten o.a. "Heb je wel gehoord van 
de Zilveren Vloot"; "Zie de maan 
schijnt door de bomen" en "Daar 
zaten zeven kikkertjes .... " 
J. P. Heije overleed in 1876, 67 jaar 
oud. 
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Het zou dan ook niet vreemd zijn geweest als er in dat 
eenvoudige huisje ook een pint voor de passerende reiziger zou 
zijn geschonken. Jordens kocht in 1758 de herberg Het Rood 
Hart (Ginnekenmarkt 8 Urn 12) met de grond langs de 
Duivelsbruglaan. In 1760 liet hij deze grote herberg op de Markt 
op naam van zijn zoon Pieter zetten. Zelf woonde hij met zijn 
gezin in de woning aan de brug, waar hij ook wel gasten ontving, 
waarmee de grondslag voor een herberg werd gelegd. Na zijn 
dood in 1767 zette zijn vrouw Elisabeth van Riel de zaken voort. 
Toen zij in 1787 was overleden werd er een inventaris opge
maakt, waaruit blijkt de herberg toen De Postwagen heette 44

. 

In het begin van de negentiende eeuw was deze herberg 
eigendom van Johannes Herrijgers, tapper bij de brug. Hij moet 
omstreeks 1814 naar Ginneken zijn gekomen. Na zijn dood in 
1852 volgde zijn schoonzoon Jacobus Antonie Adriaanssen 
hem op als herbergier. Hij verkocht een en ander in 1864 aan de 
Ginnekense kleermaker Adriaan Vlamings 45

. 

Enkele jaren later herbouwde de nieuwe eigenaar het oude huis
je en bouwde naast deze herberg eveneens pal langs de straat 
een logement met de naam· Duivelsbrug (foto 1) 46

. In 1878 nam 
Jacobus Roelands ( 1822-1886) de zaak over. Na korte tijd de 
panden gehuurd te hebben werd hij in 1883 eigenaar van het 
complex. In 1885 liet hij de laagbouw afbreken en aansluitend 
aan het logement herbouwen 47

. In 1897 kwam het complex in 
handen van de zoon Andries Antonie Roelands (1859-1913) 48

. 

Behalve exploitant van Hotel Duivelsbrug was hij ook nog 
architect van beroep. Het nog vrij nieuwe pand liet hij in 1900 
afbreken en vervangen door een geheel nieuw hotel naar eigen 
ontwerp, dat iets verder van de straat stond. Aan de voorzijde 
kwam er een open (later gesloten) veranda (foto 4). Boven de 
ingang stond in hardsteen de naam Hotel Duivelsbrug. Van 1914 
tot 1919 was het hotel verhuurd aan de Johannes Josephus 
Moonen. Een jaar later werd Hotel Duivelsbrug samengevoegd 
met de badinrichting Wörishofen. Tot 1943 was het complex in 
Ginnéken bekend onder de naam Bad Wörishofen. Na 20 jaar 
werd de naam gewijzigd in Bad Ginneken (foto 5). Dit had 
vermoedelijk te maken met het niet verlengen van het recht om 
de badinrichting te noemen naar het bekende Duitse kuuroord in 
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Wörishofen. De naamswijziging moet echter niet worden gezien 
als een daad van verzet tegen de Duitse bezetter. 
Op 13 oktober 1944 werd het complex door bommen verwoest 
en nooit meer herbouwd (foto 6). 

De brug tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Dat een kleine brug over een smalle rivier in een moderne oorlog 
een rol van betekenis kan spelen, bleek zowel in 1940 als in 
1944 49

. De Duitse opmars in 1940 vanuit oostelijke richting naar 
België vermeed de doortocht door de stad, maar zocht zich een 
weg om Breda heen via Heusdenhout en Ginneken. 
In de avond van zondag 12 mei 1940 bereikten twee compag
nieën Duitse infanterie Ginneken. In de Duivelsbruglaan liep de 
opmars vast. De Duitse infanteristen konden de brug ongehin
derd passeren, maar werden vervolgens zwaar onder vuur 
genomen door Franse mitrailleurs en Nederlandse sluipschutters 
die positie hadden gekozen in de rand van het Mastbos. 

Foto 7: Restanten van de Duitse artillerietrekker, welke met 
achterhangend geschut op 14 mei 1940 om 13. 30 uur op de 
Bouvignelaan op een achtergelaten Franse landmijn reed. Op de 
achtergrond de Duivelsbruglaan (foto col/. Faes, Breda). 
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De aanvallers lieten vier stukken infanteriegeschut aanvoeren 
waarmee de bosrand onder vuur werden genomen, doch zonder 
succes. De opmars werd uitgesteld tot de volgende morgen. De 
tegenstanders bleken toen spoorloos verdwenen te zijn. Wel 
hadden de Fransen aan het begin van de Bouvignelaan een 
landmijn achtergelaten. Op 14 mei reed een halfrups artillerie
trekker op de mijn, waarbij drie Duitse militairen sneuvelden. Het 
pantservoertuig kwam terecht in de akker langs de Bouvignelaan 
(foto 7). De drie doden kregen een noodgraf (foto 8) in de wei 
tegenover Bad Wörishofen, dat overigens ook zwaar beschadigd 
werd. 

