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MONUMENTEN VAN NU 
MONUMENTEN VAN VROEGER EN NU is de naam van onze 
nieuwe tentoonstelling die op 5 september door Johan Hendriks 
met een boeiende korte inleiding geopend werd. De bezoekers 
aan de tentoonstelling zijn verwonderd over het vele schoons en 
fraais aan woningen dat er schuilt in onze dorpen. 
Ook de opgravingen van Grimhuysen is een gouden greep. 
Maandag 18 oktober komt Johan Hendriks u meer vertellen over 
het monumentenbeleid van de gemeente Breda, toegesneden op 
onze dorpen: "Is alles van waarde werkelijk weerloos?" 
In deze Brieven vertelt de commissaris verder over onze oude 
gemeente. Nu in 1917. Tommes Verheijen haalt weer herinnerin
gen op aan zijn jeugd. Jan van der Beek, ons lid en "onze 
correspondent in Wortel" neemt u met zijn verhaal weer mee 
naar de streek juist over de grens. Jan Bastiaansen tikte ons op 
de vingers over de advertenti s uit 1935 ( 1938 ! !) en schreef er 
tegelijk een verhaal bij over d geschiedenis van de telefoon in 
Bavel. 
Hebt u het nieuwe bord I g 7i n in de tuin van ons museum? 
Een geschenk van oud- inn k n r rank Brauers. 
Een begin van de reconstructi v n ons museum ! 

N MONUMENT VAN VROEGER EN NU 

--~------------------------------- ----------------------
paulus@ulvenhout.com paulus.ulvenhout.com 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

15 oktober 2010 

Beste vrienden van ons heem, 

Het was druk op de jaarvergadering: zo'n negentig leden waren 
aanwezig. Nou is het natuurlijk de vraag of ze voor de 
vergadering of voor de lezing van Ad Jansen zijn gekomen. 
Iedereen heeft in ieder geval kennis kunnen nemen van het 
jaarverslag dat door Niek Koels geschreven is, van de 
veranderingen van het Huishoudelijk Reglement en van ons 
actieplan. Dat laatste is voortgekomen uit het Beleidsplan dat het 
bestuur een paar maanden geleden heeft vastgesteld. Op het 
eind van het verenigingsjaar bekijken we of de doelstellingen 
bereikt zijn en zo niet, wat daarvan de oorzaken zijn. We weten 
ook wel dat we er in het eerste jaar wat flexibel mee om moeten 
gaan; we hebben er geen ervaring mee, maar we denken dat 
door het volgen van het actieplan het beleid effectiever kan zijn. 

Ad Jansen is een groot kenner van ons heem. Hij is geboren op 
honderd meter van de Ginnekenmarkt en dat zal er de oorzaak 
van zijn dat hij zijn hele leven betrokken is geweest bij het wel en 
wee van Ginneken. Zijn prachtige boeken maken duidelijk dat de 
geschiedenis van Ginneken geen enkel geheim voor hem kent. 
Hij heeft voor een lezing geen papier nodig. Juist doordat hij het 
uit zijn hoofd doet, betrekt hij de luisteraar nog meer bij de 
inhoud ... 20 september was daar een goed voorbeeld v n 
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Onze museumtuin is verfraaid met een chic bord waar niemand 
zonder bewondering aan voorbij kan gaan. Het oude bord heeft 
decennia lang boven de deur gehangen en was onleesbaar 
geworden. Frank Brauers - uit Meerle maar oorspronkelijk uit 
Ginneken - heeft zijn vakmanschap aangewend en heeft dit 
meesterstuk aan ons geschonken. Bedankt, Frank 

Zo zijn er gelukkig meer leden die hun diensten aan ons 
aanbieden. Ons nieuwe keukenblok is maanden geleden door 
vrijwilligers geplaatst. Een paar weken geleden heeft iemand 
anders gratis voor ons de afvoer van de keuken gerepareerd. 
Zeker nou we steeds meer op de centjes moeten letten, is dit 
soort hulp onmisbaar. 

Sinds een paar weken hebben we in de oude brandweerkazerne 
een mooie ruimte. Daarin staat materia I dat we even nergens 
anders kwijt kunnen. Het is echter d b do ling dat handige 
vrijwilligers in deze ruimte museumstukk n g an repareren. Wim 
Langen heeft al een spinnenwiel ond r h nd n genomen. Wie 
zin heeft om een morgen/midd in d w k n helpende hand 
toe te steken, moet dat zeker k nb r m k n. 

Veel leesplezier met Briev n 181 . 

Toon van Miert (voorzitter) 

VOLKSWIJ H 
Houd borst en voeten w rm 
Vul matig uwe darm. 
Houd de achterpoort go d n 
En laat zo de dokter n r d don f r lap n. 
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AGENDA 2010 2011 (159) 
oktober 
15 Brieven van Paulus 181 
18 lezing door Johan Hendriks over gemeentelijke 

monumenten in de Tussenpauz te Bavel. 20.15 uur 
"Is alles van waarde weerloos ?" (zie BvP 180 p. 181) 

29 Bavelse Dorpsquiz in de Tussenpauz te Bavel 

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

paters in Meersel-Dreef. Aanvang 20.15 uur 
(zie de aankondiging in dit blad) 

19 heemkwis voor West-Brabantse Heemkundekringen in 
Jeugdland te Ulvenhout 

december 
05 Museum open 
15 Brieven 182 
15 Laatste dag " Monumenten van vroeger en nu" 

januari 2011 
1-31 museum wegens verbouwing tijdelijk gesloten 
23 14,00 uur muziekmiddag in Mariëndal Ginneken 

Prinsenbeekse groep "Gestrikt" met liedjes en conference 

februari 
1-28 museum tijdelijk gesloten 
15 Brieven van Paulus 183 

maart 
07 Tentoonstelling :Tweehonderd jaar Burgerlijke Stand, 

ook in Ginneken en Bavel (zie aankondiging in dit blad) 

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 n nieuwjaar 
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VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 
door Toon van Miert, voorzitter 

Het was even een moeilijk moment tijdens de jaarvergadering 
toen bleek dat de twee leden van de kascommissie afwezig 
waren en zij dus geen verslag konden doen van hun bezoek aan 
de penningmeester. De vergadering accepteerde het voorstel om 
het verslag in de Brieven te plaatsen. Alle leden hebben tot 15 
november de tijd om erop te reageren: paulus@ulvenhout.com. 
Wanneer er geen reacties komen die het voor het bestuur 
noodzakelijk maken stappen te ondernemen, gaan we ervan uit 
dat het bestuur gedechargeerd is. 

BRIEF VAN DE KASCOMMISSIE 

Aan het bestuur van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck 

Hierbij delen wij u mede dat wij - de kascommissie - de boek
houding van de penningmeester hebben gecontroleerd. 
De boeken geven een getrouw beeld van de inkomsten en 
uitgaven en van de vermogenspositie van de vereniging. 
Wij stellen derhalve voor de penningmeester te dechargeren 
voor het boekjaar 2009-2010. 

De kascommissie van de vereniging in 2010: 

w.g w.g .. 
A. Heemskerk H. van Dijk 

--------------

KOOP NEDER AN 
DAN HELPEN W 

CH WAAR 
KAAR 

(ADVERTENTIE 1933) 
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Bij Koninklijk besluit van 6 maart 1998 heeft de gemeente Alphen -
Chaam een nieuw wapen: 
In sinopel twee alpen en een kam, geplaatst twee en een, alles van 
zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van acht parels waarop 
drie parels en gehouden door twee vogels van zilver. 

Het wapen is een combinatie van de wapens van Alphen (drie 
alpen) en van Chaam (drie kammen) De vogels stonden ook in 
het Chaamse wapen. 
De oorspronkelijke gemeentewapens zijn nu de dorpswapens. 

Zie BvP 125 p. 176-182) 
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LINT JE NAAR DE TOEKOMST Il 
door Kees Leijten 

Ruim tien jaar na de gemeentelijke herindeling legt de gemeente 
Alphen-Chaam linten. Linten tussen verenigingen en bewoners. 
Linten , opdat zij elkaar ontmoeten en inspireren, kennis delen 
en enthousiasmeren. 

Op initiatief van Nadine Gooijers en Guido \lermetten werden in 
de gemeente Alphen-Chaam eind januari/ begin februari 2008 
honderden tegeltjes geschilderd. Zij komen in een monument dat 
in Chaam, het centrum van de gemeente, zou komen te staan 
met honderden tegeltjes van bewoners en verenigingen. 
Galder en Strijbeek behoren ook tot ons heem al liggen ze 
helaas in een andere gemeente dan de overige dorpen. 
Dus toog Paulus van Daesdonck ook naar Galder om op zondag 
27 januari enkele tegeltjes te schilderen. Het was gezellig druk in 
De Leeuwerik. Toen Paulus zat te schilderen was er ook een 
wielerploeg actief alsmede KVO-Galder en vele ouders met kin
deren. Ruim 100 schilderprodukten telde Nadine die avond. 
Een leuk resultaat. 

Op donderdag 8 juli is het monument onthuld door Commissaris 
van de Koningin Wim van den Donk op de speelweide aan de 
Putvenweg in Chaam. 
Aan waslijnen staan op meerdere lijsten alle schilders van de 
meer dan 1000 tegeltjes. Vele bekende namen uit ons Heem. 
Ga ook eens kijken. Fiets van Chaam naar Alphen en sla bij het 
begin van het bos de Putvenweg in. Neem de eerste weg rechts 
en zie op de speelweide het monument. 

Meerdere fietstochten en wandelingen zijn al georganiseerd in 
de afgelopen tijd zo vertelde Nadine trots. Ook met de knoop
puntenroute kunt u er komen. Tussen de punten 61 en 62 gaat u 
naar het parkeerterrein bij de sp elweide. 

