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MONUMENTEN-
De grote stad Breda heeft vele Rijksmonumenten. Het is een 
monumentenstad. In ons heem zijn dat de kerken , de landgoe
deren en een aantal fraaie boerderijen en huizen. 
Maar ons heem heeft ook fraaie Gemeentelijke monumenten. 
Paulus besteedt daar in de komende tentoonstelling alle aan
dacht aan. Want ook die gemeentelijke monumenten zijn fraai en 
verdienen onze zorg. 
In 1997 en 2009 werden opgravingen verricht naar Grimhuysen. 
Onze nieuwe tentoonstelling 
"GEMEENTELIJKE MONUMENTEN EN GRIMHUYSEN ONTDEKT" 
die op 5 september geopend wordt door Johan Hendriks dé 
monumentenman van de gemeente Breda is een combinatie van 
beide. (Johan Hendriks is hoofd bureau Cultureel Erfgoed Breda) 

Onze kring bestaat dit jaar 35 jaar. De statuten werden op 25 
november 1975 vastgesteld bij koninklijk besluit. Een koninklijke 
erkenning. Het huishoudelijk Reglement werd in 1976 wel 
samengesteld maar nooit gepubliceerd. In dit tijdschrift vindt u 
het H.R. in het hart van dit blad . 
Joeske Nollen, hoofd van de Archeologische dienst van de 
gemeente Breda en Erik Peters vertellen u over de opgravingen 
naar Grimhuysen. 
Toon van Miert zet zijn vraagtekens bij 800 jaar Hoogstraten. 
Geniet van dit nieuwe nummer en vanaf 5 september van onze 
tentoonstelling over de vondsten van Grimhuysen en van onze 
fotogalerij met fraaie gemeentelijke MONUMENTEN 

paulus@ulvenhout.com paulus.ulvenhout.com 
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11 e c 111ku 11dc kri 11 g 

PAULUS VAN DAESOONCK 

Ni~uw -Ginneken 

Het verenigingsjaar zit er bijna op. Op afgelopen paaszaterdag 
bestond Paulus van Daesdonck 35 jaar. Twee van de oprichters, 
Jan Grauwmans en Kees Leijten zitten ook nu nog in het be
stuur. Daar zijn de overige bestuursleden buitengewoon blij mee: 
zij maken graag gebruik van de ervaring en verenigingskennis 
van deze twee. 

In het afgelopen jaar heeft het bestuur de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement eens goed bekeken en waar nodig 
aangepast. In deze Brieven vinden jullie het Huishoudelijk 
Reglement ter voorbereiding van de 35e jaarvergadering op 20 
september in de Pekhoeve. Wij willen dat met jullie bespreken en 
jullie ter goedkeuring voorleggen. 

Een paar maanden geleden heeft het bestuur het beleidsplan 
201 O - 2020 vastgesteld. Het is absoluut noodzakelijk te werken 
met een lange-termijn-planning om de toekomst van onze 
vereniging veilig te stellen. Het is vooral onze secretaris Niek 
Kools geweest die zich daar sterk voor gemaakt heeft en het 
plan opgesteld heeft. Hij heeft daar veel tijd en energie ingestopt 
waarvoor we hem heel dankbaar zijn. Vanuit dat beleidsplan is 
een Actieplan voor het komend verenigingsjaar ontstaan dat 
punten aangeeft om het beleid van het bestuur richting te geven. 
Natuurlijk kan of moet, bijvoorbeeld door verander(en)de 
omstandigheden, dat plan in .de loop van het jaar aangepast 
worden, maar het liefst willen we jullie op de vergadering in 
september 2011 vertellen dat we onze doelen bereikt hebben. 
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Op 20 september horen jullie ook hier meer over. 

Namens het bestuur wens ik jullie een mooie voortzetting van de 
zomer en een prettige vakantie. 

Veel leesplezier met Brieven 180. 

Toon van Miert (voorzitter) 

ADVERTENTIE UIT 1955 

De burgemeester der gemeente N-Ginneken, brengt het 
volgende ter openbare kennis: 
Nu de periode weer aanbreekt waarin de Zwarte Rat met goed 
gevolg kan worden verdelgd, zou ik Uw medewerking willen 
vragen om deze actie tot een succes te maken. .. 
De Zwarte Rat is hoofdzakelijk graaneter en daarom wordt h1J het 
best bestreden door middel van met zinkfosfide vergiftigde 
graankorrels. Deze worden specjaal voor dit doel in de handel 
gebracht in z.g."Torpedo's", pakjes van krantenpapier waarin 3-4 
gram van deze korrels zijn gevouwen. 
Voor een besmet huis kan worden volstaan met 10 torpedo's, 
voor een boerderij met 30 torpedo's. 
Ze worden gratis ter beschikking gesteld. 

Nieuw-Ginneken, 7 juli 1955 

De burgemeester van Nieuw-Ginneken 

J.A.M. Rouppe van der Voort 
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AGENDA 2010 (158) 
augustus 
1-31 museum gesloten 
15 Brieven van Paulus 180 

september 
05 opening nieuwe tentoonstelling "Gemeentelijke 

Monumenten in ons heem en Grimhuysen ontdekt" 
door Johan Hendriks (hoofd bureau cultureel erfgoed 
gemeente Breda 

11 Open Monumentendag - Museum gesloten 
20 36e Jaarvergadering bij de Tussenpauz te Bavel 20.15 u. 

Na de pauze vertelt Ad Jansen over Grimhuysen 

oktober 
02 Volkskundedag "Dialecten" in Den Dungen 

(zie aankondiging elders in dit blad) 
03 museum open 
18 lezing door Johan Hendriks over gemeentelijke 

monumenten. 20.15 uur Tussenpauz Bavel 
(zie inleiding elders in dit blad) 

29 Bavelse Dorpsquiz in de Tussenpauz te Bavel 

november 
07 museum open 
15 lezing door prof.dr Jos Swanenberg over dialect 

Zaal paters Meersel-Dreef 20.15 uur 
19 Heemkwis voor West-Brabantse Heemkundekringen in 

Jeugdland te Ulvenhout 

december 
05 Museum open 
15 Brieven van Paulus 182 

januari 2011 
01 Nieuwjaar 

wijzigingen voorbehouden 
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

1 e zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur 
voor groepen op verzoek 076-561 27 42 

Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaarsdag, carnavalszondag , 
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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35e JAARVERGADERING 
Op maandag 20 september 2010 houdt onze heemkundekring zijn 
vijf en dertigste algemene ledenvergadering in De Pekhoeve te 

Ulvenhout Aanvang 20.15 uur 

AGENDA 
1 Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen 
2 Notulen van de 34e algemene ledenvergadering van 21-09-

2009 gepubliceerd in B.v.P.180 
3 Jaarverslag door de secretaris 
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen 

in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester 
5 Verslag van de kascommissie ( A. Heemskerk en H. van Dijk) 
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het 

verenigingsjaar 2010-2011. A. Heemskerk treedt af. 
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begro

ting voor het jaar 2010-2011. 
8 Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

volgens rooster af Toon Goos, Kees Leijten en Hans van der 
Zanden. Zij stellen zich herkiesbaar. 
Ingevolge artikel 6 /id 2 van het huishoudelijk reglement dienen 
de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de 
vergadering aan het secretariaat bekend te worden gemaakt 
onder overlegging van een voordracht met 10 handtekenin
gen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze een 
eventuele benoeming zal aanvaarden. 

9 Bespreken Huishoudelijk Reglement (zie Br. van Paulus 180) 
10 Voorleggen en bespreken van het actieplan 2010 - 2011 
11 Presentatie van de Werkgroepen 
12 Rondvraag 
13 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Na de pauze met Bavels worstenbrood, zal Ad Jansen een lezing 
houden over Grimhuysen, de bouwgeschiedenis en de archeo
logische vondsten in de laatste jaren onder de titel: 

"GRIMHUYSEN, CENTRAAL IN HET DORPSPARK". 
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Niek Koo/s schoot de plaatjes 
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FIETSEN TEN NOORDEN VAN BREDA 

SCHANSEN EN LINIES 
door Toon van Miert 

Het was koud, dat wel, maar prima fietsweer op zaterdag 8 mei. 
Vijftien leden van Paulus van Daesdonck waren om 13.00 uur bij 
de Kleine Schans in Terheijden voor de jaarlijkse fietstocht ... 
nou ja, jaarlijks: we gaan er in ieder geval een traditie van maken 
om ieder jaar begin mei een fietstocht te maken. 
Johan van Oosterhout, lid van heemkundekring De Vlasselt en 
kenner van de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog, nam 
ons mee naar de plaatsen in Terheijden waar in 1624/1625 slag 
is geleverd. Hij vertelde ons over de ingenieuze tactieken van 
zowel de aanvallende als de verdedigende partij, welke omtrek
kende bewegingen gemaakt moesten worden om de vijand een 
loer te draaien en over de ingezetenen van Breda die de molens 
lieten draaien om de Spanjaarden het idee te geven dat er nog 
voldoende graan was. 
Voor iedereen was het nieuw te zien hoe de loop van de Mark in 
het begin van de vorige eeuw veranderd is en hoe de oude loop 
nog zichtbaar in het landschap is. Terheijden heeft een 
geschiedenis die de moeite waard is. 
Door de Munnikenhof naar de kapel aan de Poolse Dreef met 
dat prachtige Mariabeeld dat ooit vervaardigd is door studenten 
van Sint Joost in Breda. De tuin rond de kapel ziet er uitermate 
verzorgd uit: vrijwilligers van de heemkundekring zijn daar iedere 
week mee bezig. Tientallen kruiden in mooi aangelegde perken 
zijn er te bewonderen. Interessant is ook de insectenmuur die De 
Vlasselt er heeft gebouwd. 
Terug op de Munnikenhof ligt rechts Het Fort. Dwars door het 
natte weiland lopen we naar de omwalde "vesting". Het is een 
onderdeel van de Munnikenhoflinie die wij, weer op de fiets, 
even later doorsnijden. De "Zuiderfrontier" of "Zuiderwaterlinie" is 
omstreeks 1700 ontworpen door Menno van Coehoorn, de 
wereldberoemde vestingbouwer. Hij verbond een reeks vesting
steden die gescheiden werden door gebieden die gemakkelijk 
onder water te zetten waren. 
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Oorspronkelijk was deze linie een 1100 m lange, hoge aarden 
wal met aan de oostkant - vandaar werd een vijand verwacht -
een brede gracht. Vanaf de wal werd de vijand bestookt met 
zwaar geschut; als die met paard en wagen was, dan werd het 
land onder water gezet. In de 18e en de 19e eeuw is de linie nog 
een paar keer in paraatheid gebracht. De laatste keer was dat 
tijd~ns de Belgische Opstand (1830-1839). Toen zijn ook de 
Kleine Schans in Terheijden en de Spinolaschans hersteld. In 
1837 is de linie, die in bezit was van de Dienst der Genie 
overgegaan naar de Dienst der Domeinen. Er waren twe~ 
voor_wa~~den aan verbonden: er mocht niets worden afgegraven 
en in t1Jd van nood moest defensie er weer over kunnen 
beschikken. 
Sinds 1956 is . het gebied in bezit van Staatsbosbeheer. Dat 
probeert. het natuurlijk landschap te handhaven en er gunstige 
omstandigheden te scheppen voor amfibieën. Je kunt er wande
len over een pad dat naar het Markkanaal loopt; de aanleg van 
het kanaal heeft de linie in tweeën gesneden. 
In 1944 is er op een aantal plaatsen hevig gevochten om het 
Markkanaal over te steken. Dat lukte op 4 november lezen we op 
het monument bij de Ter Aalsterbrug. 
~a de r_ustpauze in de Boskabouter stoppen we bij het grote 
informatiebord bij de linie aan de zuidelijke kant van het kanaal. 
Vanaf dit punt zie je Breda in de verte liggen, de Strikberg en de 
polders er tussenin. We fietsen verder en komen bij het bordje 
dat aangeeft dat daar een Spaans kerkhof is geweest. 
Daar werden overigens ook mensen ter aarde gesteld die niet in 
gewijde grond begraven mochten worden. Harde tijden! 
Door de Hartel - ook zo'n mooi buurtschap - naar de Spinola
schans. Hier zien we heel duidelijk hoe zo'n schans er uitgezien 
heeft. Een aanrader om er eens heen te gaan, beste leden, die 
er op 8 mei niet bij waren! Heel hoge wallen, brede grachten die 
overigens aan het dichtgroeien zijn en een heel ruim middenvak 
waar de soldaten hun bivak hadden. Ook deze schans is 
eigendom van Staatsbosbeheer. 

Het was een interessante, gezellige en mooie fietstocht door de 
prachtige polders tussen Terheijden en Den Hout. 
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LEZING OP 19 APRIL DOOR JAN SCHUL TEN 

GESCHIEDENIS VAN 
FORTIFICATIES ROND BREDA 
door Anneke Oomes 

Rond Breda zijn nog al wat sporen van oorlogen te vinden. 
Niet alleen de tweede wereldoorlog is in en rond Breda nog 
duidelijk terug te vinden ook oudere oorlogen hebben hun sporen 
nagelaten. Zo vindt de oplettende kijker ten noorden van Breda 
nog sporen uit de zeventiende en achttiende eeuw als de 
Spinolaschans, tussen Terheijden en Breda en de daar in de 
buurt gelegen linies van de Munnikkenhof en Den Hout. 

Jan Schuiten, oud docent aan de KMA weet heel wat te vertellen 
over deze en de andere relieken van oorlogen. 
Schuiten is expert als het gaat om oorlogshandelingen in en rond 
Breda. Aan de Rijksuniversiteit Utrecht studeerde hij geschieae
nis en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leiden. 
Schuiten publiceert regelmatig over militair-historische onderwer
pen en is actief in de beoefening van de regionale geschied
schrijving. 
De tachtigjarige oorlog, de Franse tijd maar ook de Tweede 
Wereldoorlog hebben zijn belangsteliing. 