Ook in oktober1944 speelde de Duivelsbrug een belangrijke rol. 
Op 13 oktober 1944 werd het inmiddels tot Bad Ginneken her
doopte badhotel door geallieerde bommen volledig verwoest 
(foto 6), waarbij 27 gasten en personeelsleden om het leven 
kwamen. De bommen waren bedoeld voor het Duitse stafkwar
tier in de grote villa Duivelsbruglaan 54. Dat het verkeerde doel 
werd getroffen zou verklaard kunnen worden door het verschil in 
coördinaten van de door het Nederlandse verzet en de Engelse 
troepen in Eindhoven gebruikte stafkaarten. Over de vergissing 
doen nog steeds de wildste verhalen de ronde. Zo zou het verzet 
twee mannen in witte regenjassen geplaatst hebben voor het 
Duitse stafkwartier, op de dag dat een Engels verkenningsvlieg
tuig foto's zou komen maken van de opgegeven doelen. Omdat 
het vliegtuig op het aangegeven tijdstip niet verscheen liepen de 
twee verzetsmensen terug naar Ginneken. Toen ze bij Bad 
Wörishofen kwamen verscheen het vliegtuig alsnog, waardoor 
het doel verkeerd werd gemarkeerd. Een en ander behoort tot de 
sagen en legenden rond de Duivelsbrug. 1 n opvallende uitmon
stering gestoken mannen voor een belangrijk Duits stafkwartier 
zouden in die tijd door de schildwachten direct zijn opgepakt. En 
wat te denken van het dichte bladerdak van de kastanjebomen 
bij de brug en van de eikenbomen langs de Duivelsbruglaan 
waaronder de witte jassen vanuit de lucht niet konden worden 
waargenomen. Lopend langs de zwaar bezette villa Mariëndal 
(Duivelsbruglaan 13) zouden de verzetshelden door de daar 
gelegerde Duitsers eveneens direct zijn ingerekend. 



Foto 8: Drie Duitse militairen vonden bij de explosie van de 
Franse _mijn op 14 mei 1940 de dood. Zij kregen een noodgraf in 
het welland tegenover het zwaar beschadigde Bad Ginneken 
(foto col/. Faes, Breda). 

Foto 9: Tijdens het bombardement van 13 october 1944 werd 
?,Ok de Duivelsbrug getroffen. De foto laat de beschadigde 
IJzeren balken zien. Links Villa Maria, nu De Marckhoeck. 
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Het verhaal dat zich rond de Duivelsbrug afspeelt is vermoedelijk 
verzonnen door mensen die de oorlog ter plaatse niet hebben 
meegemaakt. Het is als het ware een moderne legende van de 
Duivelsbrug. 

De brug kreeg op 13 oktober een voltreffer waardoor een ijzeren 
legger werd doorboord ( foto 9 en 10). Dat zou de Poolse troe
pen die op zondag 29 oktober 1944 de Duivelsbrug bereikten 
nog zwaar komen te staan. 

Foto 10: De op 13 oktober 1944 beschadigde Duivelsbrug was 
alleen nog voor fietsers en voetgangers te gebruiken. De opmars 
van de geallieerde troepen op 29 oktober werd door de bescha
diging uren vertraagd. 
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De brug kon de zware Shermantanks en de gepantserde 
voertuigen niet dragen, zodat de vlotte Poolse opmars tot stil
stand kwam in het eerste deel van de Duivelsbruglaan. Vanuit 
Ulvenhout trokken Canadese troepen op naar Ginneken. Deze 
eenheden hadden brugdelen bij zich, die over een kapotte brug 
konden worden gelegd. Aangekomen op de Ulvenhoutselaan 
kwamen deze eenheden vast te zitten voor de puinhopen van 
een afgebrand herenhuis (nu Ulvenhoutselaan nr 9 .... 13). Een 
bulldozer moest de weg vrijmaken, waarna de Canadese wagen 
met brugdelen de Duivelsbruglaan kon bereiken De Poolse tanks 
moesten eerst achteruit naar Mariëndal, voordat de Canadezen 
de brug konden voorzien van een nood overgang. 

Foto 11: Direct na de vernieling van de brug in october 1944 
werd met primitieve middelen een houten noodbrug gelegd, die 
net ten noorden van de oude lag. De constructie was zo stevig 
dat zelfs de zware stadsbussen er zonder gevaar over konden. 
De BBA-bus rijdt hier door de vroegere voortuin van Villa Maria. 
Evenals het hoge pand ap de achtergrond werd de villa 
omstreeks 1960 afgebroken (foto omstreeks 1948, col/. BBA 
nr.341, GAB). 
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De Duivelsbrug had de troepen een vertraging bezorgd van vijf 
uur. 

Direct na de bevrijding werd de vernielde Duivelsbrug vervangen 
door een houten noodbrug ten noorden van de oude brug. De 
aansluitingen werden aangelegd door de tuin van Villa Maria en 
over het terrein waarop eens Bad Wörishofen had gestaan. Bij 
de bouw werd in feite de klok eeuwen terug gezet. Met bomen uit 
het bos werd met de meest primitieve hulpmiddelen een houten 
noodbrug gebouwd. Zelfs voor de zware stadsbussen was de 
brug stevig genoeg (foto 11). Pas zeven jaar later kwam de 
nieuwe Duivelsbrug gereed, die we nu nog steeds kennen. 