Zie ook BvP 168 p 1581159 
Meer informatie op:www.lintiemwnl,lookomst.nl 



Rechts de Alpen 
(Alphen) 

onder de Kam 
(Chaam) 

De tegeltjes uit het 
Heem van Paulus 
vindt u op de kam 

STRIJBEEK 

Hier aan de grens 
Van Holland-Bels 
Is waar wij zo graag zijn 
Dit hele mooie plekje grond 
We vinden 't hier zo fijn 
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Hier voelt men zich zo rustig vrij 
Men vindt hier moed en kracht 

Boven het monument op d p /weide aan de Putvenweg 
Onder enkele voor ons intore sante tegeltjes 
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DIALECT IN NOORD-BRABANT 
door prof. dr. Jos Swanenberg 

In de laatste decennia heeft het spreken van dialect in ons land 
behoorlijk wat aan terrein ingeboet, zo luidt de algemene opinie. 
Toch betekent dat niet dat we allemaal hetzelfde Nederlands zijn 
gaan spreken. In Brabant onstaat langzaam een tussenvorm: 
regiolect. Er doen zich daarin allerlei nieuwe elementen voor. 
Bovendien neemt door globalisering de waardering voor het 
regionale, ook in taal, toe en vindt nieuwe uitdrukking in 
bijvoorbeeld het geschreven dialect. 

'Piefke' voor jointje verspreidt zich snel over het internet; clubske 
komt tussen clubke en clubje te staan en hojje tussen houdoe en 
doei of doeg. Dit zijn voorbeelden van tussenvormen tussen 
lokaal dialect en standaardtaal. Ze worden gebruikt als mensen 
niet precies meer weten hoe het in het dialect werd gezegd, 
omdat ze dat niet van hun ouders hebben geleerd. Ook worden 
deze zogeheten hyperdialectvormen gebruikt om stoer te doen. 
In hedendaags Noord-Brabant staan lokale dorpsdialecten en 
Standaardnederlands niet langer als twee afzonderlijke syste
men naast elkaar. Er is juist volop beweging in de ruimte tussen 
die twee registers. Daar bevinden zich variëteiten zoals regiolect 
en Nederlands met regionale kenmerken, zoals een Brabants 
accent. 
Opvallend is ook is de opkomst van het geschreven dialect in 
literatuur, theater en muziek. Van oorsprong is dialect alleen een 
natuurlijke gesproken taal. 

We constateren dan ook een duidelijke hernieuwde belangstel
ling voor dialecten. Die waardering past in een proces wat men 
'glokalisering' noemt: herwaardering van afkomst in een globali
serende samenleving. Gedrag is het meest aan variatie onder
hevig onder jongeren, en dat geldt ook voor taalgedrag. 

Maandag 15 november 20.15 u.bij de paters in Meersel-Dreef. 

Jos Swanenberg (1968) is streektaalfunctionaris van Noord-Brabant. Hij is 
sinds 2009 bijzonder hoogleraar 'Diversiteit in taal en cultuur in Brabant' aan de 
UvT. Deze leerstoel is een initiatief van de Toon Weijnen Stichting. 

11 

MONUMENTEN VAN VROEGER EN NU 
verslag Louis Vriens 

Johan Hendriks, hoofd bureau Cultureel Erfgoed van de 
gemeente Breda, oogt ontspannen als hij op zondag 5 septem
ber in de voortuin van Paulus de genodigden toespreekt. 
"Archeologen wensen zich zonnige dagen zoals vandaag graag 
toe. Zij graven vaak diepe gaten op zoek naar sporen uit lang 
vervlogen tijden. Als ze dan iets vreemds of speciaals aantreffen 
worden ze rechercheurs en "graven" ze naar de betekenis 
ervan". Je ervaart bevlogenheid en ook archeologisch bloed dat 
door de aderen van Johan stroomt. Samen met, Joeske Nollen 
en Erik Peters van de archeologische dienst, namen zij de 
inrichting van het archeologisch deel van de tentoonstelling voor 
hun rekening, waarvoor grote dank. 

Johan Hendriks tijdens zijn enthousiaste inleiding. 
Rechts het nieuwe bord dat hij direct zal onthullen. 
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Oude Hof en Grimhuysen 
Sinds de opgravingen van de jaren negentig is Ulvenhout een 
stuk rijker geworden. Zo is bij opgravingen aan de oude meander 
van de Mark, waar ooit het Oude Hof heeft bestaan, een 700 jaar 
oude kruik gevonden. Een kruik bestaand uit lux aardewerk dat 
destijds alleen maar werd gebruikt door de elite van het land. Iets 
verder naar het huidige dorp op de oude oeverwal van de Mark 
zijn bij opgravingen de restanten van het omgrachte bakstenen 
edelmanshuis "Grimhuysen" ontdekt. Erg bijzonder als je 
bedenkt dat de rest van het dorp hoofdzakelijk bestond uit enkele 
verspreide boerderijtjes gebouwd van hout, leem en twijgen. 
Ulvenhout had en heeft blijkbaar een bepaalde aantrekkings
kracht op de elite die graag buiten wil wonen. 

Heemkunde 
Johan besluit zijn verhaal met de definitie van "heemkunde" wat 
volgens hem niets meer of minder is dan het koesteren van je 
eigen identiteit. Ulvenhout mag trots zijn op z'n elitebouwwerken 
net zoals de andere oude kernen uit het Heem met hun gemeen
telijke monumenten. 
Alles uitgebeeld in een prachtige tentoonstelling die zeker de 
moeite waard is. 

Onthulling naambord Paulus 
De tentoonstelling wordt symbolisch geopend door de onthulling 
van het prachtige nieuwe naambord in de tuin van Paulus dat is 
gemaakt en geschonken door Frank Brauers. 
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35e JAARVERSLAG HEEMKUNDEKRING 
PAULUS VAN DAESDONCK 

OVER HET VERENIGINGSJAAR 1 SEPT. 2009 T/M 31 AUG.2010 
door Niek Kools, secretaris 

1. Algemeen 
Op 3 april bestond de vereniging 35 jaar 
Ledental loopt iets terug: van 620 naar 611 leden. 
Overleden: 13 leden 
Doordat 4 sponsors zijn afgevallen hadden wij nog 12 sponsors 
over die ons willen steunen. 
Gelukkig kwam er een nieuwe sponsor bij, namelijk Albert Hein. 
Er kwam nog een nieuwe sponsor, die in natura ons gaat onder
steunen. 
Dat is het tuinbedrijf van Hans van Gooi (HogoGroen), die het 
onderhoud van de museumtuin voor zijn rekening neemt. 
Daarmee zitten we weer op 14 sponsors! 
Op 16 april hebben wij voor deze mensen een sponsorbijeen
komst georganiseerd. 
Wij ontvingen dit jaar subsidie van gemeente Breda, gemeente 
Alphen/Chaam, stichting 'tHofflandt en stichting Markdal 11 . 
Samenstelling bestuur: Toon van Miert, Niek Kools, Hans van 
der Zanden, Kees Leijten,Toon Goos, Jan Grauwmans, Louis 
Vriens, Anneke Oomes en Gerard Oomen. 
Er zijn dit jaar 9 bestuursvergaderingen geweest en veel verga
deringen van de werkgroepen. 

2. Activiteiten 
a) Er zijn 5 Brieven van Paulus verschenen: 176 t/m 180 

b) Er waren 5 lezingen: 
Kerken in ons heem (Wim Spa pens) 
Molens in ons heem (Karel Leenders) 
Cafés in "Ginneken en Bavel" (Jac van Elewout) 
Lodewijk Napoleon (Hans van Eeden) 
Fortificaties rondom Breda (Hr. Schuiten) 
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c) Er waren 3 tentoonstelling: 
Molens in ons heem 
44 jaar karnaval in Ulvenhout 
Zo speelden en leerden wij 

d) Cabaretmiddag op 24 januari: Dongens Bont 

e) Fietsexcursie op 8 mei: fortificaties 80-jarige oorlog 

f) Paulus organiseerde een fietstocht " landgoederen bij 
Ulvenhout" voor HKK Marcblas uit Merksplas, als tegenprestatie 
voor hun tocht vorig jaar naar de bronnen van de Mark. 

g) Deelname aan: 
Heemquiz West-Brabant in Etten-Leur (20/11 ). 

Paulus werd tweede! Dit jaar organiseert Paulus deze quiz 
Dorpsquiz in Bavel (30/10) Paulus won de 1 e prijs. 
Dorpsquiz in Ulvenhout (8/1) 

h) Promotie: 
3 sept. promotie in " Bruisend Ginneken" 
21 nov. promotie bij Super de Boer in Ulvenhout 
5 dec.opbrengst actie Super de Boer Paulus: € 27 4,-
27 juni promotie Bavel Anno 

Van al deze activiteiten vindt U verslagen in Brieven van Paulus. 