Op maandag 19 april kwam hij naar Galder om leden van Paulus 
te vertellen over de oorlogsoverblijfselen en de bijbehorende 
verhalen. Alleen al over de Spinolaschans wist Schuiten heel wat 
te vertellen en niet alleen uit de oprichtingstijd. Ook in de tweede 
wereldoorlog speelde de schans namelijk nog een rol omdat de 
Polen er hun tenten opsloegen. Hij vertelde niet alleen over de 
plaatsen die de heemkundekring ook twee weken later zou gaan 
bezoeken tijdens de jaarlijkse fietstocht maar hij vertelde ook 
over het landgoed Oosterheide. 
Tussen Oosterhout en Teteringen ligt dit prachtige natuurgebied 
dat in de achttiende eeuw een flink kampement herbergde waar 
vele oefeningen werden gehouden. Uit die tijd dateert ook de 
Princentafel. 
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Deze verhoging in het veld gaf hooggeplaatste gasten en 
legerleiding een goede kijk op de kilometerlange artilleriebaan. 
Schuiten raadt aan de Oosterheide zeker eens te gaan 
bezoeken om de overblijfselen zelf te bekijken. De Oosterheide 
wordt beheerd door Natuurmonumenten. De westelijker gelegen 
linies en schansen rond de Binnenpolder van Terheijden worden 
beheerd door Staatsbosbeheer. Beide natuurbeheerders probe
ren niet alleen de natuurwaarden binnen het gebied te bewaren 
en te vergroten maar willen ook de cultuurhistorische waarden 
zichtbaar houden. Daartoe heeft Staatsbosbeheer bijvoorbeeld 
het zuidelijke gedeelte van de Linie van de Munnikkenhof enkele 
jaren geleden ontdaan van het bos dat er inmiddels opgegroeid 
was zodat de originele contouren beter zichtbaar werden. 
Bij de linie staat een infopaneel dat tevens verwijst naar de Spi
nolaschans, de Vughtpolder en de Hartel waar meer infopanelen 
staan. Zo worden alle kleine onderdelen samengebracht tot een 
samenhangend geheel zoals ook Schuiten deed tijdens zijn 
lezing. De vele dia's die Schuiten liet zien verduidelijkte zijn 
verhalen die ons door vier eeuwen oorlogsgeschiedenis voerde 
van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. 

* * * 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 168 

JULI - HOOIMAAND - DONDERMMND 
Met Sint Vincent pikt die kan (19/7) 
Mat Sint An pikt alleman (26/7) 

AUGUSTUS - WARMTEMMND - ONWEERSMMND 
Zijn de wespen niet in rust 
Dan is er stormweer op de kust 

SEPTEMBER - HERFSTMMf'!JD - FRUITMMND 
Als in september de donder knalt 
Met kerstmis sneeuw met hopen valt 
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VERSLAG VAN DE 34E JAARVERGADERING 
Van de heemkundekring Paulus van Daesdonck 
Op 21 september 2009 in zaal De Tussenpauz in Bavel 
door Jan van Dorst 

1 -~m 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering. 
H1J heet de aanwezigen van harte welkom in deze 34e 
jaarvergadering. 
Onda~ks het feit dat er deze avond een aantal jaarvergaderin
gen_ zIJn van andere groepen, is hij blij met de drukke opkomst. 
Bericht van verhindering is ontvangen van: Rinus Aarts, Johan 
van der Aa, Astrid Hogerheide, Ad Verkooyen, André Heester
mans, Frans van Aert, Pieter van Hooydonk en Arnold van 
Bijnen. 
Voorzitter verzoekt om een moment stilte voor de leden die het 
afgelopen jaar overleden zijn. Ook feliciteert hij de leden van 
Paulus, die het afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding 
hebben ontvangen. 

De voorzitter bedankt 
- _d~ redactie van de Brieven voor het vele werk en de vele tijd, 
die In de samenstelling gestoken worden. 
- de vele schrijvers van artikeler:,. Hij wijst op de noodzaak van 
nieuwe schrijvers. 
-. de co~mi~~ie Tentoonstellingen voor de prachtige tentoonstel
lingen, die ZIJ het afgelopen jaar weer heeft ingericht. 
- de commissie, die zich bezig houdt met de aanpassingen in het 
mus~um. De commissie is aangevuld met de heer Thorn Neger 
en Niek Kools De financiering voor de aanpassingen kost tijd. 

Hij doet nog een oproep aan de leden om de enquête die in de 
Brieven zat, in te vullen en te retourneren. 
De voor:zitter doet een oproep om nieuwe leden en vraagt om 
suggesties voor ledenwerving. 

Paulus heeft afgelopen jaar met een stand gestaan in 
Bavel(Anno) en in het Ginneken. 

Super de Boer in Ulvenhout houdt een clubactie voor vereni
gingen. Ook Paulus heeft hierop ingeschreven. 
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Er wordt gevraagd, wat de actie van Super de Boer op zal 
brengen. Daar is niets over te zeggen. 

2 De notulen van de 33e jaarvergadering in de Leeuwerik in 
Galder staan afgedrukt in de Brieven nummer 175. 
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

3 Het 34e jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen. 
Dit verslag liep over de periode 1 september 2008 tot en met 31 
augustus 2009. Hierin wordt weergegeven wat het afgelopen 
verenigingsjaar in de vereniging is gedaan. 

4 De penningmeester presenteert het financiële jaarverslag. 
Op verzoek heeft hij de balans en exploitatierekening op papier 
staan. De inkomsten zijn hoger, daar de gemeente Alphen
Chaam een nieuwe subsidieregeling heeft gekregen. 
In het verleden kregen wij een vast bedrag per jaar, maar nu is 
er een nieuwe regeling met een bedrag per inwoner, dat voor 
Paulus gunstiger is. 
Vorig jaar was er bezwaar aangetekend tegen de hoogte van de 
contributie aan Brabants Heem. Deze hebben we echter toch 
moeten betalen. 
Er werd nog een vraag gesteld over de hoogte van de kosten 
van de lezingen. De grootste uitgave is voor de muziekmiddag. 

5 De kascommissie, bestaande uit de heren A.Heemskerk en 
A.van Gestel, heeft de zaken op 9 september bij de penning
meester gecontroleerd. Ze hebben een goede weergave en geen 
onregelmatigheden aangetroffen. De commissie verzoekt de 
vergadering het bestuur te willen dechargeren. Dit wordt gedaan 
middels applaus. 

6 De heer van Gestel is aftredend lid van de kascommissie. Hij 
wordt opgevolgd door de heer H.van Dijk uit Bavel. 

7 De gepresenteerde begroting geldt voor het verenigingsjaar 
2009-2010. Op verzoek heeft de penningmeester ook de 
begroting over het afgelopen jaar gepresenteerd. 
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8 Dit jaar zijn de bestuursleden Jan van Dorst, Jos Verschuren 
en Louis Vriens aftredend. 
De eerste twee stellen zich niet herkiesbaar, Louis Vriens wel. 

De vice-voorzitter richt zich tot Jan van Dorst. 
De kring is opgericht in 1975, Jacques Jespers werd secretaris. 
Toen die in 1988 kenbaar maakte dat hij ermee wilde stoppen, 
moest er een nieuwe secretaris gevonden worden. 
De bestuursleden uit Bavel, Wim Langen en Pieter van Hooij
donk zijn toen naar Jan gestapt, die nog maar kort in Bavel 
woonde en zij hebben hem gestrikt. Hij heeft meegewerkt aan 
de totstandkoming en in erfpacht krijgen van het museum en een 
groot aantal sponsors geworven voor het museum. 
Zich ingezet voor ledenwerving. Vertegenwoordiger van Bavel. 
Als dank voor alles dat hij voor de vereniging gedaan heeft wordt 
hem namens de vereniging een boek en enkele flessen wijn 
aangeboden. 

De voorzitter richt nu het woord tot Jos Verschuren. Jos is 12 
jaar bestuurslid geweest van de vereniging en het museum. 
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Hij is een man van "geen woorden, maar daden"; denk maar aan 
transport van de tram, klussen museum 
Altijd bereid om klussen te klaren, of hiervoor mensen te zoeken 
Hartelijk dank aan Jos voor zijn inzet in de afgelopen 12 jaar. 
Ook hij krijgt namens de vereniging een boek en enkele flessen 
wijn. 

Er zijn 2 kandidaten gevonden om de vacante plaatsen in te 
vullen: Gerard Oomen uit Bavel en Niek Kools uit Ulvenhout. 
De voorzitter stelt beide kandidaten voor 
Daar er geen tegenkandidaten zijn ingediend, worden beide 
heren en· Louis Vriens bij acclamatie in het bestuur gekozen. 
Niek zal de functie van secretaris op zich nemen. 

9 Programma 
Op 6 september is de nieuwe tentoonstelling over molens in het 
heem van Paulus geopend door Eric van de Westerlaken. 
Op 19 oktober houdt Karel Leenders een lezing over molens in 
de Pekhoeve in Ulvenhout. 
Op 16 november houdt J.van Elewout een lezing over horecabe
drijven in Breda en omgeving bij de paters in Meerseldreef. 
De tentoonstelling over 44 jaar Ulvenhouts Carnaval wordt 
geopend op 10 januari 2010. 
Op 24 januari zal het cabaret Dongens Bont voor de leden van 
Paulus optreden bij de Tussenpauz in Bavel. 
De excursie voor de leden zal volgend jaar gaan langs de fortifi
caties in Breda. Dr. Schuiten zal hierover een lezing geven. 

10 Tijdens de rondvraag bedankt Kees Leijten naast Jos 
Verschuren ook Ed Ott voor het plaatsen van het keukenblok in 
het museum. 

11 De voorzitter sluit om precies 21.-uur de vergadering. 
Hij dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en biedt namens de 
vereniging het traditionele worstenbroodje aan. 

Na de pauze houdt ons lid Wim Spapens een lezing over de 
bestaande en verdwenen kerken en kapellen in de stad Breda en 
de dorpen in ons heem. 
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MARCBLAS OP EXCURSIE BIJ PAULUS 
verslag Louis Vriens 

Vorig jaar in mei heeft Heemkundekring Marcblas uit Merksplas 
ons een prachtige fietsexcursie aangeboden naar de bron van de 
Mark. Als tegenprestatie heeft Paulus Marcblas uitgenodigd voor 
een fietsexcursie door onze landgoederen en door het Markdal. 
Zaterdag 29 mei is het dan zover, na het welkomstwoord van 
onze vice-voorzitter Kees Leijten vertrekken we per fiets met 25 
personen vanaf ons museum aan de Pennendijk richting de 
landgoederen. Het lentezonnetje schijnt ons in de rug en Toon 
Goos, onze reisleider, voert de groep naar de eerste bezich
tiginglocatie. 

Landgoederen 
We beginnen bij Anneville waar de Koninklijke familie verbleef 
gedurende de laatste oo~logsmaanden. Vervolgens fietsen we 
via het "Gatbroek" naar het Valkenberg over het authentieke 
klinkerpad waar de rijtuigen uit vroeger dagen hun sporen heb
ben nagelaten. We staan even stil bij de grafheuvel halverwege. 
Toon vertelt dat veel mensen denken te maken te hebben met 
een ijskelder. Het is echter een heuse grafkelder waar ooit twee 
mensen van het landgoed zijn bijgezet maar later elders weer 
zijn herbegraven. 
We kruisen de prachtig meanderende Chaamse Beek en gaan 
op weg naar de Hondsdonk. In 1364 wordt hier al een boeren
hoeve vermeld. De naam is waarschijnlijk afgeleid van de 
jachthonden die hier voor de heer van Breda werden afgericht en 
gehuisvest. Anton Pieck-achtige pachtboerderijtjes omzoomen 
het statig gelegen landhuis. 
Via uitgestrekte landgoeddreven fietsen we naar Luchtenburg. 
Bij dit vakkundig gerestaureerde landhuis zien we de langgerekte 
tiendschuren met "wagenwijd" open deuren waar de boeren 
vroeger eentiende van hun oogst op de zolders van de Heer 
staken. 
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De Strijbeekse Heide 
Via het onlangs ingerichte nieuwe landgoed Ulvenhart slaan we 
àe Heistraat in en fietsen dwars door de Strijbeekse Heide. 
Kleine landbouwenclaves zijn teruggeven aan de natuur, vennen 
zijn hersteld en nieuwe poelen gegraven. Aangelegde houtwalien 
krijgen langzaam hun gestalte, in de overgebleven bloemrijke 
graslanden grazen de koeien ontspannen in de lentezon. Onze 
vrienden van Marcblas genieten zichtbaar van de oogstrelende 
natuur. 

Natuurcamping 't Beekdal 
Na ongeveer 15 km pauzeren we bij natuurcamping 't Beekdal 
aan de Ginderdoorstraat te Chaam. We lessen onze dorst en 
kletsen lekker bij. Na op adem te zijn gekomen en voor zover 
nodig te hebben getoiletteerd vervolgen we onze weg. 

Kamp Bisam 
Via het fietspad langs de Inneem doorkruisen we de nieuw aan
gelegde heidevelden van Staatsbosbeheer. We fietsen dwars 
door een kudde grazende koeien, ze trekken zich niets van ons 
aan en grazen onverstoorbaar verder. De "Kilometerbaan" leidt 
ons naar het monument van Kamp Bisam. De situatie van dit 
Duitse Radarkamp uit de 2e WO staat fraai afgebeeld op het 
informatiepaneel te midden van het monument. Een lid van 
Marcblas geeft aan dat hij geboortig is van Meersel-Dreef en hij 
op 8-jarige leeftijd het kamp nog heeft aanschouwd. 