(Samenvatting van een lezing door de auteur voor de Historische Kring 
Ginneken op 8 februari 2006) 

Aantekeningen 
Afkortingen: 
ARAG Nationaal archief 's-Grpvenhage 
GAB gemeentearchief Breda 
ND archief Nassause Domeinraad 
R oudrechterlijk archief, bij GAB 
N notarieel archief tot 1842 
NN idem, na 1842 

1 Met dank aan dr.Karel Leenders voor zijn gegeven; betreffende de hoogteligging van Ginneken. De 
kerk en de Markt liggen op ca 4, 15 + NAP, de brug op 1,0 + NAP; het hoge gebied tussen 
Ulvenhoutselaan en Bavelselaan op ca 5 m + NAP. Achter de toren van de kerk is het 
hoogteverschil tussen het terrein rond de kerk en de laaggelegen grond aan de Mark duidelijk 
zichtbaar. 

2 Zie hiervoor: Wim Hupperetz: Het geheugen van een straat, achthonderd jaar wonen in de 
Visserstraat te Breda, Utrecht, 2004, p.26. 

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

4 F.A.Brekelmans: "Het opslagmonopolie van Breda en de bruggen over de Bovenmark", in:Jaarboek 
De oranjeboom, XXII , jrg.1969, p.29 e.v. 

5 F.F.X.Cerutti: Rechtsbronnen dl. 1, 1956; acte 8 en 9. 
6 A.W.Jansen : Het vroege Ginneken. 
7 F.A .Brekelmans: Opslagmonopolie, p.38-40. 
8 Idem, p.29. 
9 Idem, p.29; verwijzing naar F.F.X.Cerutti : Rechtsbronnen, dl.1 nr.309, p 371 . 
1° F.A.Brekelmans: Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis , Breda 1977. 
11 Idem, p.9, zonder nadere bronaanduiding . Chr.Buiks, Veldnamen, 16, vermeldt: G.A.B., Inventaris 

Hoofd- en Leenbank Breda, nr. 389. . 
12 Brekelmans: Bouvigne p.12, bron : GAB. afd 111-83, nr.14; idem, p.28, Het geslacht van Brecht, 

vermeldt zes of zeven generaties van dit adellijk geslacht uit Breda, waarvan er vier eigenaar zijn 
geweest van het goed te Ginneken, tussen ca 1425 en 1611 . 

13 Idem, p.13; bron:Taxandria XVI, 33; .1909. Zie ook: G.A.B., N 22, f.3Ö-31v 1611 . 
14 ' Idem. o.29 . 
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15 In die;elfd~ periode werd ook het huis Grimhuysen te Ulvenhout herbouwd door de toenmalige 
leenman van dit goed Justinus van Nassau, gouverneur van de stad Breda. Justinus was een 
bastaardzoon van Willem van Oranje en Eva Elincx. Ook Grimhuysen werd toen in renaissance stijl 
herbouwd, zij het in een meer eenvoudige vorm dan het nabij gelegen Bouverijen. De van 
Grimhuysen bewaarde poo,1 en hekpalen vertonen in vormen en hakwerk overeenkomst met die van 
Boeverijen. 

16 F.A.Brekelmans: Bouvigne, p.31. 
17 F.A.Brekelmans: Opslagmonopolie, p.30; .. een vonder om daerover al/eenlyck te voet de riviere de 

marcke aldaer te mogen passeren. 
18 Idem, p. 30-32 
19 Idem, p. 30-32. Zie ook bijlage 1, Il en 111 , p.43-45, brieven van rentmeester Adriaan Vereist te 

Ginneken, aan de prins van Oranje,1640-1641, A.R.A.G., N.O. 1020, f.27-28; 24 en 39. 
20 GAB., R Breda 436, f.160v-161 r, 24-10-1531 . ... . de hoeve en goeden van bouverijen voors. tot 

Ghinneken meestendeels over de vonder gelegen. Een vonder is een enkele plank over een water. 
21 

De kerkgangers van de hoeven Nieuwenhuis, Blauwe Camer, Schoondonk, Daasdonk en Galder 
staken de rivier over via vonders die bij deze plaatsen waren· gelegen, om vervolgens via de weg op 
de rechteroever naar de Ginnekense kerk te gaan. De parochie Ginneken eindigde tot in de jongste 
tijd ter hoogte van de Baronielaan. Bewoners van Overa moesten in Princenhage ter kerke. Het 
aantal kerkgangers dat van dit kerkpad gebruik maakte was dus gering, het pad had dan ook weinig 
betekenis. ' 

22 Volgens een brief van rentmeester A. Vereist van 28-10-1640 aan de prins van Oranje was het pad 
slechts een erfweg of lijkweg; Brekelmans, Opslagmonopolie p.34. 

23 GAB., R 685 f.17v, 1579. De begrenzing van Het Hert: .. .. Twee buynder, gelegen omtrent de 
kercke, zuyt tkerckhoff, westwaerts aen de Marcke, noortwaerts aende wech na de Ganseweyde; 
idem, R694 f.97, 1649: den Hert, 2 ½ buynder, oostwaerts aen de plaetse, suytwaerta aent 
kerckhoff, westwaerts aende Marck of riviere, noortwaerts aende straete van de ganseweyde. 

24 R 695, f.165r, 24-1-1662; R 695 f .189v-190r, 12-1-1663. 
25 N.O., nr.1919, f.33v, 1755. Opgemerkt moet worden, dat in 1755 de kerk aan de huidige 

Duivelsbruglaan al meer dan een eeuw in handen was van de hervormde gemeente. Vanuit het 
practisch geheel katholieke Galder zullen er dan ook geen kerkgangers over de brug naar Ginneken 
zijn gegaan. De administratie der domeinen werkte met verouderde namen. 