3. Taakgroepen (permanent) en Werkgroepen (tijdelijk) 
a) Redactie Brieven van Paulus: 
centrale rol wordt vervuld door Kees Leijten. Hij zorgt ervoor dat 
wij ongeveer elke 2 maanden een "Brief' krijgen. Hij wordt daarin 
bijgestaan door Anneke Oomes en Louis Vriens. 
Uitgangspunt is een kwalitatief hoog niveau. 

b) PaulusMail: 
De 140 leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven, ontvan
gen geregeld een nieuwsbrief, de zg. PaulusMail 
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c) Depots en werkruimte: 
de bezittingen van de Kring zijn niet alleen in het museum te 
vinden, maar ook in een kelder van De Donk, een kelder onder 
het Dienstencentrum en de zolder van de pastorie. 
Laatstgenoemde ruimte zullen we helaas binnenkort moeten 
leegmaken. Verder mogen wij ook gebruik maken van een ruimte 
in de vroegere brandweerkazerne. 
Iedere woensdag zijn 3 bestuursleden bezig met het inventari
seren en registreren van de bezittingen, het onderhoud en het 
onderbrengen in de depots. 

d) Tentoonstellingen: 
Paulus streeft ernaar om minimaal 2 x per jaar een tentoon
stelling te organiseren in het museum. 
Tijdens de openingsuren voor iedereen gratis toegankelijk. 
Bij een openstelling voor groepen ( op afspraak) wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. 

e) Onderhoud museum: • 
Er is een werkgroep die zich bezig houdt met het onderhoud op 
de lange termijn.Het gaat vooral om de bouwkundige staat. 

f) Opschonen en inrichten museum: 
Het museum moet nodig opgeschoond worden. Er is veel van 
hetzelfde. Er is aandacht voor herinrichting. De verzameling 
moet kritisch op waarde worden geschat. 

g) Wegen en paden: 
is inmiddels opgeheven. Alles ligt vast in een kaart van ± 1900. 

h )Gens Pauli: 
Een groep fanatieke genealogen heeft inmiddels meer dan 3 
duizend geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten ingevoerd uit 
de periode 1811 tot 1832. Door analyse van deze akten zijn nu 
bijna 20 duizend vermeldingen van ruim 5 duizend inwoners van 
ons heem online. 
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i) Werkgroep Heusdenhouts Historie 
Sinds kort is in Heusdenhout een werkgroep actief die de 
historie van Heusdenhout wil verspreiden onder de huidige 
bewoners. Er worden gesprekken gevoerd met Heusdenhoutse 
"autochtonen". Oorspronkelijke wegen, paden, woningen en 
boerderijen worden op de kaart gezet. 

4. Contacten met anderen 
Brabants Heem: regio-overleg in Gilze en Hooge 
Zwaluwe 
Diverse HKK in onze regio, o.a. ruilabonnementen 
tijdschriften 
Diverse andere musea (aankondigingen activiteiten) 
Betrokken bij klankbordgroep Klokkenberg en tuin 
pastorie 
Klankbordgroep Stadsarchief Breda 
Overleg met gemeente Alphen-Chaam over 
monumenten 

5. Museum 
a) Het bestuur van het museum bestaat uit het bestuur van de 
HKK en 3 oud-bestuursleden van de Kring. Er wordt minimaal 2x 
per jaar vergaderd. 

b) Werkgroep " Onderhoud museum" heeft 7x vergaderd. 
Er is een onderhoudsplan opgesteld voor de komende 10 jaar 
door Planon. Deze meerjaren onderhoudsplanning is 
opgenomen in het systeem van de gemeente Breda. Het 
museum heeft een flinke opknapbeurt nodig. We wensen ook 
diverse aanpassingen aan te brengen. De geraamde kosten 
bedragen € 70.000,- Belangrijk is een goede brandveiligheid. De 
werkgroep heeft subsidies aangevraagd. 
De reacties zijn niet hoopgevend gezien de crisis, maar wij 
blijven proberen. 
Niettemin zijn aangevraagd een monumenten- en een bouw
vergunning. Thorn Neger, lid van onze Kring en gewaardeerd lid 
van de werkgroep, houdt zich met deze technische zaken bezig. 
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b) Aantal bezoekers in afgelopen jaar: ruim 2000 
De tentoonstellingen trekken steeds weer bezoekers uit ons 
heem. Het museum wordt ook in toenemende mate door 
toeristen uit heel Nederland bezocht en echt gewaardeerd. 
Herinneringen worden opgehaald. Veel wordt herkend. Op de 
woensdagmiddagen komen steeds meer bezoekers van 
campings en dagjesmensen die de musea van Nederland en 
België op hun lijstje hebben staan. 
Scholen uit Galder, Ginneken, Bavel en Ulvenhout zijn vaste 
klant. Ook andere scholen uit Noord-Brabant weten ons te 
vinden. Een touringcarondernemer uit België hoort tot onze 
vaste bezoekers. 

5. Beleidsplan 2010 - 2020 
Voor de komende 10 jaren is er een beleidsplan gemaakt. 
Hierin zijn onze visie en doelen opgenomen, maar ook de 
ontwikkeling voor de komende jaren, zowel voor de kring als 
voor het museum. Er is gebruik gemaakt van de inzichten van 
professor Arnoud-Jan Bijsterveld. 
De enquête onder de lezers leverde 25 reacties op, die 
overwegend positief waren, maar er kwam te weinig uit om 
nieuw beleid op te maken. 
Het beleidsplan dient als leidraad voor de activiteiten die we 
gaan ondernemen. Jaarlijks wordt hieruit een activiteitenplan 
opgesteld, waarin de te ondernemen werkzaamheden worden 
opgenomen. 
Voor het komende jaar zijn de volgende onderwerpen gekozen: 

Opschonen museum 
Herinrichting museum 
Oplossing tram 
Voltooien archivering depots 
Vaste schrijvers zoeken voor de Brieven 

Het bestuur heeft zorgen over de volgende zaken: 
Digitalisering: we hebben veel films. 

Het is voor ons te kostbaar om die te laten digitaliseren. We 
willen het wel, omdat we er dan meer mee kunnen doen. 
Datzelfde geldt voor de vele foto's in ons archief. Ook die zouden 
gedigitaliseerd moeten worden. 
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Wij zouden graag een werkgroep op willen starten met leden die 
dat voor hun rekening willen nemen. Erfgoed Brabant gaat een 
project beginnen, waarin wij kunnen deelnemen. Daarbij worden 
oude artikelen uit onze Brieven van Paulus digitaal gemaakt en 
dus extra bruikbaar voor onze leden, via de web-site. 

Het pand van het museum is 107 jaar oud. 
Wij zullen moeten investeren in het gebouw om het nog lang te 
kunnen gebruiken. De nodige financiën zijn niet op te brengen 
uit de huidige inkomsten. Subsidiemogelijkheden zijn beperkt 
gebleken. We zullen ook hier een beroep moeten doen op 
vrijwilligers. 

Ons ledental willen we graag stabiel houden, 
maar liever uitbreiden. In Ginneken en Heusdenhout zijn nog 
weinig leden. Hoe laten we die mensen kennis maken met 
Paulus? 

Aandachtspunt blijft 't up to date houden van de 
website. 

Teveel werk moet worden uitgevoerd door bestuurs
leden. Die zijn teveel bezig met uitvoerende zaken. Wij hebben 
dringend behoefte aan vrijwilligers, die deeltaken willen 
uitvoeren. Er zijn mensen nodig voor o.a. het schoonmaken van 
het museum, het verrichten van klein onderhoud, archivering en 
digitalisering. 

Ik wil graag dit jaarverslag eindigen met een hartelijk DANK-JE
WEL aan alle mensen die zich dit jaar voor onze vereniging 
hebben ingezet! 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 

door Kees Leijten 
(EN ANDER NIEUWS ) 85 

MONUMENTEN VAN VROEGER EN NU 
Op 5 september a.s. openden 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 alsmede de artefacten die in 1997 
van Grimhuysen gevonden zijn. 

Een tentoonstelling die een goede pers kreeg. 
Nog niet gezien? Toch even gaan kijken! 
U kunt elke woensdag terecht en op de eerste zondagen van de 
maand, telkens van 14-16 uur 

SINTERKLAAS EN KERSTMIS 
GEEF EEN PAULUSCADEAU 

Bij de naderende feestdagen is het steeds weer. "Wat moet ik 
hem of haar geven". 
U kunt een jaar lidmaatschap op onze heemkundekring geven of 
een van de talrijke publicaties verkrijgbaar in ons museum. 
Verkrijgbaar in ons museum 
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10.000 BI OPRENT JES 
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 10.000 prentjes. 

BRENG EEN WAT MEE VOOR PAULUS 
"Breng eens wat mee voor Paulus" was vele jaren de slagzin 
van onze heemkundekring. 
Door de giften van vele leden hebben wij een eigen museum 
opgebouwd dat veel waardering oogst. Ook nu nog komt er 
regelmatig iets leuks binnen. 

Van Christiaan Schraven kregen we een houten leestje, waar
mee schoenmaker Kloet nieuwe kinderschoenen maakte. 
Guus Rombouts schonk ons enkele zeldzame religieuze platen 
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Van de paters van Meerse.1-Dreef kregen we een Diciplien, een 
zweepje waarmee ze zich vroeger moesten kastijden. Een vorm 
van boetedoening. Degene die zich zo kastijdt noemt men ook 
wel een Flagellant. Het bestaat al uit de Middeleeuwen. 

In de brievenbus van ons museum vonden we onlangs een 
boekwerkje over 75-jaar NCB Ulvenhout uit 1996. Wie de 
schenker is weten we niet. Bedankt ! 