Markdal 
Ondank het feit dat fietsen door het mulle zand van de 
Kilometerbaan niet meevalt bereiken we toch met z'n allen de 
Strijbeekseweg en fietsen via de Markweg naar het fietspad 
langs de Mark. Hier gaat het hart van onze Marcblassers sneller 
kloppen. Het is uiteindelijk hun water dat door deze "Hollandse" 
levensader stroomt. We leggen uit dat we het water koesteren en 
er ook erg zuinig op zijn. Door deze uitspraak ontstaat een groot 
gevoel van gelijkgestemdheid, in harmonie fietsen we verder 
stroomafwaarts door het Markdal. 
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Daesdonck 
Ter hoogte van de "Scheele brug" ligt tussen het hout verscholen 
de oude hoeve Daesdonck. Hier liet de Middeleeuwse edelman 
Paulus van Daesdonck omstreeks 1350 een kasteeltje bouwen. 
Onze kring ontleent zijn naam aan hem, hij was van 1344-1364 
leenman van de Heren van Breda. Het kasteeltje is verdwenen 
en de grachten zijn gedempt, enkel de zichtlijnen van de 
aanwezige lanen verraden de plaats van het verdwenen 
kasteeltje. 

Klokken berg 
We stoppen tegenover de Klokkenberg en Toon legt uit dat dit 
gebouw ooit diende als sanatorium voor TBC-~atiente~. 
Ondanks het feit dat het gebouw vrij jong is en stamt uit 1953 Is 
het onlangs bestempeld als rijksmonument. Na afloop van de 
TBC-periode heeft het gebouw nog dienst gedaan als kliniek 
voor longziekten, epilepsie, jeugdpsychiatrie en hart- en 
vaatziekten. 
De Vitalis WoonZorg Groep is momenteel bezig met de 
herontwikkeling van het complex. Het gaat hier om senioren
huisvesting met zorg. De historische architectuur en de karak
teristieke landschappelijke context worden gerespecteerd. 

Bouvigne 
Vanaf 1554 staat vast dat hier een voornaam stenen huis heeft 
gestaan. Jacob van Brecht laat in dat jaar in de "stoefkamer" 
namelijk zijn testament opmaken. In 1584 spreekt men over_ 't 
huis van Brecht of Boeveryen. Vanaf 1614 komt het complex in 

bezit van de Nassau's maar zelf verblijven ze er nauwelijks. Vele 
huurders nemen hun intrek, in 1775 doen de Nassau's het van 
de hand. Hierna bewonen vele eigenaren het complex. 
In 1802 verandert eigenaar Ruysch, de naam in "Bouvigne". De 
gemeente Ginneken en Bavel koopt Bouvigne in 1930 om het 
vervolgens te verhuren aan de Pius X Stichting. Er worden 
talloze gebouwen bijgebouwd. In 1972 verkoopt de gemeente 
Breda (nieuwe eigenaar na annexatie van 1942) het complex 
aan waterschap West-Brabant 
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Sinds mensenheugnis worden de inwoners van Merksplas "de 
Spetsers" genoemd. Omdat Merksplas op de waterscheiding ligt van 
Schelde en Maas, en omdat daardoor het hoogteverschil van de 
Merksplasse bodem gering is, bleven er in de Middeleeuwen na een 
regenbui meer plassen op de wegen staan. Er waren vroeger ook vele 
poelen, vennen en vijvertjes. Bovendien moest men vroeger door het 
water waden om Merksplas te bereiken, vanuit Turnhout door de 
Tumhoutervoort (deze plaatsnaam is thans verdwenen) en vanuit 
Hoogstraten door de Papenvoort (een "voort" is een doorwaadbare 
plaats). Wie naar Merksplas kwam, was dus "natgespetst" ... 

Vanaf 5 juli 1997 kreeg "de Spetser" een gedaante door het mooie 
Spetsersbeeldje op de Markt van Merksplas, een ontwerp van de 
Merksplasse kunstenares Kris Druyts. Speciaal voor Heemkunde-kring 
Marcblas ontwierp zij het beeldje in halfreliëf van "de Kleine Spetser", 
wat wordt bewezen met dit 

Zowel het ontwerp als de fabricage van dit beeldje gebeurden met 
de grootste zorg. Wij durven hopen dat de bezitter/bezitster van 
dit unieke beeldje deze zorgzaamheid deelt De fiere bezitter of 
bezitster belooft eveneens dat de Kleine Spetser een mooi plaatsje 
zal krijgen en belooft dat hij of zij de betekenis van de Merksplasse 
bijnaam aan iedereen zal vertellen zonder onderscheid van rang, 
stand of sÓort .. 

Gedaan te Merksplas, 31 mei 1998. 

de kunstenares, 
Kris Druyts 

~ 

de Spetser kreeg een 
mooi plaatsje 
in ons museum 

SPETSERLIED 
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Die in Merksplas zijn geboren, 
Zullen nooit verloren gaan: 
Want ze hebben trouw gezworen . 
Van elkander bij te staan 

Refrein: Scheepjes die varen 
Bootjes vergaan, 
Merksplasse Spetsers 
Zullen blijven bestaan 

Die in Merksplas komen wonen 
Zullen nooit meer henen gaan, 
Want zij zien dat al hun dromen 
In vervulling zijn gegaan 

En die Merksplas moeten verlaten 
En naar andere streken gaan, 
Zal van Nikske anders praten 

Refrein 

Dan van spoedig terug te gaan Refrein 
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De huidige eigenaar, waterschap Brabantse Delta, is in 2008 
gestart met de sloop van een aantal bijgebouwen. Op dezelfde 
locatie heeft zij een nieuw kantoor voor haar personeel gebouwd. 

Spetserslied 
Via de Bieberg fietsen we terug naar ons museum aan_ de 

. Pennendijk. Stipt volgens plan zijn we er om 17.00 uur. Volgens 
Belgische gewoonte drinken we nog een "pintje" op de goede 
afloop. Als dank biedt Marcblas-voorzitter Karel Govaerts Paulus 
een "Spetser-beeld" aan. "Spetser" is de bijnaam voor de 
Merkplassers; zij dansen en springen vrolijk in plassen. Plassen 
komen veel voor in het brongebied van de Mark. Als klap op de 
vuurpijl wordt door de Merksplassers massaal het "Spetserslied" 
ten gehore gebracht ( zie tekst in dit blad).Na bezichtiging van 
het museum keren de Spetsers tevreden huiswaarts en kan 
Paulus terugzien op een geslaagde excursie. 

Als ik op m'n fiets spring voel ik de eerste voorspelde regen
druppels. Bij thuiskomst zijn het plassen en inderdaad ik voel me 
vrolijk. Het is weer voor de spetser. 
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HOOGSTRATEN 800 JAAR "STAD" ? 
door Toon van Miert 

Onze Vlaamse buurgemeente Hoogstraten viert dit jaar feest. In 
1210 verhief Hendrik 1, Hertog van Brabant van 1190 tot 1235, 
Hoogstraten tot "Vrijheid". Om de economische situatie te 
verbeteren en nederzettingen aan zich te binden maakte hij ook 
van o.a. Herentals (1209), Turnhout (1211), Arendonk (1212) en 
Oosterwijk (1213) "vrijheden". Dat gaf hun het recht om een 
schepenbank op te richten die alle rechtszaken zelfstandig 
mocht afhandelen. Ook het marktrecht, alle producten uit de 
omgeving moesten daar verhandeld worden, en het recht om tol
en weggeld te eisen behoorden tot de voordelen. De Vrijheid 
mocht ook een schuttersgilde stichten en dat verzekerde een 
grotere veiligheid. 
Voor Hoogstraten betekenden al die voorrechten dat het een 
grote aantrekkingskracht uitoefende op de inwoners van Breda. 
Dat nam nogal grote vormen aan en daarom sloten Hendrik I van 
Brabant en Godevaert van Breda een overeenkomst waarin werd 
bepaald dat nieuwe inwijkelingen in Hoogstraten toestemming 
om te vertrekken moesten hebben van Godevaert. 

Hoogstraten viert 800 jaar "Stad en Vrijheid". Klopt dat wel. Piet 
van Deun, historicus en conservator van het Stedelijk Museum 
Hoogstraten, vraagt zich in de Nieuwsbrief van januari 2010 van 
Erfgoed Hoogstraten af of Hoogstraten wel een stad is. Er is, 
volgens Van Deun, geen document bekend waarin Hoogstraten 
stadsrechten kreeg. In 1210 werd enkel gesproken over een 
"Vrijheid" en daarin gelden andere rechten dan in een stad. In 
Middeleeuwse schepenbrieven en oorkonden wordt uitsluitend 
gesproken over de "Vrijheid Hoogstraten", terwijl Antwerpen en 
Herentals daarin voorkomen als "Stad en Vrijheid". Maar ... in 
1518 noemt Karel V Hoogstraten een "ville" en in de 16e eeuw 
spreken de schepenen over een "stadhuis". In de loop van de 
18e eeuw duikt geregeld de benaming "Stad en Vrijheid" op en in 
een geschrift uit 1770 wordt Hoogstraten een "klyne stad zonder 
muuren" genoemd. 
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Maar, nog steeds volgens Piet van Deun, als de Staten-Generaal 
in 1790 aan Antwerpen de opdracht geeft een afvaardiging sa
men te stellen uit de steden van het kwartier Antwerpen worden 
Lier, Herentals en Turnhout wel uitgenodigd en Hoogstraten niet. 
Pas na heftig protest van de drossaard werd Hoogstraten alsnog 
toegelaten. 
"Het lijkt dat Hoogstraten zeker geen stad was vanaf 1210 en de 
overheid strikt genomen Hoogstraten later ook niet als stad 
beschouwde. Met de groei en bloei van Hoogstraten in de 15e 
en 16e eeuw begon de bevolking Hoogstraten gaandeweg als 
een stad te beschouwen. Eén van de meest bekende definities 
van een stad is: "Een stad is wat zich een stad durft te noemen." 
Dit lijkt maar al te zeer van toepassing op Hoogstraten" , schrijft 
Van Deun. 

* * * 

HONDSDAGEN 
Door Kees Leijten 

De jongeren onder onze lezers zullen ze wellicht niet meer 
kennen, maar de ouderen hebben het nog wel eens over de 
hondsdagen die vallen tussen ongeveer 20 juli en 20 augustus. 
De ster Sirius, de helderste ster aan de hemel, staat dan in het 
sterrenbeeld Grote Hond. Sirius is dan niet te zien omdat de ster 
in die periode gelijk opkomt en ondergaat met de zon. 
Het is de warmste tijd van het jaar; tijd waarin ook de honds
dolheid woedt en gevaarlijke besmettelijke ziekten de kop op
steken. 
Vroeger was hef onmogelijk om in die periode van het jaar 
voedsel te bewaren. 
Onze voorouders geloofden ook dat je tijdens de hondsdagen je 
haar niet mocht knippen of wassen, geen belangrijke werken 
uitvoeren, geen hout kappen, -geen wijn maken en geen onkruid 
wieden. 
Dus eigenlijk tijd om op vakantie te gaan. 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 1 
In samenwerking met Wijkblad Heusdenhout 
door Wim Joosen 

Hoe kom ik in Heusdenhout? 

Nou dat is simpel, met lijn 1 of lijn 7 van de stadsdienst vanaf het 
station van Breda. Ja nu , dat klàpt, maar in vroeger tijden ging 
dat anders. Men verplaatste zich met paard en kar of hondenkar, 
met koets of sjees en -later- met de vélocipède en nog later met 
de fiets. Maar de meeste mensen gingen toen echter -noodge -
dwongen - te voet, 'per pedes apostolorum'. Of, zoals in onze tijd 
ook nog wel wordt gezegd 'met de benenwagen' of 'met lijn elf'. 
Voor (fabrieks)arbeiders was 'n uur of meer lopen per dag naar 
het werk in de stad en 's avonds weer terug naar huis geen 
uitzondering. Op wegwijzers langs de routes werd in die dagen 
de afstand naar andere plaatsen niet aangegeven in 'kilometers' , 
maar in 'uren gaans'. Hierbij stond 'één uur gaans' voor 
ongeveer 5 kilometer. 
In deze uitgave en de volgende twee nummers van het wijkblad 
Heusdenhout en in de Brieven van Pauls, zullen we drie moge
lijkheden toelichten om in het verleden Heusdenhout te bereiken. 
In twee van deze gevallen is die mogelijkheid er nog steeds. 
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In- en uitgang van de Heusdenhoutsestraat op de Teteringsedijk 
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Vanuit Breda kon je in vroeger dagen in Heusdenhout komen via 
de Teteringsedijk. Op bijgaand kaartje is met een stippellijn 
aangegeven welk deel van de Teteringsedijk de grens vormde 
tussen de gemeente Teteringen en de gemeente Ginneken en 
Bavel. Zoals te zien lagen de landerijen waar later de HERO 
Conservenfabriek zou worden gevestigd in Teteringen. De 
buurtschap heette Den Dijk en wat verder De Driesprong. 
Komend vanaf Breda richting Heusdenhout, ging je op de 
Teteringschedijk ter hoogte van het huidige huisnummer 166 
(toen nr. 154) rechtsaf. Je kwam dan in de gemeente Ginneken 
c.a. (c.a. is de afkorting van 'cum annexis', dat betekent 'alles 
wat daartoe behoort'). Momenteel lijkt het een inrit, maar het was 
het begin van de Heusdenhoutschestraat. In de volksmond het 
Heusdenhoutsstraatje genoemd. 
Er staat nu een modern gebouw in de weg of liever QQ het begin 
van de oude Heusdenhoutschestraat. De bestrating van kassei
en, ook kinderkopjes genoemd, die er nu nog ligt is duidelijk van 
vroeger jaren. 

Op de ene hoek van de Heusdenhoutschestraat (nu Teteringse
dijk 168) was Zadelmakerij Kessel gevestigd. Op de andere hoek 
stond een fors huis van twee bouwlagen, voorzien van een 
schilddak. Dat is een dak met t~ee trapeziumvormige dakvlak
ken aan de lange zijde, in dit geval aan voor - en achterzijde. 
Verder zijn er twee driehoekige dakschilden aan de kopse 
kanten van het huis. Hier woonde de familie H. Sweep-Hoeben. 
Hun woning werd op Pinkstermorgen 10 mei 1940, bij het begin 
van de tweede wereldoorlog, getroffen door een Duits 
luchtbombardement. De schade aan het woonhuis was enorm. 
De gehele voorgevel en een groot deel van de zijgevel zijn 
daarbij ingestort. Ook de inboedel bleek grotendeels vernield. De 
familie was tijdens het bombardement, vanwege 'de vlucht uit 
Breda', gelukkigerwijs niet thuis. 