26 R 697, f .71v-72r, 10-12-1676. Jan Cornelis Smolders verkoopt aan zijn zuster en zwager de helft 
van een perceel grond, groot een halve bunder, gelegen achter de kerk, oost het kerkhof, zuid 
secretaris Eijckberg, west de Mark, noord sheeren straat. Ook: R 696, f.128v-129r, 16-8-1668. In 
deze acte staat echter: noord de straat. 

27 A.W.Jansen: 'Historische huizen in de Beekhoek te Ulvenhout', in : Brieven van Paulus, 27e jrg, 
nr.138, 15 febr.2002, p.128.Lareijs Hendrik Peeter Meiren, gehuwd met Elisabeth Huybrecht Goris 
Beckers, bezit in 1614 de gehele hoeve Oude Beekhoek 5, Ulvenhout, afkomstig van zijn vader en 
voordien van zijn grootvader. F.A.Brekelmans: Opslagmonopolie, p.33, vermeldt dat Laurys Hendricx 
smid te Ginneken was. Dit is echter geen familie van de bovengenoemde Laureijs Hendrik Peeter 
Meeren 

28 R 688, f.172v-173v, 14-7-1614. 
29 Dit is inderdaad de lengte van de huidige Duivelsbruglaan vanaf het,begin van de Bouvignelaan tot 

aan de brug, uitgaande van de Bredase roede van 5,68 meter. Zie: J.M.Verhoeff: De oude 
Nederlandse maten en gewichten, Amsterdam 1982, p.13. In de transcriptie door F .A.Brekelmans 
van een brief ( p.43) van A.Verelst, 27-10-1640, staat echter 40 roeden, hetgeen een lees- of 
schrijffout moet zijn. 

30 De eigenaar handelde hiermee onwettig: alleen de heer van Breda, dus de Prins was gerechtigd tol 
te heffen. In bijlage I van F .A.Brekelmans: Opslagmonopolie, brief van Adraan Vereist aan de Prins, 
27-9-1640 schrijft deze dat men komende vanaf het dorp na het passeren van de kerk over de akker 
of erf van de smid moet om de brug te bereiken . In de brief wordt de naam van deze smid wonende 
in het dorp niet vermeld. Brekelmans noemt echter wel de naam van de smid: Laurijs Hendrics, 

31 G.A.B., afd.lll-54b, nr.17, 1628: Staat van profijt en onprofijt van Lijsbeth Huijbrecht Beckers dr, 
weduwe van Laureijs Henrics Meeren. Naast een hofstede in Ulvenhou omvatte de nalatenschap in 
Ginneken: een huis, gekomen van de schout (Michiel v.d.Eijnde, huis 't Draaierke, Raadhuisstraat 
1 ); en een schuur en stee van de halfmaerr. Dit betreft een boerderij op de Markt ter hoogte van de 
huizen nrs 2, 3 en 4. De weduwe hertrouwde met mr. Adriaan van der Schoot, die omstreeks 1632 
een nieuw huis bouwde met de naam De Halve Maen. 
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32 R 692, f.51v, 17-8-1632. Mr.Adriaan van der Schoot en Elisabeth Huybrecht Ghoris Beckers zijn 
huisvrouw, zetten tot onderpand: 2 huizen in Ginneken en 2 br. beemden achter de kercke over de 
mercke, zoals door Elisabeth en haar eerste man gekocht van de erfgenamen van mevrouw Van 
Brecht (met dank aan de heer Jos Meeren te Dongen) . 

33 GAB., R 688, f.27, 19-4-1611 : de smid koopt een huis aan de Bavelstraat. 
34 F.A.Brekelmans, Opslagmonopolie, p.33-36. 
35 A.W.Jansen: "Tolheffing op de weg van Breda naar Strijbeek, 1684-1875", in Brieven van Paulus 

nr.107, december 1995. 
36 A.W.Jansen: "De Zandbergen aan de Molenlei tussen Ginneken en Breda , van heuvellandschap 

naar woonwijk", in Brieven van Paulus, nr.156, jrg .31 , october 2005; p.43-44. De rechte baan 
verving een oude weg naar de stad , via de huidige Minister Nelissenstraat en Helenastraat. 

37 De Bredase roede was 20 voeten: de voet was dus 5,68meter : 20 = 28,413 centimeter. 
38 G.A.B. , archief Ginneken-1 nr.426, · 
39 GAB., archief Ginneken-!, nr.443. 
4° F.A.Brekelmans: Opslagmonopolie, p. 36 e.v. 
41 Idem, p.37; bron: N.D. 1082, f.1071-1072; G.A.B., archiefGinneken-1 , nr 282, dorpsrekening 1792. 

Chr.Buiks: Veldnamen, 15, p.37 , geeft als eerste vermelding 1756, in de begraafboeken van 
Ginneken. Over de Kleine Senne bij Brussel lag ook een Duivelsbrug. 

42 F.Wetzels: "De legende van de Duivelsbrug", in Engelbrecht van Nassau jrg .20 nr.1, april 2002, 

p,229. 
43 Officieele Gei/lustreerde Gids voor Ginneken en omstreken, 2e druk 1907, p.15 Urn 18. Voor de 

familierelaties tussen Van Gaveren , Van Liedekerke en Van Ulvenhout, zie: A.W.Jansen: "De Oude 
Hof te Ulvenhout", in Brieven van Paulus , nr.114, 22e jrg , april 1997, p.192. 