PaulusMail - GOED IDEE ? 
Reeds drie jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongere
gelde tijden een mail met een overzicht van op handen zijnde 
activiteiten. De mails worden onder BCC verzonden waardoor 
uw privacy verzekerd is. 
Ruim 20 % van onze leden ontvangen deze brief reeds. 
Het is een gratis abonnement alleen voor onze leden. 
Wilt u deze brief ook ontvangen ? 
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort 
ontvangt u uw eerste PaulusMail 

(zie ook BvP 163 dd februari 2007 pag 83) 
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200 JAAR BURGERLIJKE STAND 
1811-2011 

In 1811 heeft Napoleon in ons land de Burgerlijke Stand inge
voerd. Voortaan moesten alle geboortes, huwelijken, echtschei
dingen en overlijden op het gemeentehuis genoteerd worden in 
een akte. In 1811 nog in het Frans vanaf 1813 in ons eigen taal. 
Het was een van de Franse wetten, die koning Willem !hand
haafde en die ook nu nog van groot belang is. 
In de eeuwen daarvoor werd dit alles meer of minder door de 
pastoor of dominee genoteerd. 
Voor de huidige speurders naar de stamboom is de burgerlijke 
stand een enorme hulp. Vooral de bijlagen bevatten vaak een 
schat aan gegevens uit die tijd. 
Ter gelegenheid van 200 jaar Burgerlijke Stand organiseert Pau
lus volgend jaar een tentoonstelling over die burgerlijke stand. 
Stambomen, oude aktes en afschriften uit de B.S. van 1811 uit 
Ginneken en Bavel. Maar ook oude paspoorten, bidprentjes en 
geboortekaartjes van inwoners van ons heem. 
Wie kan ons helpen aan een geboortekaartje uit 1975 (Paulus 
opgericht) of uit 1986 (museum geopend) van Nieuw-Ginneke
naren ? Het zijn de Nieuw-Ginnekenaren van toen , die nu 
resp.35 en 24 jaar oud zijn. 
Wie heeft een stamboom om te exposeren die goede banden 
heeft met ons heem ? Wij gaan op onderzoek uit. Helpt u ? 
Wie weet wat nog boven water komt, wat nog op tafel komt. 
Wellicht kunt u ook uw eigen stamboom nog uitbreiden met wat u 
op de tentoonstelling ziet of hoort. 

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF 
Bij jubilea geven verenigingen in Bavel, Galder, Ginneken, Heus
denhout, Strijbeek en Ulvenhout soms een boek, een DVD of 
een andere herinnering uit voor hun leden. 
Vergeet daarbij Paulus niet. Paulus bouwt graag van alle vereni
gingen in zijn werkgebied een archief op. Veel is er al.veel hopen 
we nog te ontvangen. Vergeet Paulus niet als de vereniging die 
uw vereniging graag doet voortleven. 
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GRIMHUYSEN 
CENTRAAL IN HET IN HET DORPSPARK 
verslag Louis Vriens 

Ad Jansen 
Na afloop van onze 35e jaarvergadering op 20 september hield 
Ad Jansen een boeiende lezing over het slotje Grimhuysen te 
Ulvenhout 
Ad is kenner bij uitstek van de geschiedenis van Bavel, Ginne
ken en Ulvenhout, dé huis- en hofschrijver van ons Heem,. 

Dorpspark van Ulvenhout 
Het actuele plan voor de herinrichting van de oude pastorietuin 
tot het Dorpspark Ulvenhout - waarin ook het muurrestant van de 
19e-eeuwse schuurkerk (1792) wordt geaccentueerd - vormde 
de aanleiding voor het o[llangs uitgevoerde archeologisch onder
zoek naar de restanten van slotje Grimhuysen en de nabij
gelegen schuurkerk. Dit in navolging van het reeds eerder 
uitgevoerde onderzoek in 1997. 

Inmiddels zijn de opgravingen achter de rug en markeren hagen 
de funderingslijnen van de omtrek van Grimhuysen in het nieuwe 
dorpspark. 

De verrassendste uitkomst van dit nieuwe onderzoek naar het al 
goed beschreven kasteeltje is, dat op de noordwesthoek een 
torentje van vier meter breed stond. 
Dat was dus nog niet bekend. 

yerder hebben de archeologen vele voorwerpen gevonden die 
,ets vertellen over de levenswijze van de bewoners door de 
eeuwen heen. Een groot deel van deze vondsten is te zien in het 
museum van Paulus en is zeer de moeite van het bezichtigen 
waard. 
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Grimhuysen (/) kort voor de sloop in 1904. Er naast de 
Schuurkerk, voorganger van de Laurentiuskerk. 

Geschiedenis Grimhuysen 
In de dertiende eeuw verwierven de Heren van Breda een 
belangrijke hoeve in Uivenhout. Dit 'Oud Hof' bestond al voor 
1243 en was in 1278 het centrum van de Bredase heerlijkheid 
Ulvenhout. 
Het was de gewoonte dat de heer van Breda deze hoeve in leen 
gaf aan een van zijn zonen. Slot Grimhuysen kan een latere 
afsplitsing van deze hoeve zijn, waartoe het dan eerst behoord 
heeft. 
In 1474 wordt voor het eerst gesproken over Grimhuysen. In dat 
jaar wordt Jan van der Leek, geheten Grimhuysen, vermeld als 
leenman van de Heer van Breda. 
Jan van der Leek, die de naam Grimhuysen aangenomen heeft, 
was vermoedelijk een bastaardzoon van Jan lil van Polanen, de 
Heer van Breda. Jan van der Leek, was waarschijnlijk met een 
aantal goederen beleend in Ulvenhout. Ter exploitatie van dit 
leen zal hij er waarschijnlijk een eenvoudige boerenwoning 
hebben gebouwd, waar hij vermoedelijk zelf niet gewoond heeft. 
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Tussen 1516 en 1581 was de familie Van de Kieboom met 
Grimhuysen beleend. De familie Van de Kieboom breid~e haar 
bezit aanzienlijk uit door de aankoop van een boerdenJ ~-p ~e 
hoek van de Dorpstraat en Annevillelaan. De boerdenJ die 
daarna de hoeve van Grimhuysen werd genoemd, ging waar
schijnlijk alle economische activiteiten herbergen. 
In 1581 werd griffier Vogelsanck de nieuwe eigenaar van slot 
Grimhuysen. Hij verhuurde de woning aan heerboeren en 
burgers. 
De noordgracht moet al voor 1600 gedempt en verder naar het 
noorden verlegd zijn. Uit de vondsten in deze gracht blijkt dat 
Grimhuysen in die periode een huis met aanzien moet zijn 
geweest. Door het verleggen van de noordgr~cht, werd het 
terrein van het huis vergroot en kwam er ruimte voor een 
bijgebouw. Wanneer dit gebouwd werd, is niet precies bekend. 

Omstreeks 1609 nam Philips Willem van Oranje de Bredase 
goederen in bezit, die hij van zijn vader had geërfd. Hij -~eleende 
Justinus van Nassau met deze goederen. Deze heeft tIJdens het 
Twaalfjarig Bestand slot Grimhuysen geheel gerenoveerd tot:een 
sterk gebouw . . 
Jan de Wijse voornaam handelaar te Breda, werd in 1679 
eigenaar van Grimhuysen In deze tijd bestond Grimhuysen uit 
twee woningen, die voor de eigenaren als buitenverblijf dienden. 
Op grond van kaart- en archiefmateriaal is zicht gekregen o~ de 
ontwikkelingsgeschiedenis van Grimhuysen vanaf de zeventien
de eeuw. Uit de zeventiende eeuw zijn enkele afbeeldingen van 
het slot bekend. 
Landmeter Jacob Lips heeft in 1621 een kaart gemaakt van het 
Mastbos waarop Grimhuysen is weergegeven als een langger~kt 
huis met dwars daarop een tweede gebouw. Het gehele gebied 
is omgeven door een gracht en heeft een t?e~angsweg va~af ~e 
Steenweg of huidige Dorpsweg. Aan de zU1dZ1Jde lag een siertuin 
die aangelegd was in vierkante vakken. 
Ook uit 1625 is een kaart bekend waarop het slot staat afge
beeld. Deze kaart is gemaakt door Callot. Hij beelde Grimhuysen 
af als een omgracht gebied, met daarop een hoofdgebouw en 
een bijgebouw. 
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Ad Jansen, vol vuur vertellend, een papier heeft hij niet nodig 

Op de kaart uit 1705, gemaakt door S. Vereijk, blijkt dat 
Grimhuysen toen reeds de vorm had, als bij de sloop in 1904. 
Grimhuysen was vanaf circa 17 40 gedurende de reformistische 
onderdrukking in gebruik bij de rooms-katholieken. Het 
functioneerde als pastorie, het bijgebouw diende als schuurkerk. 
Toen in 1792 de gracht aan de noordzijde gedempt werd, 
ontstond er meer ruimte voor de te bouwen kerk. In 1818 werd 
de derde verdieping van het hoog huys verwijderd. Om de 
verloren gegane ruimte te compenseren heeft men waarschijnlijk 
de zuidzijde een travee gebouwd. In 1865 werden de kozijnen 
vervangen en werd het gehele gebouw van een pleisterlaag 
voorzien. De gracht aan de zuidzijde werd tot vier meter 
versmald. De grachten aan de zuid- en oostzijde werden in 1865 
en 1885 gedempt, terwijl de resterende gracht aan de westzijde 
in 1904 en het zuidelijke gedeelte in 1965 gedempt werden. In 
1904 werd de overgebleven vijver uitgebaggerd. 
Nadat de St.Laurentiuskerk in 1904 gereed kwam, werden beide 
gebouwen afgebroken. De noordzijde van de muur van de 
schuurkerk is gerestaureerd en dient nu als afscheiding van de 
huidige begraafplaats. 

Withof 

e muurwerk 

gracht 

dekzand 
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, Laurentiuskerk 

Situatie van de opgravingen van het slotje Grimhuysen nabij de 
Laurentiuskerk. 