In opdracht van de weduwe Chr. M. Hoeben dient architect Ir. 
P.A.M. Siebers uit Ulvenhout op 11 januari 1941 bij 'De Heeren 
Burgemeester en Wethouders van Ginneken en Bavel' een 
bouwaanvraag in voor een boven- en benedenwoning. 
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-De weduwe Hoeben is de moeder van dr. Hein Hoeben, de 
oprichter van het persbureau 'De Katholieke Wereldpost'. 
Vanwege de publicaties van dit persbureau tegen het nationaal
socialisme in de jaren dertig wordt Hein Hoeben in 1940 
opgepakt door de Duitsers. Hij sterft in gevangenschap te Berlijn 
op 28 februari 1942 aan ziekte en uitputting. Hij wordt begraven 
in Berlijn en op 25 juni 1949 herbegraven in Teteringen. In 
Teteringen is een straat naar hem vernoemd-
De dubbele woning is, ter vervanging van het gebombardeerde 
huis, bestemd voor twee van haar dochters en haar schoonzoon. 
Op 14 februari 1941 verlenen B&W van Ginneken en Bavel 
toestemming tot de bouw. De bouwsom is 10.500 gulden. 
Aannemer Drik van den Broek uit Heusdenhout realiseert de 
bouw. 
In augustus 1941 kunnen Mejuffrouw C. Hoeben en de familie H. 
Sweep-Hoeben hun nieuwe pand betrekken. Dat pand staat er 
nog. 

Hoe de Heusdenhoutschestraat in vroeger dagen vanaf de 
Teteringsedijk verder liep is op bijgaand kaartje uit 1885 goed te 
zien. Het slingerde door de landerijen en kwam uit bij de St. 
Annakapel. De Mgr. De Vetstraat en het eerste deel van de 
huidige Heusdenhoutsestraat volgen in grote lijnen het traject 
van het vroegere landelijke 'Heusdenhoutschstraatje'. Het eerste 
deel van de huidige Kapelstraat, tussen Gastakker en 
Heusdenhoutseweg, is het laatste stuk van de voormalige 
Heusdenhoutschestraat. Via deze route kwam je uit in 
'Heusden hout-Centrum' 

Vroeger behoorde Heusdenhout tot de gemeente Ginneken en Bavel, later Nieuw
Ginneken. In 1961 werd Heusdenhout bij Breda gevoegd. 
Vele historische boerderijen, huizen en wegen verdwenen in een moderne stadswijk. 
De Werkgroep Heusdenhouts Historie probeert de geschiedenis van dit kleinste dorp in 
onze oude gemeente door gesprekken met oudere inwoners weer tot leven te brengen 
en door te geven aan de huidige bewoners via het wijkblad en onze Brieven van Paulus 
Wilt u telefonisch reageren op dit artikel of over andere historische onderwerpen over 
Heusdenhout, schroom niet: 076-5810024. We blijven belangstellend naar oude verhalen 
en foto's. Reageren per E-mail kan natuur/ijk ook: nieuws@heusdenhout.nl 
Werkgroep Heusdenhouts Historie 
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foto Ad Jansen 

WEER TERUGGEVONDEN 
door Toon van Miert 

In Brieven 161/162 (december 2006) eindigt Ad Jansen zijn 
artikel over het verdwenen uithangbord van Café De 
Vrachtwagen op de Ginnekenmarkt met de zin: 
"En weer is Ginneken een stukje van zijn historisch erfgoed kwijt". 

In 191 O heeft A. Verschuren De Vrachtwagen gekocht van A. 
van Nooten. Vandaar de latere naam: Boerke Verschuren. 
Hij heeft het bord laten maken en het boven de ingang van het 
café gehangen. Na de jaren vijftig hing het tussen de ramen van 
het café. Tot de dag dat het tot verdriet van de echte Ginne
enezen ineens verdwenen was. 
Ad Jansen uitte zijn teleurstelling in de laatste zin van zijn artikel. 
In juni 201 O heeft er in BN/De Stem, in de rubriek "Bij de 
Dorpspomp" een artikel over het wel en wee van de Ginneken
markt in de laatste vijftig jaar gestaan. 
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Ook daarin is er melding gemaakt van het prachtige maar ver
wenen uithangbord. 
En zie . . . Ad Elissen, bijna zeventig jaar geleden geboren 
tegenover het café en Ginnekenees in hart en nieren, heeft het 
nu thuis staan. 
Wat blijkt: een verontruste Ginnekenees heeft het bord jaren 
geleden "veilig gesteld" zoals hij dat noemt. Ad Elissen heeft al 
contact gehad met de uitbater en die heeft medewerking 
toegezegd voor herplaatsing. Als dat doorgaat, belooft Ad het 
schoon te laten maken als dat nodig is. Het wordt absoluut weer 
een verrijking van de zo bijzondere Ginnekenmarkt. 

IN MEMORIAM 
1 n de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen 
van de volgende leden: 

06/04 Theo Schreurs 
11 /04 Marie Oom en-van Poppel 
17 /05 Jan van den Berg Molenstraat 20 
29/06 Henk van den Berg Doenradestr.100 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Oirschot 85 jr 
Bavel 96 jr 
Ulvenhout 72 jr 
Breda 81 jr 

Paulus zou het zeer op prijsstellen 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 prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 

RECTIFICATIE 
Een oplettende lezer maakte ons er op attent dat op de foto in 
de slagerij van Jan van Opstal niet Cora Segeren maar Erna 
Segeren-de Pott staat. (zie BvP 178 p.151 ) 

281 

IS ALLES VAN WAARDE 
WERKELIJK WEERLOOS ? 

GEMEENTELIJK ERFGOEDBELEID ONDER HET NIEUWE COLLEGE 
door Johan Hendriks 
Hoofd Bureau Cultureel Erfgoed gemeente Breda 
Afdeling Stedenbouw en Erfgoed 

Erfgoed is meer dan monumenten alleen. Het gaat daarbij ook 
om archeologie, cultuurhistorische landschapselementen, histori
sche bossen, tuinen en landgoederen en waterpartijen die een rol 
hebben gespeeld in onze eeuwenlange geschiedenis. 
En als het om monumenten gaat, is niet alleen datgene wat er tot 
circa 1870 werd gebouwd interessant. Tegenwoordig hebben we 
ook steeds meer oog voor de gebouwen tot circa 1940 en, in 
sommige gevallen, zelfs tot circa 1970. Dat betekent dat ook 
bouwwerken uit het interbellum en uit de wederopbouwperiode 
volop in de belangstelling _staan. 

In de erfgoednota "Erfgoed in context" is al aangegeven waarom 
we dit allemaal doen: werken aan de identiteit van Breda. Dat 
betekent dus ook: werken aan de identiteit van de wijken en 
dorpen van Breda, zoals Bavel, Ginneken en Ulvenhout. Wat dat 
betekent, en hoe de term "culturele planologie" hier in past, zal 
deze avond uitgebreid aan de orde komen. 
Dat is echter slechts een deel van het verhaal. Het doel mag dan 
duidelijk zijn, de middelen zijn dat nog niet. Van groot belang is 
dat we weten waar we het over hebben. Er wordt derhalve flink 
geïnventariseerd. Door onze archeologen door op grote schaal 
kleine onderzoekjes uit te voeren (in 2008 en 2009 sam~n al 
meer dan 100!), en door onze monumentenmedewerkers door de 
wederopbouwarchitectuur en het industriële erfgoed te inventa
riseren. 
Deze inventarisaties worden voorzien van een waardering 
volgens de gemeentelijke erfgoedmeetlat. Als gevolg daarvan 
krijgen we een goed beeld van alle waardevolle monumentale ge
bouwen en archeologische resten in onze gemeente. 

~- - --

~-
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Deze potentiële gebouwen en terreinen verschijnen op een kaart, 
zodat alle gemeentelijke medewerkers ook daadwerkelijk kunnen 
zien dat zij eventueel met potentiële monumentwaardige resten 
te maken kunnen krijgen. Dat is een grote winst. 
Het streven -is er dan ook naar dat tegen het einde van deze 
collegeperiode goed in beeld is gebracht wat in Breda allemaal 
waardevol is. Dat is niet alleen van belang voor heemkundigen, 
maar voor iedereen die ons erfgoed een goed hart toedraagt. 
Daardoor zijn we beter in staat om eigenaren van monumenten 
ertoe te bewegen hun gebouwen zodanig te onderhouden dat 
langdurige en kostbare restauraties zoveel mogelijk kunnen 
worden voorkomen. Tenslotte krijgen we hierdoor ook nog een 
beeld van de mogelijkheden om gebouwen te behouden door ze 
verder te ontwikkelen. Want herbestemmingen van waardevol 
erfgoed zullen in de toekomst het hete hangijzer worden. Een 
gebouw behouden door restauratie is al lang niet meer voldoen
de. Een gebouw behouden door er een juiste en passende be
stemming voor te vinden, dàt zal de opgave worden voor de 
komende tijd. 
Samen met de afdeling Cultuur zoeken we dan ook naar 
combinaties waar Erfgoed de gebouwen aanwijst die herbestemd 
mogen worden en Cultuur zorgt voor een goed gebruik daarvan, 
waardoor het overeind houden van een monument voor langere 
tijd kan worden gewaarborgd. 

Dit alles lukt niet als er geen draagvlak is bij belangstellenden en 
omwonenden. Erfgoed zal dan ook de komende jaren veel 
aandacht schenken aan de hierboven genoemde ontwikkelingen. 

Op de wijzen die u al kent (ErfgoedBrief, ArcheoWeb}, maar ook 
door dit verhaal bij eenieder die het horen wil te komen vertellen 
op deze avond bij Paulus in de Tussenpauz te Bavel op 18 
oktober a.s. Aanvang 20.15 uur 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING 
HEEMKUNDEKRING "PAULUS VAN DAESDONCK" 
NIEUW-GINNEKEN. 

Lidmaatschap 
Artikel 1. · 
Door het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging , 
wordt men geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen, vast
geiegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
vereniging. 
Alle leden boven de 21 jaar zijn verkiesbaar voor de bestuurs
functies, mits zij tenminste een jaar als lid zijn ingeschreven. 
Na het lid worden, ontvangt men op verzoek een exemplaar van 
de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Royement van het lidmaatschap kan geschieden wegens wan
betaling en op grond van handelingen, in strijd met het belang 
van de vereniging. Wanbetaling ontstaat, indien een lid, na ten
minste een keer schriftelijk te zijn aangemaand, zijn contributie 
van het lopende verenigingsjaar op de eerste mei niet of niet ten 
volle heeft voldaan. Reeds voor het royement verschuldigde gel
den zijn terstond invorderbaar. 
Gezinsleden van leden en ereleden kunnen lid van de vereniging 
worden door zich aan te melden bij het bestuur en een contribu
tie te betalen. Onder gezinsleden worden verstaan, alle tot -het 
gezin behorende leden. Degenen die van deze regeling gebruik 
maken, hebben dezelfde rechten als de andere leden. 
Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 
augustus. 
Opzeggen van het lidmaatschap, moet vóór 1 juni voorafgaand 
aan het eerstvolgende verenigingsjaar, schriftelijk geschieden bij 
de secretaris; na d_ie tijd is de contributie over het volgende jaar 
verschuldigd. leder die zich aanmeldt als lid vóór 1 mei van het 
lopende verenigingsjaar is de volle contributie verschuldigd; 
ieder die zich aanmeldt als lid na 1 mei hoeft over de resterende 
maanden geen contributie te betalen. 

Geldmiddelen. 
Artikel 2. 
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Het bedrag der contributie wordt door een ledenvergadering 
vastgesteld. 
De contributie moet vóór 1 februari van het lopende verenigings
jaar worden voldaan. 
Betaling kan geschieden door storting of overschrijving op de 
bankrekening van de vereniging. 
leder jaar worden de boeken van de penningmeester door een 
kascommissie nagezien. Deze commissie brengt daarover ver
slag uit op de jaarvergadering. De kascommissie bestaat uit 
twee leden; ieder jaar treedt 1 lid van de kascommissie af; 
herbenoeming is alleen mogelijk indien het betreffende lid niet 
langer dan twee achtereenvolgende jaren in de commissie zitting 
heeft gehad. Bestuursleden kunnen geen lid van de 
kascommissie zijn. 
Voor de jaarvergadering maakt de penningmeester een 
ontwerpbegroting , die ter goedkeuring aan de leden wordt 
voorgelegd. 
Bestuursleden en commissieleden, als bedoeld in artikel 4, 
kunnen de onkosten, die zij ten behoeve van de vereniging voor 
het normaal uitoefenen van hun functie hebben gemaakt, 
declareren onder overlegging van ~en betalingsbewijs. 

Bestuur. 
Artikel 3. 
De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het 
bestuur, worden, met inachtneming van de bepalingen van de 
statuten en van dit reglement, door het bestuur vastgesteld. 
Handelingen die de vereniging verplichtingen opleggen, worden 
door geen der bestuursleden verricht dan na daartoe te zijn 
gemachtigd door het bestuur. 

Artikel 4. 
Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak laten 
bijstaan door een of meer werkgroepen en/of personen, of kan 
bepaalde zaken delegeren. De taak, werkwijze en verdere 
inrichting van een werkgroep worden door het bestuur geregeld. 
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De eindverantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij het bestuur. 
Van een werkgroep moet steeds een bestuurslid deel uitmaken. 
Werkgroepen brengen ieder jaar verslag uit op de 
jaarvergadering en/of na afloop van hun taak. 

Artikel 5. 
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar 
uit de door het bestuur en door de leden voorgestelde 
kandidaten. Indien door de leden geen kandidaten zijn gesteld, 
geschiedt de verkiezing alleen uit de door het bestuur gestelde 
kandidaten. 
leder jaar treedt gemiddeld 1 /3 van het bestuur af volgens een 
door het bestuur op te maken rooster. De bestuursleden zijn 
terstond herkiesbaar. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester treden niet in 
hetzelfde jaar af. 
Bij tussentijdse vacatures treedt het nieuwgekozen lid, wat het 
rooster van aftreden betreft, in de plaats van het afgetreden lid. 