44 GAB., R Ginneken 115, 29-7-1749; idem 131, 20-8-1760; idem 117, 1767; idem 119, 22-12-1787. 
45 Kadaster Breda, kadastrale legger Ginneken, artikel nr. 205, 1234, 1578. Deling Hereijgers: NN 

Ginneken , ds.8 acte 1752, 26-6-1853. Verkoop Adriaanssen : NN Ginneken 16, acte 4164, 12-3-
1864. 

46 Kadaster Breda, hulpkaarten Ginneken sectie H 1e blad , nr. 19, 19-3-1870. 
47 Idem, legger Ginneken artikel 2372; hl.flpkaarten Ginneken sectie H 1e blad nr.44, aug.1887. 
48 Idem, legger Ginneken artikel 2791 en 3142; hulpkaarten Ginneken sectie H 1e blad nr.70, maart 

1902. 
49 A.W.Jansen: Een halve eeuw Ginneken, 1890-1942, dl.2, Breda 1991 ; p.192-193 

DIRECTOIR 
De onderbroek voor dames uit de twintiger jaren was een open 
broek zonder kruis. 
Er werd een liedje op gemaakt: 

Opoe draagt een direktwaar 
Het is zo gemakkelijk voor haar 
Ze hoeft ze niet los te knopen 
En ze hoeft ze niet af te stropen 

In ons museum kunt u nog zo'n broek bewonderen. 
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DE LEGENDE VAN 
DE DUIVELSBRUG TE GINNEKEN 
Zin en onzin in de versie van 1904 
door Ad Jansen 

De legende over de duivel die een niet-gewijde klok uit de toren 
rooft en deze in het water gooit berust op oude volksverhalen, 
die van mond tot mond gingen. In zijn uitstekende analyse van 
de legende geeft de neerlandicus drs F. Wetzels in Engelbrecht 
van Nassau, jaargang 2001 nr.1, een overzicht van de vele 
plaatsen in onze regio waar duivels ongewijde klokken in het 
water gegooid zouden hebben. De Ginnekense legende is dan 
ook niets bijzonders en past uitstekend in het bijgeloof van de 
eenvoudige mensen van vroeger. Onze voorouders leefden in 
een wereld van lange donkere avonden waarin de mensen 
weinig meer konden doen dan elkaar verhalen vertellen. Zo ook 
de wachtposten aan de Duivelsbrug in het jaar 1830. Een Leidse 
student die daar gelegerd was hoorde van zijn strijdmakkers bij 
het knappend vuur het verhaal van de klok uit de toren van 
Ginneken, die door de duivel in de Mark gegooid zou zijn op de 
plaats van de brug die de door de daar gelegerde militairen 
moest worden bewaakt tegen rondzwervende Belgische 
opstandelingen. De Leidse student en dichter Jan Pieter Heije 
zette het verhaal in dichtvorm op papier en voegde daar nog een 
romantisch Romeo en Julia verhaal aan toe. Eerst in 1843 werd 
een en ander gepubliceerd in de Noord-Brabandsche Almanak. 
In 1880 schreef de Bredase rederijker en boekhandelaar Joannis 
Cornelius Philipsen een nieuwe versie in dichtvorm, waarin hij 
aan het verhaal een aantal nieuwe details toevoegde. 
In 1904 werd de legende in de 

OFFICIEELE GEILLUSTREERDE GIDS voor GINNEKEN 
en omstreken van de Vereeniging Ginneken Vooruit in nage
noeg ongewijzigde vorm in proza weergegeven. De volledige 
tekst kunt u elders in dit blad terugvinden. 
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Hoewel we allen weten dat het maar een volksverhaal is, 
waaraan in de loop van de negentiende eeuw door dichters en 
schrijvers allerlei details zijn toegevoegd, is het toch aardig om 
eens naar het waarheidsgehalte van de legende te kijken, zoals 
dezè aan het begin van de twintigste eeuw door Ginneken 
Vooruit aan de toeristen werd aangeboden. 
Het verhaal moet, zoals J.C.Philipsen in 1880 beweerde, zich 
afspelen in 1307. In dat jaar zou Raso van Gaveren, heer van 
Liedekerke, heer van Breda zijn geweest. Hij zou vier zonen 
hebben gehad en één dochter, genaamd Catharina. Hier begint 
al de eerste vergissing van een rederijker, die misschien wel 
goed kon dichten, maar niet goed thuis was in de geschiedenis 
van de heren van Breda. De door hem bedoelde Raso-11 van 
Gaveren was van 1290 tot 1303 heer van Breda. Uit twee 
huwelijken had hij inderdaad vier zonen en één dochter. Hij 
overleed echter in 1303, waarna hij werd opgevolgd door de 
oudste zoon uit zijn eerste huwelijk die van 1303 tot 1313 heer 
van Breda was onder de naam Raso-11I van Gaveren. In het 
laatste jaar overleed hij kinderloos. In 1307 was dus de half-broer 
en niet de vader van Catharina heer van Breda. Zij was direct na 
1300 geboren uit het tweede huwelijk van haar vader Raso-11 en 
was dus in 1307 nog een klein kind. 
In 1303 werd de erfenis van vader Raso-11 verdeeld over de drie 
zonen uit zijn eerste huwelijk met Aleide Boulaer. Raso-11I werd 
heer van Breda, de tweede zoon Philips van Liedekerkerke werd 
dominus (heer) van Ulvenhout en Alphen, terwijl de derde zoon 
Segebertus de titel heer van Boulaer erfde. In 1313 stierf Raso-11I 
kinderloos. Hij werd door zijn broer Philips van Liedekerke 
opgevolgd als heer van Breda, terwijl Ulvenhout en ook Boulaer 
doorgeschoven werden naar de derde zoon Segebertus, die zich 
voortaan Zeger van Ulvenhout noemde. Hij is de grondlegger . 
van de familie Van Ulvenhout. In 1307 was er dus geen Walther 
uit het verarmde geslacht Van Ulvenhout, dat op een klein slotje 
in Ulvenhout woonde. Zou daarmee overigens het slotje 
Grimhuysen zijn bedoeld, dat echter pas in de zestiende eeuw 
een omwaterd huis werd? 
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Ook in het nageslacht van Zeger van Ulvenhout komt volgens 
Juten de naam Walther niet voor. U kunt een en ander nakijken 
in het hierbij weergegeven schema van de familierelaties tussen 
de hier genoemde personen. 
Aangezien de famienaam Van Ulvenhout pas wordt genoemd na 
1313 moet ook de sedert generaties bestaande ruzie tussen de 
families Van Gaveren en Van Ulvenhout naar het land der 
fabelen worden verwezen. 
En zo gaat het nog een poosje door! Waar lag in Breda het slot 
den Brunesheim, waar de schone Catharina van Gaveren in de 
hoge ridderzaal een graag geziene gast was? En wat te denken 
van het Urselinnenklooster aan de oevers van de Mark, waar 
Catharina door haar boze vader werd opgesloten? In het begin 
van de veertiende eeuw had Ginneken een kerkje met 
waarschijnlijk ook een toren. Dat de toren van een eenvoudig 
bouwsel bij het luiden van de klok kon instorten is nog het minst 
onwaarschijnlijke detail in het hele verhaal. 