Waarschijnlijk staat de uit de zeventiende eeuw stammende toe
gangspoort nog op oorspronkelijke plaats van vroeger. 
De St.Laurentiuskerk is gebouwd op het oostelijke gedeelte van 
de gracht. Op de westzijde van de gracht zijn enige aanleun
woningen van Huize de Donk gebouwd. 
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Scherven komen tot leven 
Bij de onderzoeken door de archeologische dienst van Breda zijn 
vondsten gedaan die iets zeggen over het leven in de 16e eeuw. 
De tijd dat de familie Van de Kieboom hier woonde. Zo is er een 
kookpot, pappot, koekenpan en zalfpot gevonden. Opvallend is 
dat al deze vondsten ook in "kleinformaat" zijn gevonden. 
Blijkbaar speelden de kinderen uit die tijd met het kleine aarde
werk en gebruikten ze het als speelgoed. 
Er zij ook glazen gevonden waar uit blijkt dat men bier en wijn 
dronk. Een oude metalen kraaienpoot diende waarschijnlijk om 
ruiters te paard te weren. Een Spaanse dukaat uit 1624 verraadt 
de aanwezigheid van Spanjaarden op Grimhuysen. 

Stenen kan gedateerd 1275-1325 
Gevonden nabij het Oud Hof 
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Ook is er een oude eikenhouten kesp gevonden die diende als 
onderbouw in de gracht. Tevens zijn er veel scherven van aarde
werk gevonden die een grote gelijkenis vertonen met vondsten 
die eerder bij opgravingen in Breda zijn gevonden. 
Als voorbeelden kunnen we noemen een "drieorenkan", een 
wapenkruik, "snellekan" (bierkan) en vloertegels. 
Als je de vondsten van Grimhuysen gaat vergelijken met die van 
Breda kom je tot de conclusie dat de vondsten uit Breda net iets 
verfijnder en stijlvoller zijn dan die van Grimhuysen. 
Je zou er uit af kunnen leiden dat je de bewoners van Grimhuy
sen kunt bestempelen als "Herenboer" en te Breda als Adellijk. 

Oude schenkkan nabij de Oudhof. 
Een zeer bijzondere vondst, die ook tentoongesteld is in het 
museum van Paulus, is de schenkkan van zgn. hoogversierd 
aardewerk. De vondst stamt uit de 13e eeuw en is gevonden 
door een amateur-archeoloog in de venige markoever nabij de 
Oudhof. Grote vraag luidt natuurlijk: "wie heeft deze prachtige 
schenkkan hier achter gelaten"?. Behoorde de schenkkan aan 
de bewoners van het toenmalige Oudhof-complex of is de 
schenkkan misschien vanaf een Vikingvaartuig op de oevers van 
de toenmalige Mark geworpen. Wie het weet mag het zeggen. 
Tot slot veel dank aan Ad voor deze z er boeiende en 
gedetailleerde lezing. 
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"VREDESFEESTEN ULVENHO 
Omstreeks 25 september 1919 werden in heel Nederland Vredesfeest 11 l tl uden. Het was een initiatief van de volkskundige D.J. van der Ven. 
Hij vatte in 1918, het jaar dat de eerste wereldoorlog eindigde, het plan 01 111 Nederlanders uit de diverse regio's te laten samenkomen om, gehuld in 
traditionele streekdracht, te getuigen van een nationale eenheid in ver 11 t r heid. 
In ons archief bevindt zich deze mooie foto . Helaas weten we niet WAAI I Ic to gemaakt is en WIE er op staan. 
Kunt u ons helpen ? Welk huis staat op de achtergrond ? Is een van d 1 1 rafeerden uw opa of oma ? 
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GINNEKEN C.A. 1917 
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 28 Juli 1917 kwam ik weer in Ginneken, en vond daar een 
heel ander dagelijksch bestuur. Met de Heeren viel nog al t~ 
praten: Burgemeester Serraris is al vrij goed op d~ hoogte; ~IJ 
schijnt het met de wethouders nog al te kunnen vinden. ~-r 1s 
altijd nog veel rivaliteit tusschen de burgers en de boeren; b1J de 
voorlaatste raadsverkiezing hadden de burgers een raadszetel 
aan de boeren ontnomen; dien zetel hadden de boeren voor een 
paar dagen terug gewonnen, door bij de vacature van ~ethouder 
Maassen een boer te kiezen; met eene meerderheid van elf 
stemmen kwam de boer uit de bus! 
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Soldaten aan de grens Strijbeek 
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VLUCHTEN NAAR HET NOORDEN 
door een Belgische Vluchteling dd 27 11 1914 

Huis en hof moest ik verlaten, 
Vluchten naar het Noorden heen. 
De vijand maakte van ons huisje 
Een ruwe massa, hoepen steen 

Achter mij een zware vuurzee, 
Arme lieve Scheldestad, 
Eenmaal onze hoop en weelde, 
Schoone have, dierbre schat. 

Wij bereiken onze grenzen, 
Landden aan op Hollands pand. 
Met ons hebben en houwen, 
Reikte men ons de broederhand. 

'k Zal u, o Holland, nooit vergeten, 
Wat gij voor ons Belgen deed, 
Nu gij voor altijd, ja voor eeuwig 
Wereldvrede hebt gesmeed. 

De verhouding is thans: 7 burgers 6 boeren. 

Voor electrisch licht en water is gemeente met handen en voeten 
gebonden aan concessie van v. Voorst van Beesd; nog 22 jaar. 

Er wordt heel geen herhalings onderwijs gegeven. 
Landbouw- en tuinbouwcursussen worden geregeld gegeven en 
vrij goed bezocht; vooral de landbouw-cursussen. 

Er is heel geen industrie in Ginneken; geen enkele fabriek. 

Er zijn nog ± 300 Belgische vluchtelingen; zij zijn lastig; 
schetteren; drinken veel bier; en zijn ontevreden. 
Voortdurend veel inkwartiering; thans 1.000 man; moeilijkheden 
komen er gelukkig niet voor. 
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DISTRIBUTIEWET 1916. 
Gemeenten BREDA, PRINSENHAG~, 

GINNEKEN en TETERINGEN~ -

BONBOEKJE VOO~ 

'2 

Distributie - bonboekje van 
Bsse de Constant Rebecque 
tijdens de 1 e wereldoorlog. 

Levensmiddelen-Bedrijf 
GINNEKEN 

In het bonboekjet bevinden zich 
distributie-bonnen van Ginneken 

( collectie PvD) 

BON No. ai73 2 
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Bonkaarten tijdens de Eerste Wereldoorlog 



Jhr Mr Th.E. Serraris 
Burgemeester Ginneken en Bavel 
17 juli 1916 - 16 juli 1940 
daarna wrn. tot 31 dec. 1941 
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na de oorlog wrn. Burgemeester 
van Nieuw-Ginneken tot 1 aug. 1945 

Als de Mark bevaarbaar werd gemaakt tot Ginneken zou men 
daarvan geen andere voordeelen hebben, dan dat de aanvoer 
van kunstmest, krachtvoer enz. goedkooper geschiedde dan 
thans. 

De landbouw h_ad enkele goede jaren; de vooruitzichten zijn 
echter allertreungst, doordat er geen voeder voor het vee is en 
dit afgeslacht zal moeten worden. ' 

Dr. So~r bemoeit zich niet veel meer met zijne Kneip-anstalt; hij 
gaat b1Jna den heelen dag uit visschen; zijne inrichting verloopt 
langzamerhand. 

De distributiekosten van levensmiddelen vallen nog al mede; in 9 
maanden had gemeente fl 6.000 te betalen. 

Met Breda heeft men gelukkig geene moeielijkheden meer. 
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EEN MERKWAARDIG DRIELUIK 
IN ONS MUSEUM 
door Toon van Miert 

Als je in de tentoonstellingsruimte van ons museum in het trap
gat kijkt, dan zie je daar een drieluik dat afkomstig is uit de kapel 
van Galder. Gerrit de Morée ( 1909-1981) heeft het in 1942 ge
schilderd. De Morée was een van de oprichters van en later do
cent aan de Bredase Kunstacademie St. Joost. Hij had grote 
bekendheid als schilder, graficus en vooral als illustrator en 
tekenaar. 

Het kunstwerk dat achter het altaar van de Galderse kapel stond, 
is daaruit in de jaren zeventig verwijderd en opgeslagen op de 
zolder van de pastorie in Ulvenhout. Een jaar of tien later bleek 
de houtworm toegeslagen te hebben; het werk zag er belabberd 
uit. Jan Grauwmans heeft ervoor gezorgd dat het in ons bezit 
kwam. 
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Dr. Smithuis heeft het schilderij en een deel van de lijst 
gerestaureerd. Kees Leijten heeft de firma Posthumus uit de 
Zonstraat in Breda, bestrijder van houtworm, zo ver gekregen dat 
het drieluik in ruil voor een abonnement op vier jaar Brieven, 
voor drie maanden in een blauwgastank mocht genezen. 
Sinds die tijd hangt het in ons museum. 

Op het middenpaneel staan twee engelen afgebeeld. Zij houden 
een banderol vast met daarop zes keer het woord Sanctus. 
Bovenin een duif, symbool van de H. Geest. De engelen zitten 
op een grasveld met kleine bloeiende bloemen. 
Op het linkerpaneel staat de heilige Matheus, patroonheilige van 
Galder, afgebeeld met een boek in zijn hand, zoals dat bij 
apostelen vaak het geval is. Boven hem zijn meest typische 
attribuut: een gevleugelde mens. 
Op het rechterpaneel staat Sint Jacobus met op de achtergrond 
de kapel van Galder. Met deze Jacobus nu is wat bijzonders aan 
de hand. 