Artikel 6. 
De kandidaatstelling door het bestuur geschiedt in de oproep 
voor de vergadering, waarin de verkiezing zal plaats vinden; die 
oproep moet tien dagen voor die vergadering in het bezit van de 
leden zijn. _ 
Kandidaten gesteld door de leden, moeten minstens vijf dagen 
voor de vergadering waarin de verkiezing zal plaats vinden, aan 
de secretaris bekend gemaakt worden, onder overlegging van 
een voordracht met tien handtekeningen van leden of ereleden 
en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze een 
eventuele benoeming zal aanvaarden. Een lid mag slechts twee 
voordrachten ondertekenen. 
Zijn er geen of onvoldoende kandidaten gesteld, dan geschiedt 
kandidaatstelling op een door het bestuur te bepalen wijze. 
Het mandaat van de afgetreden bestuursleden gaat direct na de 
vergadering waarin zij aftreden, over aan de nieuwbenoemde 
bestuursleden. De afgetreden bestuursleden dragen de onder 
hen berustende papieren en andere eigendommen van de 
vereniging binnen één week over aan het bestuur. 
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Artikel 7. 
De taken en functies worden door het bestuur in onderling 
overleg verdeeld. 
Desgewenst kan een vice-voorzitter, een tweede secretaris en/of 
een tweede penningmeester of een andere functionaris uit en 
door het bestuur worden aangesteld. 

Artikel 8. 
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen 
tezamen het dagelijks bestuur. 
De voorzitter heeft de leiding van de vergaderingen en een 
algemeen coördinerende en activerende taak. 
De secretaris zorgt voor de correspondentie, het schriftelijk 
vastleggen van de rechten en verplichtingen van de vereniging, 
het archief en de notulen. 
De penningmeester int de aan de vereniging toekomende gelden 
en betaalt de door de vereniging verschuldigde bedragen. Hij 
beheert de gelden van de vereniging als een goed huisvader en 
houdt de boeken van de vèreniging. Regelmatig maar tenminste 
vier keer per jaar houdt hij het bestuur op de hoogte van de 
financiële situatie. Hij houdt het ledenregister bij. 

Artikel 9. 
Het initiatief tot het houden van bijeenkomsten, studieavonden, 
lezingen, excursies, tentoonstellingen en alle andere activiteiten 
berust bij het bestuur. Voorstellen dienaangaande kunnen echter 
ook door de leden worden gericht aan het bestuur, dat daartoe 
geheel open dient te staan en de voorstellen serieus dient te 
overwegen. 

Vergaderingen. 
Artikel 10. 
Binnen drie maanden na het einde van ieder verenigingsjaar zal 
een jaarvergadering worden gehouden. In deze vergadering zal: 

verslag worden uitgebracht door het bestuur over zijn 
werkzaamheden, over de geldmiddelen van de vereniging en 
over de activiteiten van het afgelopen jaar; 

de kascommissie verslag uitbrengen over het door haar 
ingestelde onderzoek; 
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· vindt de verkiezing van bestuursleden en de benoeming 
van de leden van de kascommissie plaats; 

wordt de balans en de rekening van baten en lasten over 
het afgelopen jaar goedgekeurd en vastgesteld. 

Deze goedkeuring strekt tot decharge van de pen
ningmeester door het bestuur en tot decharge van het bestuur 
door de ledenvergadering; 
· wordt de door de penningmeester ingediende begroting 
voor het lopende kalenderjaar vastgesteld; 
· wordt de goedkeuring van de algemene ledenvergadering 
gevraagd voor alle zaken waarvoor deze vereist is. 

Artikel 11. 
Het bestuur is te allen tijde bevoegd. Het is verplicht om op 
schriftelijk behoorlijk gemotiveerd verzoek van tenminste tien 
stemgerechtigde ereleden en gewone leden, binnen 30 dagen 
nadat zodanig verzoek de secretaris heeft bereikt een buiten
gewone ledenvérgadering bijeen te roepen. Blijft h

1

et bestuur in 
gebreke, binnen de gestelde termijn aan het verzoek te voldoen, 
dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering te 
beleggen. In dat geval is het bestuur verplicht de verzoekers de 
beschikking te geven over het ledenregister. 

Artikel 12. 
Tot het bijwonen van een jaarvergadering worden alle ereleden 
en werkende leden tenminste tien dagen van te voren schriftelijk 
opgeroepen met de mededeling van plaats en uur der vergade
ring alsmede van de te behandelen onderwerpen. 
In spoedeisende gevallen kan , ter beoordeling aan het bestuur, 
de hiervoor bepaalde termijn tot twee dagen worden terugge
bracht. 

Artikel 13. 
Op de jaarvergadering kunnen niet op de agenda vermelde 
onderwerpen op voorstel van het bestuur mede in behandeling 
worden genomen en beslist, indien tenminste 2/3 der aanwezige 
stemgerechtigde ereleden en werkende leden zich daar vóór 
verklaren. 
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Artikel 14. 
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist met 
meerderheid van stemmen, voor zover de statuten of dit 
reglement niet anders bepalen. Bij staking van de stemmen 
wordt het voorstel geacht te zijn aangehouden en wordt in 
dezelfde vergadering opnieuw in stemming gebracht. Bij tweede 
staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
Bij stemmen over personen, zijn zij gekozen die de volstrekte 
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich hebben 
verenigd. Indien niet het benodigde aantal kandidaten de 
volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede 
stemming gehouden. 
Het aantal kandidaten is nu maximaal het dubbele van het aantal 
nog te vervullen vacatures; de kandidaten met de meeste 
stemmen in de eerste ronde staan nu kandidaat. Zij die bij de 
tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich verenigen, 
zijn gekozen. 
Staken de stemmen bij de tweede stemming, dan beslist het lot. 
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen 
schriftelijk, met gesloten briefjes. 

Artikel 15. 
Waar in de statuten en dit reglement gesproken wordt over 
geldig uitgebrachte stemmen. · wordt hieronder verstaan. 
stemmen van aanwezige stemgerechtigde ereleden en gewon~ 
leden, als zodanig komen niet in aanmerking blanco stemmen en 
ongeldige (bijv. met de naam van het stemmend lid, onderte
kende stemmen). Voor de stemopneming bij de schriftelijke 
stemming wordt door het bestuur een stemcommissie benoemd 
bestaande uit drie leden. 

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement. 
Artikel 16. 
Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden 
besloten, op voorstel van het bestuur, op een ledenvergadering, 
die met een meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen 
beslist. De oproep voor deze vergadering moet minstens tien 
dagen van te voren in het bezit van de leden zijn en de voorstel
len tot wijziging moeten hierin vermeld zijn . 
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Tegenvoorstellen door de leden moeten minstens vijf dagen voor 
de vergadering in het bezit van de secretaris zijn. Hij heeft de 
plicht te zorgen dat deze voorstellen voor de aanvang van de 
vergadering in het bezit van de leden zijn . 
Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten op voorstel 
van tien ereleden en werkende leden, die deze voorstellen 
indienen bij de secretaris. Hij heeft de plicht een 
ledenvergadering ter behandeling van deze voorstellen uit te 
schrijven. 

Slotbepalingen. 
Artikel 17. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het 
bestuur, met verantwoordelijkheid aan de ledenvergadering. 

2 november 2009 
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Afb. 1. Projectie van de 
werkputten uit 1997 en 
2010 op de minuutplan 
van 1824. 
(foto: BCE gemeente Breda) 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 
NAAR HET SLOT JE GRIMHUYSEN 

door Joeske Nollen en Erik Peters 

Achter de Laurentiuskerk te Ulvenhout stond in het verleden 
het omgrachte slotje Grimhuysen met een bijgebouw. De 
laatste restanten van dit kasteeltje werden gesloopt in 1904, 
om plaats te maken voor de Laurentiuskerk. 
Ten tijde van het archeologisch onderzoek in 2010 waren er 
plannen om het parkje op de plaats van het voormalige 
Grimhuysen wordt opnieuw in te richten. De stichting Dorps 
park Dorpspark Ulvenhout wilde op een verantwoorde wijze 
in het parkje de locatie van Grimhuysen bovengronds zicht
baar maken. 
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Afb. 2. Overzichtsfoto werkput 2 archeologisch onderzoek 2010. 
(foto: BCE gemeente Breda) 

Afb. 3. Detail westelijk muurfundament. Op de voorgrond de fundering 
van het gebouw op natuursteen, achterin de aansluiting op de 
steunbeer die het oudste gedeelte van het fundament vormt. 

(foto: BCE gemeente Breda) 
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Omdat bij eerder archeologisch onderzoek de westelijke 
muur van Grimhuysen niet kon worden onder-zocht was 
archeologisch onderzoek nodig om de platte-grond van het 
gebouw compleet te krijgen. Aan het eind van januari 2010 
is dit archeologisch onderzoek uitgevoerd door het Bureau 
Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda. 

Korte geschiedenis van het slotje Grimhuijsen 
Vermoedelijk is Grimhuysen in de vijftiende eeuw afgesplitst van 
het complex van de hoeve van Ulvenhout (de tegenwoordige 
Prinsenhoeve), die eigendom was van de heer van Breda. De 
eerste vermelding van het slotje Grimhuysen is van 1474 wan
neer Jan van der Leek, bijgenaamd Grimhuijsen wordt vermeld 
als leenman. Hij was een bastaardzoon van de heer van Breda, 
Jan 111 van Polanen en daarmee een halfbroer van Johanna van 
Polanen, de stammoeder van de Bredase Nassaus. Grimhuysen 
kwam in de zeventiende eeuw in het bezit van prins Filips Willem 
van Oranje, die het in leen gaf aan zijn halfbroer Justinus van 
Nassau, de bastaardzoon ·van Willem van Oranje. Justinus van 
Nassau heeft tussen 1609 en 1621 het gebouw gerenoveerd. In 
deze periode is ook een bijgebouw opgericht. 1 n 1699 vestigde 
de Ginnekense pastoor Judocus Perquin zich op het slotje. 

In 1742 werd naast het gebouw een schuurkerk gebouwd, een 
rooms-katholieke kerk die uiterlijk niet als zodanig herkenbaar 
mocht zijn. Het hele complex werd in 1904 afgebroken toen de 
Laurentiuskerk en de bijbehorende pastorie werden gebouwd. 

Bevindingen van archeologisch onderzoek uit 1996 en 1997 
In 1996 kon vanwege restauratiewerkzaamheden aan de 
Laurentiuskerk door leden van de heemkundekring "Paulus van 
Daesdonck" een klein 'kijkgaatje' worden gegraven. In dit kleine 
proefputje is de uiterste zuidoosthoek van het huis Grimhuysen 
gevonden. Naar aanleiding van deze vondst werd in 1997 door 
het Instituut voor Toegepast Historisch Onderzoek (I.T.H.O) een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek 
werden 3 werkputten aangelegd waarin een deel van de ooste
lijke fundering en de noordoost en zuidoost hoek van het gebouw 
zichtbaar werden. 
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Afb. 4. Enkele vondsten die verzameld zijn tijdens het archeologisch 
onderzoek in 2010. (foto: BCE gemeente Breda) 

Afb. 5. Archeologen aan 
het werk tijdens de 
opgraving in 2010. 

(foto: BCE gemeente Breda) 
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Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de funderingen van het huis 
Grimhuysen en de omliggende gedempte grachten nog goed 
geconserveerd aanwezig waren. Aan de noord- en de zuidzijde 
lagen de grachten vlak naast het gebouw. Op grond van 
baksteenformaten en vondsten werd het grootste deel van het 
gebouw gedateerd in de 17e eeuw. Aan de noordzijde werd een 
kelder gevonden die aan de binnenzijde was aangesmeerd met 
kalkmortel en waarvan het niveau van een tegelvloer bepaald 
kon worden. In de 1 ae of begin 1 ge eeuw is het gebouw aan de 
zuidzijde uitgebreid. Deze uitbreiding lag op de gedempte 
zuidelijke gracht. Enkele greppels en vondsten van 
gebouwonderdelen doen vermoeden dat er een ouder 
(gedeeltelijk bakstenen) gebouw op dezelfde locatie aanwezig is 
geweest dat uit de late middeleeuwen dateerde. 1 

Het archeologisch onderzoek in 2010 
Het onderzoek in januari 2010 heeft zich gericht op het onder
zoeken van de westzijde van Slot Grimhuysen. Het onderzoek 
heeft waarschijnlijk een deel van de oudste bakstenen fase van 
huis Grimhuysen opgeleverd. 
Een deel van het fundament is opgebouwd met roze/rode 
bakstenen en heeft vier steunberen. Dit gedeelte was ongeveer 
g meter lang. Het baksteenformaat en ook de bouwwijze van dit 
muurdeel is afwijkend in vergelijking tot het muurwerk van de 
tegenover liggende oostzijde. De bak-stenen zijn groter, en de 
muur en steunberen zijn veel dieper ge-fundeerd. Het is 
waarschijnlijk dat dit muurwerk ouder is dan de 17e eeuw, 
mogelijk dateert het zelfs uit 15e eeuw. Aan weers-zijden van dit 
fundamentdeel is de muur opgemetseld op stukken (hergebruikt) 
natuursteen. Daarnaast is de westelijke gracht van het slot 
Grimhuysen aangetroffen. In deze gracht waren aange-punte 
houten palen aanwezig, die waarschijnlijk tot een construc-tie in 
de gracht behoorden. De gracht was rijk aan vondstmateri-aal uit 
de 1 ?8 t/m 1 ge eeuw. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat 
het opgaande muurwerk van de oudste fase is gesloopt en dat 
op deze fundamenten in de 1 ?8 eeuw het gebouw opnieuw is 
opgebouwd en uitgebreid. 