De conclusie is, dat de kern van de legende in de loop van de tijd 
door mondelinge overlevering niet veel veranderd is. Anders is 
het gesteld met het romantische verhaal van het verliefde paar, 
dat door Jan Pieter Heije aan de legende moet zijn toegevoegd. 
Ook J.C.Philipsen blonk bepaald niet uit door zijn kennis van de 
Bredase historie. Dat zal echter de toeristen die Ginneken rond 
1900 in grote getale bezochten een zorg zijn geweest. In de 
legende van de Duivelsbrug vonden zij een geromantiseerd 
verhaal om van te smullen bij het spaarzame licht van een 
enkele lamp in de lange avonden op hun hotelkamer. Weliswaar 
electrisch licht, waarvoor door een vooruitstrevende Ginnekense 
ondernemer aan de Ulvenhoutselaan een centrale was gebouwd. 
Hij zorgde tevens voor stromend water, dat uit de Mark werd 
opgepompt en na zuivering met ozon via een waterleiding naar 
alle woningen en hotels werd gepompt. De legende kan dan een 
romantisch verhaal zijn, vooruitstrevend was Ginneken in het 
begin van de twintigste eeuw in ieder geval. 
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LEZINGENREEKS 

CULTUURHISTORIE ROND BREDA 

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor het 
cultuurhistorisch erfgoed en voor de geschiedenis van de eigen 
omgeving. . 
Om aan die belangstelling te voldoen worden er op verschillende 
plaatsen in de provincie Noord-Brabant lezingen geh~uden._ 
Op 9 maart a.s. start in Prinsenbeek een reeks van vier lezingen 
over de cultuurhistorie va·n Breda en de omliggende dorpen. Het 
centrale thema in deze reeks is de relatie tussen de historische 
stad Breda en de omliggende dorpen. 
Hans de Kivith zal in de eerste lezing laten zien hoe de 
archeologie kan bijdragen aan de kennis van de relatie tussen 
stad en dorp. 
Karel Leenders gaat onder meer in op de ontwikkeling van een 
twaalfde-eeuws agrarisch domein tot een jonge stad met drie 
agrarische dorpen, de uitgroei van de tuinbouw aan de westkant 
van Breda vanaf 1800 en de invloed van de vesting Breda op de 
omgeving. . 
Jan van der Westerlaken verzorgt de derde lezing over de 
landgoederen en historische buitenplaatsen in de omgeving. 
Harrie Verhallen geeft een uiteenzetting over de inrichting van 
de openbare ruimte rondom Breda waarbij ook gekeken wordt 
naar de verbinding tussen dorpen en stad. 

Deze lezingenreeks is georganiseerd door de BRG/BMS in 
samenwerking met Stadsarchief Breda, Breda's Museum, 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck, Teterings Erfdeel, 
Heemkundekring Op de Beek, De Oranjeboom en Cu/tuurpunt . 
Breda. 

De lezingen worden gehouden in Prinsenbeek, zaal Marktzicht op donderdag 9, 16,23 en 
30 maart van 20.00 tot 22.00 uur. De deelnamekosten bedragen slechts € 22,50 voor 4 
lezingen (incl. koffie/thee). 

aanmelding en informatie zo spoedig mogelijk maar graag vóór 15 februari 2006 bij 
BRG/BMS tel. 073-615 62 62 fax 073- 615 62 63 
e-mail: brg@erfgoedbrabant.nl 
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DE LEGENDE VAN 
DE DUIVELSBRUG TE GINNEKEN. 