De kapel van Galder is van 1468 en toegewijd aan de heilige 
Maria, de apostel Jacobus en de heilige Barbara. 
Volgens dr. F.A. Brekelmans ("Drie kapellen in de Baronie van 
Breda", Amstelveen 1980) wordt hier Jacobus de Meerdere 
bedoeld. De laatste decennia wordt de bouw van de kerk in de 
vijftiende eeuw en de toewijding aan Jacobus de Meerdere in 
verband gebracht met de pelgrimage naar Santiago de 
Compostela. Of dat terecht is, betwijfel ik. Jacobus was in die tijd 
als een van de belangrijkste apostelen een geliefde heilige, aan 
wie graag het patronaat van kerken en kapellen toegewezen 
werd. M.a.w. niet bij iedere kapel die gewijd is aan Jacobus de 
Meerdere, kan een directe relatie met de pelgrimage naar het 
Spaanse bedevaartsoord gelegd worden. 
Bovendien was de pelgrimage in de veertiende/vijftiende eeuw 
ernstig ingezakt. De pest en allerlei oorlogen maakten het haast 
onmogelijk om de reis naar Santiago te ondernemen. In de 
meeste landen moest je als pelgrim toestemming hebben van de 
geestelijke en wereldlijke overheid om te pelgrimeren: er waren 
mensen nodig om oorlog te voeren en het land te bewerken. 
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De kapel van Galder met "ons" drieluik er nog in. 
foto geschonken door Harrie van Dijk 

Als je geen bewijs van vertrek had, kon je in den vreemde 
nergens een slaapplaats krijgen. Als er bijna geen pelgrims meer 
waren, waarom zou je dan een kapel op zo' n afgelegen plaats 
voor hen bouwen? 
Galder lag ook niet op de gebruikelijke route; die liep van Breda 
over Zundert naar Antwerpen. Die weg was er mogelijk al in de 
Romeinse tijd. In het Brugs Reisboek uit 1380, een geheel van 
tabellen met 2400 etappeplaatsen op verschillende routes door 
Europa, o.a. naar Santiago, staat de route Antwerpen - Breda 
ook aangegeven. Het zou vreemd zijn een kapel die een relatie 
had met Santiago heeft, op kilometers buiten een bekende route 
te bouwen. 
Maar goed, nu komen sinds decennia heel veel pelgrims op weg 
naar Santiago in de Galderse kapel afscheid nemen; bovendien 
vieren we daar ieder jaar op 25 juli zijn feestdag. 
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Sint Jacobus , zoals Gerrit de Morée hem uitbeeldde. 
Foto's Jan Grauwmans 
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Nu terug naar het drieluik. Wat is er zo merkwaardig aan de 
afbeelding van Jacobus? 

HET IS JACOBUS DE MEERDERE NIET 
MAAR JACOBUS DE MINDERE 

en deze laatste heeft 
helemaal niks met Santiago te maken. Hoe is dat te zien? 
Apostelen en ook andere heiligen worden afgebeeld met 
typische attributen. Bij apostelen is dat vaak het martelwerktuig 
waarmee ze vermoord zijn. Jacobus de Meerdere is in het jaar 
44 met een zwaard onthoofd en wordt daar dus mee afgebeeld. 
Hij heeft altijd de bekende pelgrimshoed op met opstaande 
voorkant, waarop schelpen zitten en kleine pelgrimsstafjes. Vaak 
heeft hij een pelgrimsstok in de hand waaraan een kalebas hangt 
om daar drinkwater in te kunnen doen en een tas met schelp om 
zijn schouder. 
Niets van dit alles bij de Jacobus op het rechterzijpaneel. Daar 
staat dus Jacobus de Mindere op met een vollerstang in de hand. 
Met deze stok, die eigenlijk diende om laken enz. te maken, is hij 
tijdens het paasfeest van het jaar 62 of 63 vermoord. 

Heeft Gerrit de Morée zich vergist of was de kapel van Galder in 
1942 nog niet bekend als kapel van Jacobus de Meerderde ? 

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

25/7 Cor Christianen Strijbeekseweg 58 Strijbeek 69 jr 
22/8 Jan Smulders Withof 45 Ulvenhout 88 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 

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. 



Het waren vroeger niet uitsluitend kerels die door hun karakteristieke 
daden in onze herinneringen blijven voortleven, er waren ook dames van 
formaat. Een van hen was wel Mieke Bukkum. Een klein, schriel, doch 
fel levend vrouwke met pientere oogskes en een scherp verstand. 
Of ze ooit getrouwd is geweest, we weten het niet. Zelfs niet of ze ooit 
had gevrejen. Maar sinds wij haar leerden kennen, moest geen kerel het 
in z' enne al dan niet zatte kop halen haar ook maar met één vinger aan 
te raken. Ze zat al vroeg in de negotie. Alles wat maar enigszins verhandel
baar was, trachtte ze te pakken te krijgen. Ze had zelfs een bloeiende 
praktijk in huizen en men moest van goeje huize komen om haar te kunnen 
belazeren. Het was eer andersom. Ze heeft nog lange tijd in 't Postlaantje 
gewoond, dat unieke weggetje, gelegen tussen de vroegere Schoolstraat 
en de Raadhuisstraat. Later bewoonde ze een klein huiske achter in de 
Bavelselaan, waar ze ook de laatste dagen van haar leven heeft gesleten. 
In 't Ginneke heerste er in de dagen van weleer een echte gemeenschaps
zin. Burenhulp was iets vanzelfsprekends, zeker wanneer het alleenwonen
den als Mieke Bukkum betrof. Wanneer er iemand de pijp was uitgegaan, 
dan waren het de buren die voor alles en nog wat zorgden. Ze leejen 't 
lijk af, zorgden er voor dat de hele buurt in kennis werd gesteld van het 
overlijden, luidden de klokken, kozen de kist uit en droegen de overledene 
naar de laatste rustplaats. Die was in de Klampetter. Aan het graf nam 
dan de meest begaafde en geletterde het woord en sprak de afscheidsrede 
uit. En hoe meer hij gezopen had, des te bewogener was zijn preek. Tot 
slot werd de dag besloten met een gezellig samenzijn, meestal in het 
stamcafé van den overledene, waarbij aan de koffietafel meer jenever dan 
koffie werd gedronken. En zo ging een ieder dan weer voldaan naar huis, 
sommigen op handen en voeten tegelijk. 
Een van de ongeschreven dorpswetten in die tijd was dat de naaste buren 
om beurten moesten waken bij het lijk. Dat noemde men dan de doden
wacht en gebeurde van 's avonds tien tot 's morgens zes uur. De familie 
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van de overledene zorgde er dan voor dat de tafel was gedekt met koffie, 
brood en kaas. Bovendien stond er ook een fles brandewijn klaar voor de 
wakers om er de moed in te houden. In die dagen was men namelijk nog 
erg bijgelovig. 
Het gebeurde dat op 'n droeve najaarsdag Mieke Bukkum den lèste asem 
had uitgeblazen. Bij de lijkschouwing had den doktoor de ruggegraat van 
Mieke, die krom stond van de reumatiek, met veul moeite en mankracht 
rechtgetrokken. Toen werd ze door de buren in de bedstee gelegd, waar
voor keurig gestreken gordijntjes van Brabants bont hingen. Mieke lag er 
dus schoon bij en kèrsrecht, alleen het uitgedroogde kopke was te zien. 
Verder had ze een lang hemd aan en witte kousen. Schoner kon het niet. 
Klaar voor de lange hemelvaart. Krèk op tijd, klokslag zes uur, kwamen 
de buren, Daan en Sus, de wacht betrekken. 
Een Hagenaar, die al enkele weken bij den Sus in pension was, kwam ook 
mee. Hij wilde zoiets ook wel eens meemaken want dat dejen ze in Den 
Haag nie. Het was al vroeg donker en de najaarsstormen joegen angst
wekkend over en langs het kleine huiske. Een stinkende en walmende 
petroleumlamp stond op de houten tafel en wierp grillige schaduwen langs 
de witgekalkte muren en 'n fütske licht in de bedstee. 
Traditiegetrouw begonnen de wakers eerst den rozenkrans te bidden en 
riepen daarna alle bekende en onbekende heiligen aan om Mieke bij te 
staan. Maar 't was meer voor henzelf bestemd. Na dit zware en heilzame 
werk, begonnen ze zich goed te doen aan de rijkelijk gedekte tafel en 
spraken vervolgens stevig de brandewijn aan. Bij het vierde glaaske klonk 
er plotseling uit de bedstee een zacht "krik-krak". 
Den Hagenees verslokte zich in den drank en werd nog bleker dan het 
lijk. Met wijd opengesperde ogen staarden ze alle drie naar de bedstee. 
Mieke lag echter roerloos. Vlug wipten ze weer enkele flinke borrels door 
het droge keelgat en kregen daardoor weer wat moed. ,,'t Zal de wiend 
wel gewist zijn", zei Daan. Maar de borrel zat amper in de maag of weer 
ging het "krik-krak". 't Kwam duidelijk uit de bedstee. Het klamme zweet 
kwam op het voorhoofd van de wakers en de broeken werden nat terwijl 
de halve inhoud van de borrelglazen op de vloer kwakte. 
"Ik naai er tussen uit", zei Sus. ,,Bende belazerd", zei Daan, ,,ge mot nie 
zo bijgelovig zijn. Wa kan er nou met zo'n dooi mens gebeure?" 't Was 
intussen tegen middernacht gelopen, de tijd waarop geesten en meer van 
dat gespuis aan 't sodemieteren gingen. Nogmaals werd de fles aange
sproken. ,,_J~o", zei Da~n, ,_,'t iest de wiend, da kunde goed hore." Maar 
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amper had hij 't gezegd, of opeens klonk er weer gekraak en nou harder 
dan de beide eerste keren. De verlamming sloeg toen in hun lijven, ze 
staarden naar de bedstee en zagen hoe de dooie Mieke Bukkum overeind 
veerde en krèk met 't kopke voor de bedstee-opening verscheen. Wat was 

het geval? De ruggegraat van het vrouwke was namelijk weer in de ouwe 
stand geschoten waardoor het bovenlichaam als 'n duveltje uit 'n doske 
overeind was gekomen. 
Alsof alle duvels uit de hel hen op de hielen zaten, zo stoven Daan, Sus 
en den Hagenees naar buiten, kwèkend als vèrkens die gekeeld werden. 
Den Hagenees had zelfs geen fut meer om zijn spullen bij den Sus op 
te halen en liep met een vol bescheten broek in één ruk door naar de 
residentie. Toen hij aldaar na een paar dagen bij z'n positieven was ge
komen en men hem de billen had gekuist en bepoeierd, stamelde hij dat 
hij nooit meer naar 't Ginneke zou gaan, want daar was een dooie op
gestaan. 
We hebben hem dan ook nooit meer in ons schone durp gezien. 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 2 
In samenwerking met Wijkblad Heusdenhout 
door Wim Joosen 