1 Jong T. de, 1997. 62. 



288 

Het huis Grimhuysen was in de 1 ?8 eeuw ongeveer 20,5 lang en 
8 meter breed. De tussenmuur die de met kalkmortel aange
smeerde kelder aan de noordzijde van het gebouw afbakent ligt 
op ongeveer 4 meter ten zuiden van de noordgevel. Ter hoogte 
van deze kelder is aan de westelijke buitenkant van het gebouw 
een tweede kelder aangetroffen, waarin een soort riool/goot 
uitkwam. Deze kelder was een rechthoek van vier meter lang en 
2,5 meter breed. Op de westelijke hoeken waren steunberen 
aanwezig. In deze kelder is een lemen vloerniveau aangetroffen. 
Bij het uitgraven van de tweede werkput werd duidelijk dat deze 
kelder 'koud' tegen de westelijke gevel aangebouwd was. 2 Deze 
'koude' verbinding maakt het duidelijk dat deze kelder jonger is 
dan het fundament van de 1 ?8 eeuwse westelijke gevel. 
De uitbouw uit de late 1 se of begin 1 ge eeuw aan de zuidkant van 
het gebouw, waardoor het gebouw 4 meter langer werd, is aan
getroffen zoals die in het onderzoek uit 1997 werd beschreven. 

1 'Koud' wil zeggen dat twee bouwdelen zonder verbinding (zonder dat 
de delen in elkaar grijpen) tegen elkaar aan staan. 
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LINTJESREGEN OVER ONS HEEM 
door Kees Leijten 

Ter gelegenheid van Koninginnedag 2010 daalde een ware 
regen van Lintjes neer op ons Heem. Vele gelauwerden zijn ook 
lid van onze kring. In Bavel waren dat onze leden Marianne 
Bossers; Jan van Dorst en Frans Schuurmans 

Vlnr Marianne Bossers; Frans Schuurmans en Jan van Dorst 
foto Henny van den Broek 

Marianne Bossers heeft haar sporen verdiend bij vele Bavelse 
verenigingen, vaak als penningmeester. Ze wordt dan ook wel de 
penningmeester van Bavel genoemd 
Marianne was en is actief bij de Bavelse Tennisvereniging als 
penningmeester en in andere functies binnen de vereniging; 
jarenlang bij de Dorpsraad en sinds 2003 aan het sociaal-cultu
reel centrum 't Klooster. Marianne was ook penningmeester van 
Bavel Onderneemt en sinds 1978 bestuurslid van Badmintonclub 
Bavel. Ook is Marianne verbonden aan Dierenwei De Bunderij . 
Vele functies, vaak in de financiële sfeer, oefent Marianne al vele 
jaren uit in het Bavelse verenigingsleven. Een onderscheiding 
zeker waard. 



290 

Jan van Dorst was ruim 20 jaar secretaris van onze heemkun
dekring Paulus van Daesdonck en van de Stichting Paulus' 
Museum. Jan werd volkomen verrast door zijn onderscheiding . 
Na een borrel bij de gedecoreerde Frans Schuurmans toog hij 
met twee andere bestuursleden van Paulus weer naar huis 
onder de mededeling "Ik snap niet dat Frans Schuurmans dat 
niet tevoren ontdekt heeft. Mij houden ze dat niet zo lang ge
heim" Zijn geheim werd pas opgeheven toen hij enkele minuten 
later de straat indraaide waar velen hem op de oprit verwelkom
den onder aanvoering van zijn drie dochters. 
De verdiensten van Jan beginnen een halve eeuw geleden als 
hij vrijwilligerswerk verricht voor de kerk aan de Driesprong. 
In 1989 werd hij lid van het kerkbestuur in Bavel tot 2001 als 
secretaris en vanaf 2007 als vice voorzitter, thans weer als 
secretaris. 
Van 1986 tot 1990 was hij voorzitter van de stichting Behoud 
Annakapel te Heusdenhout en thans is hij in Heusdenhout lid 
van de Historische Werkgroep Heusdenhout. 
Ruim 21 jaar was Jan secretaris van Heemkundekring Paulus 
van Daesdonck en van de Stichting Paulus' Museum. Voor Bavel 
al die jaren het gezicht van Paulus. 
Ook de Stichting Balemans en Bavel Anno 1920 konden rekenen 
op de medewerking van Jan. Jarenlang was hij lid van het 
Gemengd koor en van het Gregoriaans Koor. Ook in Dongen 
was Jan verbonden aan een zangkoor. Een grote lijst van 
verdiensten en zonder meer een onderscheiding waard. 

Frans Schuurmans was evenals de onderscheiden Jan van 
Dorst lang actief bij het parochiebestuur in Bavel. De bouw
kundige staat van de kerk vroeg een deskundige en dat was bij 
Frans in goede handen. Twaalf jaar was hij er lid van. Thans is 
die activiteit uitgebreid tot de parochie Breda Centrum met o.a. 
de Antoniuskathedraal. Frans is penningmeester van het gilde 
van het Heilig Sacrament van de Niervaert en voorzitter van de 
stichting Anna, die de de lunchroom De Uitdaging in Ulvenhout 
exploiteert met mensen met een verstandelijke beperking. Ook in 
Zakopane, de jumelage-gemeente van Nieuw-Ginneken, is hij 
actief voor gehandicapte kinderen. 
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Als directeur van schildersbedrijf Uytdehaag is hij sponsor van 
ons eigen museum. Ook dat mag niet onvermeld blijven bij deze 
verdiende onderscheiding. 

In Ulvenhout was het Burgemeester Peter van der Velden die 
aan zes inwoners een onderscheiding uit mocht reiken. 
Voor hem een bijzondere gebeurtenis daar hij ze allen kende uit 
zijn Nieuw-Ginnekense periode 

zit m'n ambtsketen goed ? 

Jos van Etten heeft vele verdienste! voor de carnaval in Ulven
hout , zeker in moeilijke tijden was hij steeds de steun en toe
verlaat, Presentator van sauwelavonden, lid van de Spijkers, 
man van de optochten en organisator van het Prinsenge
burenbal. Jos was betrokken bij de oprichting van de Dorpsraad , 
actief bij de jeugdafdelingen van voetbalvereniging UW-40 en 
begeleider van diverse jeugdkampen. Politiek steunde Jos in 
Nw-Ginneken de lijst Rops en later in Breda de fractie Breda '97. 
Ook de jeugdsoos en de vlooienmarkt mochten steeds op hem 
rekenen. Thans is hij zeer actief in de Stichting Lutoban, die geld 
inzamelt voor onderwijsprojecten op de Philippijnen. 
Jos is op vele terreinen actief en een onderscheiding waardig. 
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vlnr Jos van Etten; Kees de Vries; Jos verschuren 
foto Jan Rovers 

Kees de Vries heeft een uitgebreide staat van dienst in het vere
nigingsleven van zijn woonplaats. Bijna 25 jaar is hij al de Sinter
klaas die op soms spectaculaire wijze Ulvenhout aandoet. 
In 1971 was hij medeoprichter van Stichting 't Hofflandt die 31 
jaar lang televisie- en radiokanalen in Ulvenhout verzorgde. Een 
stichting die al die jaren geleid werd door vrijwilligers . Thans 
het cultuurfonds van en voor Ulvenhoutse verenigingen. 
In de Carnavalswereld is hij lid van de Bosuilen. Bij harmonie 
Constantia is hij spelend lid en bestuurslid. Bij het eeuwfeest was 
hij voorzitter van de jubileumcommissie. Ook de jumelage met 
Vélines wordt door hem mede gedragen. 
In zijn werkzaam leven was hij nauw betrokken bij de aan
nemersvoetbaltournooi in Breda. 
Als bouwkundige was Kees een aantal jaren lid van het 
schoolbestuur van de katholieke basisscholen en thans nog lid 
van de bouwcommissie van Ulvenhous Welzijn. Ook bij de grote 
nieuwjaarsreceptie in Jeugdland is hij actief betrokken. 
Een actieve man in het Ulvenhoutse verenigingsleven werd 
terecht onderscheiden. ' 
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Jos Verschuren ontplooit en ontplooide vele activiteiten op tal 
van terreinen. Een aantal jaren was Jos bestuurslid van onze 
heemkundekring en ons museum. Nog steeds is hij lid van de 
bouwcommissie van Paulus' Museum. 
1 n de Laurentiuskerk was hij betrokken bij de feesten rondom het 
100-jarig bestaan en later bij de restauratie en herinrichting van 
de parochiekerk. Jarenlang was hij lid van het kerkbestuur. 
Jos was actief bij de Jeugdraad, bij de Ulvenhoutse tennisvere
niging, bij de vlooienmarkt en zorgboerderij 't Berkske. 
Jos was bestuurslid van het CDA en van de stichting Ulvenhout 
700. Ook was Jos actief bij de avondvierdaagse en bij de Ulven
houtse dorpsquiz. De missionarissen in den vreemde kunnen op 
hem rekenen bij het opzetten van projecten 
Jos is in Ulvenhout bekend om de hand- en spandiensten die hij 
aan vele verenigingen verleent en verleend heeft. Op hem kun je 
altijd een beroep doen. De ridderorde was zeker verdiend. 

Maria R.ops werd verrast met een lintje voor haar verdiensten in 
de zorg voor hulpbehoevenden en armen. Ze is bestuurslid van 
de stichting HWG, Hulp Wezen en Gebrekkigen in Afrika. 
In Ulvenhout is ze actief voor Amnesty International en in het 
bezoeken van zieken namens de Laurentiusparochie. Ook zet 
Maria zich in voor de inburgering van immigranten. Een Bosnisch 
en Congolees gezin in Ulvenhout plukt er de vruchten van. Ook 
was Maria een vijftal jaren betrokken bij het CDA-Vrouwen
beraad voor de emancipatie van de vrouw in de politiek . De 
verdienste van Maria is vooral de grote zorg voor de mens. 

Paul Huisman mag zich sinds deze dag ridder noemen in de 
Orde van Oranje Nassau. Paul ontplooit zijn activiteiten vooral bij 
de regionale afdelingen van De Zonnebloem, maar ook de 
plaatselijke afdeling kan en kon op hem rekenen. Een aantal 
jaren was Paul bestuurslid en later voorzitter van de Sociëteit De 
Gouden Cirkel in Breda. Ook van het gemengd koor in Ulven
hout was hij de voorzitter en reeds vele jaren actief lid. 
In de Laurentiuskerk is Paul acoliet en actief betrokken bij de 
rouwdiensten. Een actief en betrokken lid van de gemeenschap. 
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vlnr Maria Raps; Paul Huisman en Bertha van Dongen 
foto Jan Rovers 

Bertha van Dongen was een van de zes gedecoreerden aan 
wie burgemeester Peter van der Velden die morgen een lintje uit 
mocht delen in Ulvenhout. Bertha heeft op vele terreinen van het 
verenigingsleven in Ulvenhout haar steentje bij gedragen. Vijf en 
veertig jaar actief bij de EHBO, vele jaren bij de Oranjevereniging 
en de K.B.O. Ook was zij een aantal jaren actief in de V.A.C., de 
Vrouwen Advies Commissie die de gemeente adviseerde bij de 
woningbouw. Praktische tips bij het ontwerpen van huizen gezien 
door de ogen van een vrouw. Ook als wijkcontactpersoon vanuit 
de parochie Ulvenhout, acoliet in de kerk en ouderen bezoekster 
zet zij zich in voor de gemeenschap. 

Voor burgemeester Van der Velden was het temeer een eer haar 
de onderscheiding uit te reiken daar zij in de Ulvenhoutse tijd van 
de burgemeester zorg had voor zijn toen nog kleine kinderen. 
Bertha een sociale vrouw die de onderscheiding ten volle 
verdiend heeft. 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 

door Kees Leijten 
(EN ANDER NIEUWS ) 84 

GEMEENTEMONUMENTEN IN ONS HEEM -
GRIMHUYSEN ONTDEKT 

Op 5 september a.s. openen we de 53e tentoonstelling in ons 
kleine en knusse museum. 
Een fototentoonstelling van de gemeentelijke monumenten in 
ons heem, in Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout , IJpelaar 
Strijbeek en Ulvenhout. 
Rijksmonumenten staan steeds in onze belangstelling. Maar ook 
de gemeentelijke monumenten herbergen een schat aan cultuur. 

Deze zomer heeft de archeologische dienst van de gemeente 
Breda opgravingen gedaan naar Grimhuysen. We laten u de 
sporen die zij vonden zien alsmeäe de artefacten die in 1997 
van Grimhuysen gevonden zijn. 

HOGO-GROEN 
SPONSOR VAN PAULUS' MUSEUM 

De tuin van ons museum wordt voortaan onderhouden door 
HOGO GROEN HOVENIERSBEDRIJF. 
Hans van Gooi, Ulvenhouter in hart en nieren, wil met zijn 
hoveniersbedrijf sponsor in natura zijn van ons museum. 
HOGO-GROEN houdt zich al tien jaar bezig met tuinaanleg, 
tuinonderhoud, grondwerken en bestratingen. 
hans@vangool.nu 06 100 142 89 

Hans, welkom in de rij van sponsoren van ons eigen museum 
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Albert Heijn Ulvenhout G ~ ' 

~~ 

Nieuwe sponsor van het museum 

Enkele maanden geleden kreeg Paulus van Daesdonck het 
verheugende bericht dat de Ulvenhoutse 

Supermarkt Albert Heijn van Akkeren 
vanaf nu sponsor is van ons museum. 
De heer en mevrouw van Akkeren kwamen ons het verheugende 
nieuws persoonlijk mededelen op de bijeenkomst van de spon
soren van en in ons museum. 

De heer en mevrouw van Akkeren zijn eigen ondernemer binnen 
de franchiseformules van Albert Heijn en Gall & Gall en exploite
ren zowel de supermarkt Albert Heijn, als ook de slijterij Gall & 
Gall sinds 2004. 

In de afgelopen zes jaar hebben er drie interne verbouwingen 
plaats gevonden, van zowel Albert Heijn als ook Gall & Gall. 
Beide winkels zijn dusdanig aangepast zodat een zo volledig 
mogelijk assortiment verkrijgbaar is voor de Ulvenhoutse klant. 