't Was in 1307. Raso van Gaveren, heer van Liedekerke was 
sedert den dood van Arnout van Loven, heer van Breda. Behalve 
4 zonen, had hij eene dochter, Catharina. Lieftallig en schoon in 
haar blozende jeugd was ze de bloem van Liedekerke. Geen 
wonder dan ook, dat meer dan een ridder zijn hart sneller voelde 
kloppen, als hij de jonkvrouw ontmoette, 't zij ze m_ede, a~_nzat te_~ 
feestmaal in de hooge ridderzaal op den Brunesherm, t ZIJ, dat ZIJ 

wandelreed in de bosschen, bij het slot aan de Mark, in Ginneken. 
Geen evenwel maakte indruk op haar, zoals de eenige zoon van 
het verarmde geslacht Ulvenhout, de jonge Walter. Niet dat hij 
telde onder de gasten, die gaarne werden gezien op den 
Brunesheim te Breda, want sinds geslachten reeds was er ve~te 
tusschen de huizen Gaveren en Ulvenhout. Wat bekommert zich 
de liefde om twisten, om veeten. Voor den Ulvenhoutschen jonker 
verdween, bij 't aanschouwen van Catharina, de haat gezworen 
aan 't geslacht Gaveren, en zij zag liever den armen_ W~lter, dan 
de machtigste ridders, die dongen om hare gunst. D1~1Jls zagen 
beiden elkaar wanneer in de zomer het slot te Ginneken be
woond was. Lang zou evenwel dat geluk der jongelieden niet 
duren. Een dienaar verklapte het geheim dier ontmoetingen aan 
zijnen heer Raso van Gaveren. Vreeselijk_ was de woed~ van den 
vader, en hard voer hij uit tegen zijn eernge dochter, wier enkele 
schuld was, dat ze liefhad den vijand van haar geslacht. Noch 
tranen, noch smeekingen vermochten iets op 't kiezelhart van den 
vader, die om, eens vóor immer, er een eind aan te maken, haar 
liet voeren naar het Ursulinenklooster in de buurt, welks 
beschermheer hij was. De abdis, haren machtigen beschermer 
niet al te veel durvende weerstreven, aanvaardde 't haar immers 
welbekende weenende meisje als lieve logée, en liet haar de 
logeerkamers aan den voorkant betrekken, v~n waar ze zoo 
menigwerf, des zomers als vrijwillige gast, een bhk had geworp~n 
op de kronkelende Mark en de aan hare oevers gelegen kapel m 
het bosch. 
't Spreekt van zelve, dat het bericht van 't gebeurde weldra den 
jonker van Ulvenhout ter oore kwam. 
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Kwade boodschap toch heeft vogelwieken, zegt het spreekwoord. 
Walter was slim genoeg om in te zien, dat alleen list hier baten 
kon. Lange geheime gesprekken hield hij met Ruurt den jager, zijn 
vertrouweling, wiens broer tuinman van het klooster was. Toen 
drie dagen later 's avonds alles in rust lag, stonden in 't bosch bij 
de kloosterpoort eenige ruiters. Een had twee losse paarden aan 
den teugel; hunne schrabrakken waren zwart en geel, de kleuren 
van Ulvenhout. Korten tijd slechts behoefden ze te wachten, want 
weldra verscheen de jonker, aan de hand voerende de bevende 
Catharina, die spoedig te paard werd getild, en terstond klonk een 
gedempt "voorwaarts". In gestrekten draf vlogen de paarden over 
het boschpad. Reeds zag men in de verte het torenspitsje der 
kerk toen een man der achterhoede het bericht bracht dat men 
achtervolgd werd. Walter gaf bevel aan zijne dienaren hun aftocht 
te dekken tot eiken prijs; slechts als de klok werd geluid, moesten 
Ruurt en nog een komen, om als getuige bij 't huwelijk op te 
treden. In vliegende vaart naderden zij de kerk; na herhaald en 
driftig kloppen werd de deur geopend en de oude priester stond 
voor hen en vroeg naar hun begeeren. De jonker gaf zijn 
verlangen te kennen om terstond het huwelijk te sluiten, maar de 
priester weigerde. Hij kende beiden. Hij wilde niet tegen den zin 
van haren vader het huwelijk sluiten, vooral niet nu ze uit 't 
klooster was geschaakt. Catharina verzekerde, dat ze vrijwillig 
was meegegaan, dat ze nooit iemand anders zou nemen, nooit 
haar kloostergeloften zou doen. Walter werd boos en dreigde, 
niets hielp. 
De jonker sprong naar den toren en riep: "ik zal mijn dienaars het 
teeken geven, en als ze hier zijn, zult ge ons trouwen of 't kost U 't 
leven". "Halt, ontzinde", schreeuwde met angstige stem de oude 
man, "laat de klok in rust! Nog is ze niet gewijd, nog dient ze niet 
God den Heere, nog heeft de satan macht over haar, in 
hemelsnaam houd op!" 
Maar grijslachend riep de jonker: öude wijvenpraat", en trok aan 
het klokkentouw. Hel en schril klonk de toon in de nachtelijke 
stilte, terstond gevolgd door een helsch schaterlachen. Op 't 
zelfde oogenblik kraakte alles in de bouw, en met donderend 
geluid, waarboven het schaterlachen van den duivel uitklonk, 
stortte de toren in, den jonker onder het puin begravende. 
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Nog eens klonk boven in de lucht de schrille kloktoon en een 
juichkreet en een vreeselijke plons: de duivel had zich met de klok 
in de rivier gestort. En toen Ruurt de jager met zijn makker ter 
kerke kwamen, vonden ze onder het puin hunnen jonker dood. Op 
de plaats waar de booze zich met de klok in den stroom stortte, 
ligt nu de Duivelsbrug. In stormachtige nachten, als de dennen in 
't naburuge bosch krakend hun hoofd buigen voor koning Wind, 
die gierend en huilend den rondgang doet door zijn uitgestrekt 
gebied, dan klinkt te middernacht uit de diepte nog immer de 
schrille kloktoon en fijngevoelige menschen hooren nog den 
gillenden angstkreet der Roze van Liedekerke. 

uit: Officiële gei1/ustreerde Gids van Ginneken, in 1904 uitgegeven door de 
Vereniging Ginneken Vooruit. 