Hoe kom ik in Heusdenhout ? 
Ofschoon er zeker nog meer zijn, hebben we u toegezegd een 
drietal mogelijkheden te bekijken. Hierbij de tweede, uiteraard 
weer vanuit een historisch perspectief. 
Deze keer staan we stil bij de Viersprong. Een logisch vervolg op 
de Driesprong, het knooppunt van Teteringsedijk, Oosterhoutse
weg en Tilburgseweg. 

De Viersprong is de kruising van de Heusdenhoutseweg/Mo
leneindstraat en de Tilburgseweg. Historisch gezien is deze 
kruising nog niet zo oud. De huidige Tilburgseweg, die op een 
klein stukje na geheel over het grondgebied van de Gemeente 
Ginneken c.a. liep, werd 'pas' aangelegd in 1822-1823. Waar 
vroeger wegen 'organisch' ontstonden - men liep steeds op het 
best begaanbare pad -, was bij de aanleg van de Tilburgseweg 
sprake van een planmatige aanpak. En heel mathematisch, 
volgens het wiskundige principe: de kortste verbinding tussen 
twee punten is een rechte lijn. 

Napoleon was daar al mee begonnen. Ter wille van zijn troepen 
en vanwege de bereikbaarheid van alle delen van zijn rijk, liet hij 
een wegenplan opstellen en al gedeeltelijk uitvoeren. Toen de 
Franse overheersing in 1813 voorbij was en Koning Willem I der 
Nederlanden aantrad, bouwde deze voort op het idee van een 
rijkswegenplan. Op 25 juli 1816 werd bij Koninklijk Besluit het 
nationaal wegenplan vastgesteld. 

Koning Willem I wilde in de Zuidelijke Nederlanden de industriële 
productie van goederen laten plaatsvinden, die dan via de 
Noordelijke Nederlanden zouden worden verhandeld. Hiervoor 
waren goede verbindingen noodzakelijk, wegen en kanalen. 
Koning Willem I trad hierbij zelf op als 'koopman' en als 'project
ontwikkelaar'. Dat legde hem geen windeieren. 
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Heusdenhout in 1839. Juist linksboven het woord Heiveld is de 
'oude' viersprong afgebeeld 

Zijn formule was helder: leverde een project winst op -
bijvoorbeeld bij (vaar)wegen via de tolgelden- dan was deze 
winst voor de koning. Leed een project verlies dan werden de 
tekorten afgewenteld op de Staat. 

Het nationaal wegenplan klinkt erg groots en dat was het voor 
die tijd zeker. De rijkswegen waren in die periode echter nog 
'kasseienbanen', bestraat met zogenoemde Napoleonkoppen. 
Deze wegen werden later de - veelal nu nog bestaande - grotere 
doorgaande routes. 

Nog later werden de kasseienwegen geasfalteerd, vaak over de 
kasseien heen, die men als fundering van het wegdek liet liggen. 
Aan de randen van de weg bleven de kasseien doorgaans in het 
zicht. Dat leverde het mooie Brabantse woord 'kaaibaand' op. 
Toen de Tilburgseweg en de Oosterhoutseweg nog niet waren 
aangelegd, lag er iets noordelijker dan nu al een viersprong. 

N poleonweg van Driesprong naar Oosterhout / 
aanleg 1813-1816 

thans Oosterhoutseweg / 

I 
I 

I 
I 
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getrokken lijn: oorspronkelijke/ historische weg 
stippellijn: later aangelegde spoorlijn 
streepjeslijn: later aangelegde weg 

later aangelegde 

Oude baan naar Dorst en Tilburg 

·····. ····· '\. .. ' v~~Pn~!nhoefstraatje • • • • • 

...._ Koning Willem 1-weg ne r TIiburg aanleg 1822-1823 
..._. ~enwo v n Breda n ar 's-Hertogenbosch 

--. ~ ans Tllburgseweg ~-- ..... 

Bekijk deze schets in relatie met de kaart uit 1839. Het verschil 
tussen 'organisch' ontstane en 'bedachte ' wegen is kenmerkend 

Je kunt ook spreken van twee dicht bij elkaar gelegen 
driesprongen. Dit historische 'knooppunt' lag iets ten noorden 
van de huidige spoorlijn op het punt waar zich nu de 
aansluitingen van de Posthoorn op de Nieuwe Kadijk bevinden. 
(zie schets en kaartje) 
Het was een belangrijke viersprong. Naar het noorden liep de 
weg, de heerbaan, naar Geertruidenberg. In oostelijke richting 
liep de baan naar Dongen en verder, naar 's Hertogenbosch. 
Ook kon men via een eerdere afslag in Dorst en in Tilburg 
komen. In zuidelijke richting ging men door Heusdenhout via 
Ginneken richting België. 



50 

Zicht op de huidige viersprong en de Moleneindstraat komend 
vanuit het zuiden, met een prominente plek voor het voormalige 
café van de familie Klaasen 

In westelijke richting - via wat nu de Lageweg is - liep de 
verbinding naar de Driesprong, de Teteringsedijk en de vesting 
Breda. 
In 1863 vond een ander infrastructureel karwei zijn afronding. De 
spoorlijn Breda-Tilburg werd opgeleverd. In het allernoordelijkste 
deel van de Gemeente Ginneken c.a. liep de spoorlijn voor een 
stukje door deze gemeente. Hierdoor kwam het landgoed 
Heiningenhoef, dat tegen de grens van de Gemeente Teteringen 
lag, wat afgezonderd te liggen ten opzichte van de rest van de 
gemeente. 
De spoorlijn doorbrak ook de route naar het zuiden, de huidige 
Moleneindstraat. Jarenlang is hier een (onbewaakte) overweg 
geweest, die met de aanleg van het viaduct in de Nieuwe Kadijk 
werd opgeheven. De onbewaakte overweg lag net op het 
grondgebied van de gemeente Teteringen. 
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Vanaf de huidige viersprong kijken we in zuid lijke richting met 
rechtsvoor het voormalige café van de famili K mp-Leemans 

Herbergen, later cafés genoemd, zijn van alle tijden. De beste 
plek ervoor is daar waar veel 'volk' langskomt, zoals op 
kruispunten en bij kerken. 
Op het kruispunt van de huidige Viersprong waren er twee 
tegenover elkaar. Op de hoek Moleneindstraat/Tilburgseweg - op 
het adres Tilburgseweg 215, zie foto - bevond zich het café van 
de familie Klaasen. 
Later werd het café successievelijk geëxploi-teerd door de 
families Rombouts en van der Vorst. Nog later - tot aan de 
sluiting - kwamen er Rotterdamse mensen in. Het café had in zijn 
nadagen geen al te beste naam. Nu zit in dit pand André de 
Pijper, Antiek en Restauratie. 

Aan de overzijde - op het adres Tilburgseweg 222 - was vroeger 
gevestigd het café van de familie Bastiaansen-Buijnsters. In 
1937 nam de familie Kamp-Leemans deze zaak over. 
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Zij exploiteerden de zaak onder de naam Hotel Buitenlust, café 
en restaurant. Later hebben hun zoon Wim Kamp en zijn echt
genote het bedrijf voortgezet. Al jaren is er intussen het Chinees 
Specialiteitenrestaurant Palace gevestigd. 

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 te bellen. We blijven belangstellend uitzien 
naar oude verhalen en foto 's. Reageren per e-mail kan ook: paulus. ulvenhout. com 

CAFÉ RECLAME 
Toen Mozes op de rotsen klopte 
Gebeurde het wonder dat er water dropte 
Maar nog groter is het wonder hier: 
Wanneer ge klopt dan komt er bier. 