Vriendelijk en behulpzaam personeel, een prettige sfeer en 
kwaliteit van produkten zijn kernwoorden die centraal staan 
binnen de organisatie van de winkel. 
Mocht U als klant toch nog specifieke vragen hebben voor wat 
betreft bepaalde produkten, dan kunt U natuurlijk altijd bij de 
heer of mevrouw van Akkeren terecht. 

De ondersteuning van het museum is een blijk van betrok
kenheid aan het culturele leven in Ulvenhout en directe om
geving. Stichting Paulus' Museum is blij met deze nieuwe 
sponsor. Een nieuw bord in de rij van sponsoren siert dan ook 
het museum. 

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET 
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U BIEDT 
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Sfeerfoto van onze succesvolle 102e tentoonstelling 
foto Jan Grauwmans 

ZO SPEELDEN EN LEERDEN WIJ 
Vanaf 11 april tot 1 juli presenteerde Paulus in zijn museum een 
aparte en korte tentoonstelling. 
Herinneringen aan onze jeugd uit de tweede helft van de vorige 
eeuw .. Schoolplaten, leesboekjes, taal en rekenen en de zuster 
voor de klas. 
Na school speelden we. De tol voor de meisjes en de haktol voor 
de jongens. Je kon met die haktol er in één slag een tol mee 
klieven. Spelen en leren , we vulden er onze dag mee. 
Veel leermiddelen die we herkennen en speelgoed dat ons ook 
niet vreemd is. 
Een succesvolle tentoonstelling die veel positieve reacties 
opriep. 
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GINNEKEN C.A. 1912 
GEZIEN DOOR DE COMMISSARIS DER KONINGIN 
MR ARTHUR E.J. BARON VAN VOORST TOT VOORST 

Mr Arthur E.J.Baron 
van Voorst tot Voorst 

geboren te Elden 31.12.1858 
commissaris 01.09.1894 
over/. 's Hertogenbosch 27.07.1928 

Op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw 
was mr Arthur E.J. baron van Voorst tot Voorst commissaris van de 
koningin in Noord-Brabant. (1894-1928) Tot een van de taken van de 
commissaris behoorde een periodiek bezoek aan de 180 gemeenten in 
zijn provincie. Hij schreef van elk bezoek een verslag. 

Den 27 Maart 1912 bezocht ik Ginneken; per auto reed ik er van 
uit hotel "de Kroon" te Breda, heen; later bezocht ik ook nog de 
gemeente Breda. 
Van B. en W. vernam ik dat gemeente groote moeielijkheden 
heeft met de electriciteitsfabriek en het bestuur van de water
leiding. Beide inrichtingen behooren thans aan den Heer van 
Voorst van Beest; directeur is de Heer Viervant Tukker. 
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Hotel de Kroon foto Stacisarchief Breda 
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Het proces wordt gevoerd voor arbiters; gemeente benemde Mr. 
Cramer, redacteur van de Gemeentestem; van Voorst van Beesd 
wees Mr. Cappeyne van de Capella aan; de derde arbiter was 
nog niet benoemd. 
Groote zorgen baarde aan het gemeentebestuur de vraag, of 
een tram verbinding zou blijven bestaan tusschen Ginneken en 
het spoorweg station te Breda; zou die opgeheven worden, dan 
was Ginneken voor ambtenaren, gepensioneerden niet meer 
bestaanbaar; de concessie voor die tram loopt in 1913 af; of die 
verlengd zal worden hangt af van de goedwilligheid van Breda. 
Deze gemeente is door de Boulevard quaestie heer en meester 
van den toestand. Men was des wegen met Breda in correspon
dentie getreden, maar was niet gerust dat die zaak naar wensch 
zou geregeld worden. 
Bij de schoolquaestie te Heudenhout is Mevr. de wed. Swart
lngenhousz de ziel van de beweging; zij heeft een boerderij in 
Heusdenhout; de boer heeft een talrijk gezin, en vindt het lastig, 
dat zijne kinderen naar Ginneken ter school gaan. Mevr. Swart 
heeft de menschen opgehitst. 
Van de stichting van eene Roomsche Kerk is geen quaestie; de 
kinderen moeten dus naar Ginneken voor het catechismus on
derwijs; de meisjes zouden vermoedelijk naar het Liefdehuis te 
Ginneken blijven gaan; onder deze omstandigheden is er weinig 
reden voor het stichten van een jongensschool te Heusdenhout. 
De Kneipp anstalt van Dr. Soer bestaat nog, en wordt nog 
tamelijk bezocht; de menschen loopen echter niet meer met 
bloote voeten in het natte gras. 
De wonderdokter Colsen is dood; in zijn huis wordt het zaakje 
nog gedreven door een gewezen tandarts, Oudschans, met 
behulp van Dr. Baslooper; de menschen worden door hem met 
electriciteit behandeld. De toeloop van het publiek is niet groot 
meer. 
Verlegh maakt geen koolasch meer ter vervanging van metsel
zand; men kan voldoende metselzand tegen redelijken prijs ver
krijgen, en dat is in ieder geval veel beter. 
Verhouding tusschen boeren en burgers is vrij goed; in den raad 
zitten 7 boeren en 6 burgers. 
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De school In Heusdenhout, die er enkele jaren later toch kwam 
· foto Stadsarchief Breda 

Men is zeer dankbaar, dat er een weg komt Gilze-Bavel-Chaam; 
voor Bavel is dat zeer veel waard; men vindt echter de jaarlijks 
aan de provincie te storten bijdrage voor het onderhoud van dien 
weg zeer hoog. 
Het gaat vrij goed in Ginneken; althans beter dan voor vier jaren; 
er staan nu niet zooveel huizen ledig als destijds. 
Op industrie is men in Ginneken heel niet gesteld; de menschen 
die in Ginneken komen wonen en daar hun geld verteren houden 
over het algemeen niet van fabrieksarbeiders. 

* * * 

POST VAN PAULUS - IETS VOOR U? 
Reeds twee jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongere
gelde tijden een mail met een overzicht van ophanden zijnde 
activiteiten. De mails worden onder BCC verzonden waardoor 
uw privacy verzekerd is. 
Wiit u ook meedoen? Het is een gratis abonnement voor leden. 
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort 
ontvangt u uw eerste PaulusMail 

(zie ook BvP 163 dd februari 2007 pag 83) 

303 

WOORDKUNST 
door Kees Leijten 

Sommige woorden kunt u van voor naar achter lezen en 
andersom. Bekende voorbeelden zijn lepel en kok. 
We noemen dat een Palindroom 

PALINDROOM 
Een grappenmaker nam een weddenschap aan om op tien 
vragen steeds een antwoord te geven met een Palindroom. 
Een woord dat van voor naar achter en van achter naar voor 
precies hetzelfde is. 

Hoe is uw voornaam ? 
En uw familienaam ? 
Hoe heet uw vrouw? 
Hoe heet uw vader ? 
En uw moeder ? 
Hebt u kinderen ? 
In welke straat woont U? 
Nummer? 
En uw woonplaats ? 
Wat is het beroep van uw vader ? 
En uw eigen beroep ? 

Ook parterretrap is zo'n woord. 

Wat denkt u van de volgende zin? 

Reinier 
Sas 
Ada 
Otto 
Anna 
neen 
Taartstraat 
negen 
Ede 
reder 
kok 

Nelli plaatst op 'n parterretrap 'n pot staalpillen 

De hele zin is een palindroom. De hele zin is van achter naar 
voor te lezen. 
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STUDIEDAG VOLKSCULTUUR 
De jaarlijkse studiedag Volkscultuur in Brabant werd vorig jaar te 
Bavel gehouden en was een groot succes. 
Dit jaar is het onderwerp van de dag "Dialecten" en wordt ge
houden op zaterdag 2 okt. bij Boer Goossens in Den Dungen 
Het organiserende samenwerkingsverband, waarin de Leerstoel 
Cultuur in Brabant, de Stichting Brabants Heem, de Historische 
Vereniging Brabant, Erfgoed Brabant en het Nederlands Cen
trum voor Volkscultuur deelnemen, bereidt de dag voor met veel 
afwisseling, die recht doet aan de veelzijdigheid van 'dialecten'. 
Dat het tegelijkertijd ook een hele plezierige en gezellige dag 
gaat worden, staat buiten kijf. 
Via de websites en nieuwsbrieven van de deelnemende organi
saties houden we u op de hoogte van de voorbereidingen voor 
deze dag. Medio september liggen de folders in ons museum 

PAULUS VERJAARDE 
Op 3 april werd Paulus 35 jaar. We herdachten het in stilte. 
In onze vorige Brieven van Paulus maakten we er melding van. * 
Felicitaties kwamen binnen. Bedankt! 
De eerste felicitatie kwam van ons lid Astrid Hoogerheijde, nog 
vóór Brieven van Paulus verschenen was. Ze had er zelf aan 
gedacht. Hulde! Astrid bedankt! *( BvP 179 p 196) 

BIDPRENTJES 
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel. 
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de vervlo
gen jaren. Hebt u nog prentjes? Paulus is er blij mee .. 
De gegevens van de prentjes worden in onze computer inge
voerd. Er is al een bestand van ruim 8000 prentjes. 

UITSPRAAK 170 
1 ntellect en gezond verstand gaan niet altijd samen 
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BRIEVEN VAN PAULUS JAARGANG 35 
door Kees Leijten 

010 JAN VAN BAVEL 
002 Memoires van Dolf Douwes 2 am-fo 176-015 

013 JAN VAN DER BEEK 
004 Hoogstraten met smaak (Gr3) bg-bv 178-181 
005 Inburgeren of wegwezen (Gr4) bg-bv 179-213 

026 JAN BASTIAANSEN 
033 Geachte Redactie 
034 Andere Willem Passtoors 

030 BESTUUR 
302 Agenda 154 
303 Contributie al betaald? 
304 In Memoriam 
305 Zalig Kerstfeesfen Nieuwjaar 
306 Agenda 155 
307 Knipper gevraagd 
308 Agenda 156 
309 Knipselarchief 
310Agenda 157 
311 In Memoriam 
312 PaulusMail Goed Idee? 
313 Agenda 158 
314 Convocatie 35e jaarvergad. 
315 1 n Memoriam 
316 Huishoudelijk Reglement 

061 INEKE COREMANS 
001 Vroeger bij ons in't Ginneke 

083 TON VAN DUN 

jh-ma 177-127 
cc-jh 177-127 

aa-ab 
ab-ah 
fx-ht 
ab-ap 
aa-ab 
ae-lj 
aa-ab 
cw-lj 
aa-ab 
fx-ht 
ai-ar 
aa-ab 
ac-af 
fx-ht 
ab-ak 

176-004 
176-012 
176-042 
177-073 
177-077 
117-119 
178-140 
178-158 
179-198 
179-212 
179-220 
180-256 
180-257 
180-280 
180-ong 

be-cl 178-157 

003 Familie van Opstal -genealogie be-jn 178-149 



085 JAN VAN DORST 
052 Jaarverslag 34 
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053 Veertig Jaar getrouwd 
054 Verslag 34e Jaarvergadering 

096 MARK VAN DAEL 

ag-ak 176-005 
ba-hm 176-049 
af-ak 180-263 

001 Koos Eestermans-bij ons in't G.be-cl 178-161 
002 

163 NADINE GOOIJERS EN GUIDO VERMETTEN 
001 Tegeltjesproject bp-fu 179-237 

182 HOOFDREDACTEUR (KEES LEIJTEN) 
156 Jubilea hm-mc 176-001 
157 Feestdagen hq-mc 177-07 4 
158 Carnaval he-me 178-137 
159 Spelen en Leren lf-mc 179-193 
160 Monumenten ea-ma 180-253 

199 A. HALLE MA 
006 Bevrijding 1945-Breda vertelt 6 bc-gb 179-239 

202 JOHAN HENDRIKS 
001 Is alles van waarde weerloos ? bf-eb 180281 

233 WIM JOOSEN 
002 Uit Heusdenhouts Historie 0 
003 Uit Heusdenhouts Historie 1 

237 AD JANSEN 

bt-gr 179-249 
bt-gr 180-275 

100 Memoires van Dolf Douwes 2 am-fo 176-015 
101 Familie van Opstal-Genealogie be-jn 178-149 
102 Grimhuysen ontgraven da-ne 178-167 

262 NIEK KOOLS 
002 Clubkasactie Super de Boer ae-hv 178-143 

279 OR KAREL (K.A.H.W.) LEENDERS 
023 Geachte Red.- familienamen jh-pu 179-232 
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280 KEES LEIJTEN 
757 Garage van Hooijdonk 60 al-em 176-039 
758 Nieuws uit 't museum 80 Ic-Id 176-043 
759 Honderd keer Ad Jansen hm-jh 176-044 
760 Molen een Duitse vondst ei-jh 176-045 
761 Dit zijn ze I fc-jh 176-047 
762 Dit zijn ze Il fc-jh 176-048 
763 Commissaris bericht bi-jh 176-061 
764 Inhoud Brieven 176 ak-jh 176-072 
765 Dongens Bont ae-hj 177-078 
766 Suc heeft iets te 44 - nws 81 he-Id 177-081 
767 Breng 'ns wat mee voor Paulus Ic-Id 177-082 
768 Korenbloem 100 jaar ei-jh 177-082 
769 Paulus weer succesvol ba-it 177-109 
770 Brief uit Brabant bc-jh 177-117 
771 Molsla, kent u die nog ? fi-jh 177-134 
772 Inhoud Brieven 177 ak-jh 177-136 
773 Lodewijk Napoleon op Reis an-gd 178-141 
774 Toen Hertog Jan-kwam varen ae-ld 178-142 
775 nieuws van sponsors al-em 178-144 
776 Familienamen in ons Heem jn-pu 178-157 
777 Jongenskoor op reis hj-fc 178-164 
778 Nieuws uit Museum 82 ae-hc 178-183 
779 Tas van Ginnekens Kassier bi-Ic 178-184 
780 475e Thoornsche Marktprijs fm-fn 178-191 
781 Nieuwjoarke Zoete fm-fp 178-191 
782 Inhoud Brieven van Paulus 178 ak-jh 178-192 
783 Paulus 35 jaar ak-hm 179-196 
784 Lodewijk Napoleon in Brabant ae-ah 179-199 
785 Stil Verzet gi-gw 179-201 
786 Nieuws uit het museum 83 ae-ld 179-211 
787 Gemeentemonumenten ea-ft 177-211 
788 Over eten gesproken 9 em-fi 179-225 
789 Zomertijd dt-kp 179-247 
790 Inhoud Brieven van Paulus 179 ak-jh 179-252 
791 Hondsdagen fq-ko 180-27 4 
792 Lintjesregen over ons heem am-ck 180-289 
793 Sponsor Hogo-Groen al-Id 180-295 
794 Nieuws uit museum 84 ae-ld 180-295 
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795 Zo speelden en leerden wij fe-lf 
796 Palindroom jc-jd 
797 Bibliografie jaargang 35 jh-jt 
798 Inhoud Brieven van Paulus 180 aj-jh 