700 JAAR 
BAVEL 

In 1999 vierde Bavel groots 
. het 700-jarig bestaan. 

Een heus monument herin
nert daar aan. 
Hebt u gezien hoe smerig 
het er bij staat nu in 2006? 
Is dat ook 
"MONUMENTENZORG" ? 

Het monument in beter tijden 
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ST.-JACOBSKAPEL GALDER 
VERFRAAIING RONDOM 

De steigers bij de Laurentiuskerk verdwijnen nu de ramen grondig 
zijn gerestaureerd. De totale kosten van de restauratie van de 
ramen bedroegen bijna 134.000 euro. De gemeente Breda ver
leende een subsidie van 90.000 euro. Het resterende bedrag van 
bijna 44.000 euro is door de "Stichting Restauratie Kerkgebou
wen" bijeenbracht voor het jarige rijksmonument door een 
donateursactie 
Reeds enkele malen is de kerk open geweest voor belangstellen
den om hen de gelegenheid te bieden de gerestaureerde ramen 
te bekijken. 

De Stichting Restauratie Kerkgebouwen heeft zijn pijlen dit jaar 
gericht op Galder. 
De eeuwenoude monumentale St.-Jacobskapel in Galder ziet er 
buiten erg slordig uit. Dat mag niet. 
Het kerkbestuur heeft besloten het kerkplein met parkeerstrook 
flink op te knappen. Het lelijke asfalt wordt vervangen door mooie 
klinkers. Eind november zijn de werkzaamheden begonnen. 

In het schuurtje komt een toilet en de kerk zal worden aangelicht 
zoals ook de kerken van Alphen, Chaam, Strijbeek en Ulvenhout 
in de schijnwerpers staan.(Galder behoort tot de gemeente A.C.) 
De Stichting Restauratie Kerkgebouwen heeft ook deze keer fors 
in de buidel getast opdat de kosten voor het kerkbestuur tot een 
minimum beperkt blijven. Voor de bestratings- en grondwerk
zaamheden heeft de Stichting Restauratie Kerkgebouwen niet 
minder dan 15.000 euro gereserveerd. 
Het mooiste rijksmonument in ons heem komt er weer mooi bij te 
staan. 

UITSPRAAK 149 
Liefde en grenzen maken van kinderen weer leuke mensen. 

11 11, hl 1<1 voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck Het stm1t internationaal geregistreerd 
N Il ( 0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de Inden ook v lo klcino b1Jzonder-

111 1111 details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken on Bavel, d g mLont Ginneken en 
t III t nte Nieuw-Ginneken. 

1 1 rp non gehuchten Bavel; Galder; Ginneken; Grazen; Heusdenhout, IJpelaer, Notsnl, SlriJbcck en Ulvenhout 

1 kunc1 kring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk orkcnd als vereniging op 
1 11 , 1 ,,.> Oe vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 2825668 

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

: Kees Leijten; Anneke Oomes; Louis Vriens 
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout. 076 5612742 
: Kees Leijten. 

111k11ml kring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1 Ulvenhout. 
1 11111 1 geopend de 1 e zondag van de maand van 14.00 - 17 .00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. 

1 n op verzoek. Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 - 16.00 uur. 
11 u u tus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum'(S 10.49.79) 

: erevoorzitter 
: voorzitter 
: vice-voorzitter 
: secretaris 
: 28 secretaris 
: penningmeester 
: 28 penningmeester 
: medewerker Bavel 
: medewerker Ulvenhout 

1 ATIES 
Monumentenboekje 
Molen 'De Korenbloem' 
1 0 Jaar Mariaschool 
Korenmolen De Hoop 
Dri eeuwen kerk in Ulvenhout 
V n Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
Dn kwart eeuw Constantia 
I> v1d Tomkins 
100 Jaar school Galder 
V ldnamen 1-25 (1983-1988) 

rnaval Oud en Nieuw Ginneken 
Ulbliografie 1 
Tussen Witte Wolk en Anneville 
W ndelen in Strijbeek 
K rken in Bavel 
W ndelen in Ulvenhout ( Callot) 
11 t Mastbos en Van Schermbeek 

m. Nw-Ginneken in verleden en heden 
IJ Ginnekensche Tramweg Mij. 
Hlbliografie Il 
W ndelen op Luchtenburg 
V ldnamen 26 (Index) 
G maallijst 1795 

traatnamen 
C rnaval in Ulvenhout 
( chiedenis Boswachterij Ulvenhout 
Oo rderijen in 't Heem v. Paulus 

rnt Laurentiuskerk 1904-2004 

TSCHAP 

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

2005 
2005 
2003 
2002 
2004 
2005 
2003 
2004 
2003 

€ 2,00 
€ 2 ,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 5,00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2 ,00 
€ 2 .00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 4,00 
€ 2,00 
€ 4 ,50 
€ 2,50 
€ 9,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 1,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 

v , 111grngsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten, lezin-
1 ntoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. Het lidmaatschap van de Kring 

t v1111 h t gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2005-2006: 15,- Euro per jaar. 