301 BEN MARTENS 
016 Bijzondere Tentoonst SUC ae-lf 

325 TOON VAN MIERT 
050 Convocatie 20 ac-jh 
051 Lezing over Cafés ac-eq 
052 Nieuwe Bestuursleden ab-hg 
053 Vorstershuisje ec-jb 
054 Heemschuur De Stee geopend hf 
055 Rijterisnaartoe 17 bu-kf 
056 Convocatie 21 ac-jh 
057 Rijterisnaartoe 18 bu-kf 
058 Convocatie 22 ac-jh 
059 Convocatie 23 ac-jh 
060 Met J.Schulten naar fortificatiesae-an 
061 Steef de Grauw was lid be-gu 
062 Prachtige prent van Bavel ba-fu 
063 Convocatie 24 ac-jh 
064 Schansen en Linies au-sb 
065 Hoogstraten 800 jaar stad bg-dc 
066 Weer teruggevonden be-eq 

336 JOESKE NOLLEN 

180-297 
180-303 
180-305 
180-312 

178-145 

176-009 
176-009 
176-011 
176-041 
176-051 
176-053 
176-076 
177-085 
178-138 
179-194 
179-197 
179-203 
179-221 
180-254 
180-259 
180-273 
180-279 

001 Archeol. onderz. Grimhuysen da-ne 180-283 

354 ANNEKE OOMES 
143 P' gesprek 6 met Ad Jansen 
144 Geachte Redactie 
145 Drama met Vliegtuigbom 
146 Molens in en om 't heem v.P. 
147 Kroniek uit 't land van Paulus 
148 Ulvenhouts Voorbos 
149 Museumtip 
150 Geschiedenis van Fortificaties 

be-mk 176-033 
cd-ma 176-052 
be-gi 177-091 
dj-jh 177-111 
dj-jh 178-185 
er-kk 179-207 
le-lw 179-209 
ae-an 180-261 
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383 ERIK PETERS 
001 Archeol.onderz. Grimhuysen da-ne 180-283 

524 ARTHUR BARON VAN VOORST TOT VOORST 
001 Ginneken C.A. 1 - 1896 bi-dg 176-063 
002 Ginneken C.A. Il - 1900 bi-dh 177-121 
003 Ginneken C.A. 111- 1904 bi-dh 178-175 
004 Ginneken C.A. IV - 1908 bi-dh 179-227 
005 Ginneken C.A. V - 1912 bi-dh 180-299 

525 TOMMES VERHEIJEN 
004 Huisslachtingen fo-fp 
005 Knikkeren-Tollen-Nieuwjaarzingfe-fo 
006 Typische Dorpsfiguren be-cl 

176-031 
177-113 
178-169 

541 BEN VAN DER VEER 
003 Geachte Red. - Familienamen jh-pu 179-233 

547 LOUIS VRIENS 
020 Molens in en om 't heem v. P. 
021 Bredase Kerken door eeuwen 
022 Cafés in heem van Paulus 
023 Paulus wederom winnaar 
024 Marcblas op Excursie 
025 Spetserlied 

567 FRANS WETZELS 
001 De schikgodinnen 

628 HANS VAN DER ZANDEN 
005 Enquête 
006 Gens Pauli 111 

am-ei 176-013 
bu-eg 167 -067 
am-eq 177-079 
ba-it 177-107 
au-bm 180-267 
bm-fg 180-271 

ea-fu 179-215 

ak-ta 177-126 
ak-jn 177-132 
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876 REDACTIE DEEL 176 
001 Super de Boer Clubactie 
002 Heemkundig Weerbericht 164 
003 Afscheid 
004 Sinterklaas en Kerstmis 
005 Bevrijdingskranten 
006 Sint Nicolaas' Verjaardag 
007 Uitspraak 166 

ad-em 176-003 
ic-ko 176-009 
ab-hg 176-01 0 
at-ps 176-030 
gb-lj 176-036 
in.:ps 176-060 
jd-je 176-071 

877 REDACTIE DEEL 177 
001 Heemkundig Weerbericht 165 ic-ko 177-076 
002 Langs de rand van 't zand bm-cu 177-083 
003 1 n Brabant cv-hr 177-103 
004 Wie wat waarom - toneelgroep fc-qd 177-104 
005 Super de Boer - Clubactie ad-~m 177-115 
006 Nieuwjaarzingen fm-1k 177-120 
007 Bidprentjes fm-rb 177-126 
008 Kerstwandelingen ij-sa 177-133 
009 Sinterklaas en Kertmis at-ps 177-135 
0 1 0 Uitspraak 167 jd-je 177 -135 

878 REDACTIE DEEL 178 
001 Vrouwenmutsen in Brabant 
002 Heemkundig Weerbericht 166 
003 Geen reacties 
004 Onbestaande dag 29 02 2010 
005 College Nw Ginneken 1948 
006 In Memoriam 
007 Geachte Redactie 
008 Kwart eeuw geleden 
009 Uitzondering op e en regel 
010 Kleine ramp 
011 Pact van Ulvenhout 
012 Uitspraak 168 

bh-lh 
ic-ko 
fc-jh 
jo-pw 
eb-cc 
fx-ht 
bi-jh 
lj-g 
je-jl 
cw-jh 
he-Id 
je-jh 

178-148 
178-148 
178-158 
178-171 
178 -172 
·178-172 
178-173 
178-174 
178-174 
178-184 
178-189 
178-191 
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879 REDACTIE DEEL 179 
001 Limerick op Pasen io-jd 179-212 
002 Heemkundig Weerbericht 167 ic-ko 179-250 
003 Uitspraak 169 je-jh 179-250 
004 Advertenties van toen bi-em 179-251 

880 REDACTIE DEEL 180 
001 Advertentie uit 1955 
002 Heemkundig Weerbericht 168 
003 Rectificatie 

bd-lk 180-255 
fq-1 C 180-262 
be-jq 180-280 
ae-ar 180-302 
fb-ha 180-304 
ak-hm 180-304 
cw-qe 180-304 

004 Post van Paulus 
005 Studiedag Volkskunde 2010 
006 Paulus verjaarde 
007 Bidprentjes 
008 Uitspraak 170 
009 Advertenties van toet1 

je-jh 180-304 
bi-Ik 180-311 

J.JANSEN&ZONEN,BAVEL ADR. VAN KUIJK 
Rijks Onderwijzer Hoefsmid 

Bekroonde Rijks-Gedipl. Hoefsmeden 

ELECTRICltNS 

KOPERSLAGERIJ EN RIJWIELEN 

LANDBOUWWERKTUIGEN 

(Gediplomeerd Drogist) 
Specialité'&, Drogisterijen, Chemicaliën, 
Eau de Cologne, Toiletzeepen, Parlume• 
rieën, Verbandstoffen, enz. enz. 

Alles met cassabon 30/o 
Alles wordt thuis bezorgt 

WILHELMINASTR.6-GINNEKEN -TEL.5898 

ELECTR. BAKKERIJ 

B 86 - Telef. 207 

BAVEL 

CAFÉ WINKELIER 

LUXE-AUTOVERHUUR 

BAVEL 
TELEFOON 218 

Advertenties uit 1935 weet u hier iets over te vertellen? 
Hebt u een foto van dit of dat bedrijf ? 
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INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS 180 15 - 08 - 2010 

Advertentie uit 1955 Redactie 255 
Advertenties van toen Redactie 311 
Agenda 2010 ( 158 ) Bestuur 256 
Arch. Onderzoek Grimhuysen Joeske Nollen/Erik Peters 283 
Bibliografie jaargang 35 Kees Leijten 305 
Bidprentjes Redactie 304 
Convocatie 24 Toon van Miert 254 
Convocatie 35e Jaarvergadering Bestuur 257 
Geschiedenis Fortificaties Breda Anneke Oomes 261 
Ginneken gezien V-1912 Baron van Voorst tot V. 299 
Heemkundig Weerbericht 168 Redactie 262 
Heusdenhouts Historie 1 Wim Joosen 275 
Hondsdagen Kees Leijten 274 
Hoogstraten 800 jaar stad Toon van Miert 273 
Huishoudelijk Reglement Kring Bestuur ong 
In Memoriam Bestuur 280 
Inhoud Brieven van Paulus 180 Kees Leijten 312 
Is alles van waarde weerloos ? Johan Hendriks 281 
Lintjesregen over Heem Paulus Kees Leijten 289 
Marcblas op Excursie bij Paulus Louis Vriens 267 
Monumenten Hoofdredacteur 253 
Nieuws uit 't Museum 84 Kees Leijten 295 
Palindroom Kees Leijten 303 
Paulus verjaarde Redactie 304 
Post van Paulus Redactie 302 
Rectificatie Redactie 280 
Schansen en Linies Toon van Miert 259 
Spetserlied Louis Vriens 271 
Sponsor Albert Heijn Kees Leijten 296 
Sponsor Hogo-Groen Kees Leijten 295 
Uitspraak 170 Redactie 304 
Verslag 34e Jaarvergadering Jan van Dorst 263 
Volkscultuurdag 2010 Redactie 304 
Weer Teruggevonden Toon van Miert 279 
Zo speelden wij -zo leerden wij Kees Leijten 297 

voorzijde: Opgravingen bij Grimhuysen - febr. 2010 - foto Ad Jansen 

PAULUS VAN DAESDONCK 
De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 
25 november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68. 

Secretariaat 
Girorekening 
E-mailadres 

BRIEVEN VAN PAULUS 

: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-561 29 69 
3713 311 t.n .v. Paulus van Daesdonck 

: paulus@ulvenhout.com website : paulus.ulvenhout.com 

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

Kees Leijten ; Anneke Oomes; Louis Vriens Redactie 
Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout 076 5612742 leijtenhooijen@zonnet.nl 
Lay-out en vormgeving Kees Leijten . 

MUSEUM 
De heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1• zondag 
van de maand van 14.00- 16.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). 
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur. 
In juli en augustus is het museum gesloten . Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79) 

BESTUUR 
Toon van Miert 
Kees Leijten 
Niek Kools 
Anneke Oomes-v d Berg 
Hans van der Zanden 
Toon Goos 
Jan Grauwmans 
Gerard Oomen 
Louis Vriens 

ERELEDEN 

: voorzitter 
· vice-voorzitter 
: secretaris 
: 2• secretaris 
: penningmeester 
: 2• penningmeester 
: medewerker Ulvenhout 

medewerker Bavel 
: medewerker Galder-Strijbeek 

2008 
2007 
2009 
2008 
2007 
2007 
2008 
2009 
2009 

Jan van der Westerlaken + . Erevoorzitter Gerard Mous + : Erelid Jan van Dongen : Erelid 

PUBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum) 
1975 
1977 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1983 
1984 
1985 
1985 
1986 
1987 
1987 
1990 
1990 
1994 
1994 
1996 
1996 
1996 
1997 
1999 
1999 
2003 
2004 
2006 
2006 
2007 
2008 

Monumentenboekje 
Molen 'De Korenbloem' 
130 jaar Mariaschool 
Korenmolen De Hoop 
Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
Driekwart eeuw Constantia 
David T omkins 
100 jaar school Galder 
Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
Bibliografie 1 
Tussen Witte Wolk en Anneville 
Wandelen in Strijbeek 
Kerken in Bavel 
Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
Het Mastbos en Van Schermbeek 
Gem. Nw Ginneken in verleden en heden 
De Ginnekensche Tramweg Mrj . 
Bibliografie Il 
Wandelen op Luchtenburg 
Veldnamen 26 (Index) 
Gemaallijst 1795 
Straatnamen 
Carnaval in Ulvenhout 
Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
Paters van de Heilige Harten 1916-2006 
Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 
50 Jaar KSO-Ulvenhout 
Mattheusschool Galder 125 jaar 

LIDMAATSCHAP 

Jacques Jespers 
Jan. van der Westerlaken 
Kees Leijten 
Herman Dirven, Karel Leenders e.a 
Dr. Jan de Lepper 
Herman Dirven , Jan van der Westerlaken 
Jan en Rob van der Westerlaken 
Drs . Harrie Verhoeven (BvP 39) 
Adam Verkooijen e.a. (BvP 44) 
Ir. Christ Buiks (per deel) 
Brieven van Paulus 46 
Mariette Beugels, Kees Leijten (BvP55) 
Jacques Jespers 
Jacques Jespers en Drs. Harrie Verhoeven 
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC 
Ir. Wim Bonekamp, Tini Scheepers 
A . J. Spierings 
Jacques Jespers 
Peter van de Ven e.a. 
Kees Leijten (BvP 101) 
Jacques Jespers 
Ir. Chris! Buiks, Jan . Spoorenberg 
Jan Broeders , Ad Jansen 
Ad Jansen 
Ben C. Martens 
Kees van Alphen 
Kees Leijten e.a. 
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e.a. 
Kees leijten, Ad Mol e.a. 
Ben C. Martens 
Ben C. Martens 
louis Vriens en JC.M .. de Roover 

€ 2,00 
uitverkocht 
uitverkocht 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 5,00 
€ 4,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2.00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 4,00 
uitverkocht 
€ 4,00 
€ 2,00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 1,00 
€ 5,00 
uitverkocht 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 7,50 

Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' urt 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2009-2010: € 17,-