Werkgroep Heusdenhouts Historie 
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WIELRENNEN 
door Tommes Verheijen 

Geen massale belangstelling, geen jurytent, geen afzetting, geen 
startpistool en toch werd er in de veertiger- · en vijftiger jaren ge
koerst in maar vooral buiten het dorpshart. 
De eerste proefkonijnen werden met een zakdoek weggevlagd 
op de "koolassiepaden" in het Ulvenhoutse bos en in de lande
lijke dreven van Geersbroek. Zij streden niet om luxueuze prijzen 
maar om krentenbrood en peperkoek op hun eerste "locomotief
jes" 
Onze plaatselijke favorieten moesten het opnemen tegen beken
de "toppers" uit de regio zoals Jantje Konings Ct peperkoekske) 
of Cees Verstraeten en diens broer Toon ( de Kambal) . 
Er werd gespurt en gestoempt op "de blokkenpad" bij de oude 
F azanterie van Tinus en Sie Martens, waar ook de renners van 
een natje en een droogje werden voorzien. 
Nauwelijks als wegrenner herkenbaar draafden onze plaatselijke 
favorieten mee zoals Christ Govers ( de mams) die toen nog 
geen schoenen verkocht maar als veilig terug gekeerde Indië
ganger z'n bruingebrande lichaam kon showen. Hij brak nooit 
door op z'n stalen ros evenmin als "de kraai" Martens of Tuur 
van Oosterbosch. In Henk Kerkhof scheen zich een echte cou
reur af te tekenen. Hij mocht zelfs starten in de 8 van Chaam, 
waar hij zich aan een duizendkoppig publiek uitdrukkelijk mani
festeerde, zij het maar voor een halve ronde. Henk was kort 
van adem maar met een perfecte slokdarm "pap,pap" schreeuw
de hij na de eerste lus. Drikske bediende hem vervolgens op zijn 
wenken en Henk nuttigde z'n literse fles totdat hij geen " pap" 
meer kon zeggen. 
De volgende lus rondde Henk dan af in een eenzame vruchte
loze achtervolging ... 
Ondanks die afknappers bleef het wielervlammetje branden en 
weldra meldden zich Piet Nuijten en Jan Sommen aan. 
Zij lieten de Ulvenhoutse dreven voor wat ze waren en richtten 
zich op de regionale koersen als nieuweling en amateur. Beide 
behaalden verschillende overwinningen omdat ze alle twee een 
vlijmscherpe sprint hadden. 
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Het profstadium zat er echter niet in maar met Tuur van Ooster
bosch aan het roer werd langzaam naar een professioneel opge
zet wielerspektakel gewerkt hetgeen uitmondde in de stichting 
U.R.C "De Groene Jager" die ons tientallen jaren van puur wie
lergenot voorzag. 

WILHELMINABOOM BIJ DE GAFFELSTRAAT 
door Kees Leijten 

Toen koningin Wilhelmina in 1923 haar zilveren ambtsjubileum 
als vorstin vierde, plantte burgemeester Serraris van Ginneken 
en Bavel op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de 
Gaffelstraat een "Wilhelminaboom" 
Er omheen kwam een hekwerk met daarin verwerkt enkele 
schilden. 
Een schild met 1898 - 1923 en enkele schilden met het wapen 
van Ginneken en Bavel. 
Wie schets echter mijn verbazing toen ik constateerde dat deze 
schilden vervangen zijn door het wapen van Breda. 
Wie pleegde deze geschiedvervalsing ? 
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TELEFONIE IN BAVEL 
door Jan Bastiaansen 

In het augustusnummer van de BVP stond een viertal adverten
ties van ondernemers waarvan bijzonderheden gevraagd 
werden. Echte bijzonderheden van die ondernemingen weet ik 
niet, ik kom tenslotte niet uit Ginneken, Ulvenhout of Bavel. 

De advertenties zouden afkomstig zijn uit een krant van 1935. 
Daar twijfel ik aan en wel om de volgende reden . Bij drie van de 
vier advertenties staat een telefoonnummer vermeld. Het 
telefoonnummer is interessant omdat het ons iets vertelt over het 
tijdstip waarop de advertenties geplaatst zijn. * 

De advertentie van W. van Eikeren-Adank uit de Wilhelmina
straat vermeldt het telefoonnummer 5898. Deze advertentie kan 
heel goed in een krant van 1935 gestaan hebben omdat in 
Breda, waaronder Ginneken telefonisch viel , reeds vanaf 29 
oktober 1932 een automatische telefooncentrale bezat. De 
telefoonnummers van Breda bestonden toen al , en tot 1959, uit 
vier cijfers. 
De twee andere advertenties zijn van Bavelse ondernemers en 
vermelden een telefoonnummer van drie cijfers , beginnende met 
een 2. 
In 1935 was er in Bavel nog geen automatisch telefoonverkeer 
mogelijk. De weinige abonnees die er op dat moment waren, 
welgeteld 17, hadden opeenvolgende nummers, te tellen vanaf 
1, 2, 3, enzovoorts. Tot het einde van 1937 was er een 
telefonist( e) achter een centraal post nodig om een verbinding tot 
stand te brengen. 
Op de datum 14 december 1937 werd er in Bavel een 
automatische telefooncentrale van het merk Siemens en Halske 
in "gebruik gesteld. De capaciteit van de centrale was 50 
nummers waarvan er dus meteen 17 in gebruik genomen 
werden. De telefoonnummers bestonden uit drie cijfers en 
begonnen allemaal met een 2. 
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De bedoelde advertenties van de Bavelse ondernemers kunnen 
dus niet in een krant van 1935 gestaan hebben maar wel in een 
krant van na december 1937. 
Het netnummer (kengetal) van de Bavelse abonnees was tijdens 
de indienststelling K403, in 1939 gewijzigd in 01603 en later nog 
eens gewijzigd, in verband met een wijziging in de tariefstructuur, 
in 01613. 
Vermeldenswaardig is nog dat op 23 april 1976 de telefoon
centrale van Bavel viercijferig werd, alle abonnees kregen voor 
hun bestaande nummer een 1. Op 24 augustus 1988 werd de 
oude Siemenscentale vervangen door een computergestuurde 
centrale van het type AXE-RSS van het merk Ericsson 
Op 1 O oktober 1995 kregen bijna alle telefooncentrales in 
Nederland een nieuw abonnee- en netnummer. 
De telefoonabonnees van Bavel kregen vanaf die datum een 
zescijferig nummer door er de cijfers 43 voor te plaatsen en zijn 
vanaf die dag bereikbaar onder het netnummer 0161. 

Voor een uitgebreide uitleg van de wetenswaardigheden van de 
Ulvenhoutse telefoonabonnees, zie de BVP nr.67 (dec 1987). 

* Reactie van de redactie: Jan Bastiaansen is een goede lezer. 
De advertenties kwamen uit de Anti-Annexatiekrant Ginneken 
van oktober 1938. 1935 Was een vergissing van de redactie. 
Het moest 1938 zijn. Pluim voor Jan. 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 169 
OKTOBER - WIJNMAAND - ZAAIMAAND 
Is oktober warm en fijn - 't zal een harde winter zijn 
Is oktober nat en koel - wordt de winter zacht en zwoel 

NOVEMBER-SLACHTMAAND-JACHTMAAND 
Sint Caterien komt in het wit (25/11) 
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GRENSGEVALLEN V 

MOMENT VAN RUST IN DE KOLONIE 
door Jan van der Beek 

Graag neem ik u in gedachten mee naar Wortel Kolonie, het 400 
ha grote domein ten oosten van Wortel, u weet wel, dat dorpje in 
de buurt van Hoogstraten vlakbij de Nederlandse grens. Het is 
een groene oase met open akker- en graslanden en statige 
dreven, die de bossen lijken te doorklieven. Het op het eerste 
icht rustige Wortel Kolonie wemelt van dierenleven. 

Alvorens ons nader te verdiepen in dit prachtige natuurgebied 
lijkt het mij een goed idee onze rondtocht te beginnen in feest-
aal / cafetaria, cafe Den Bayerd in het gebouw "Het Casino". 

Den Bayerd betekent "Rustplaats voor de vermoeide reiziger". 
Men werkt aldaar met biologisch producten, terwijl geheel gericht 
op de omgeving en verdere omstreken een wandelgids met 12 
voetwegen en een fietskaart met het Antwerpse fietsknopen
netwerk te verkrijgen zijn. 
Een aanrader is het nuttigen van een Kriek, te verkrijgen aan een 
democratische prijs. Dan ziet de omgeving er nog mooier uit. 
Tussen haakjes, Den Bayerd kan ook worden afgehuurd voor 
feesten en partijen. Wel na het feest zelf de zaal opkuisen. 

In de 19de eeuw richtte de overheid in dit domein een kolonie op 
waar landlopers en bedelaars terecht konden. In 1955 werd 
Wortel Kolonie een onafhankelijke instelling met eigen beheer tot 
in 1993 de wet op de landloperij werd afgeschaft. De gebouwen 
van de grote boerderij staan er nog, maar zijn niet meer in 
gebruik. De andere gebouwen zijn nu omgevormd tot 
strafinrichting. In 1999 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos 
het 400 hectaren omvattende bos en natuurgebied aan, waarvan 
ongeveer 360 hectaren in Belgie en 40 hectaren in Nederland. 
De aanwezige bossen bestaan hoofdzakelijk uit naaldhout, zoals 
de grove den, de Corsicaanse den en lork. Door het kappen van 
bomen krijgen de oorspronkelijke heidevennen weer zonlicht. 
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Dit komt vooral planten als zonnedauw, veenbes en dopheide 
ten goede. Het trekt ook heel wat insecten en waterbewoners 
aan, waaronder verschillende soorten libellen en de zeldzame 
poel kikker. 
Dan heb ik nog niet eens gesproken over de meer dan 75 
soorten vogels, waaronder havik, buizerd, boompieper, bonte 
vliegvanger, kuifmees, blauwborst, krakeend en dodaars Dit alles 
ook nog los van andere dieren des velds, zoals hermelijn, 
bunzing, wezel en een schuchtere ree. 
Op 29 juni 1999 wordt Wortel Kolonie bij ministerieel besluit als 
landschap beschermd. Op dat moment nemen de Stichting 
Kempens Landschap en het stadsbestuur van Hoogstraten het 
beheer over van het Convent en de actiegroep "Handen af van 
Wortel Kolonie", de clubs die geijverd hebben voor een zinvolle 
herbestemming voor de gronden en gebouwen van het domein. 
Kortom een natuurgebied, dat zich heel wel leent voor de 
voorjaarswandeling van de club. 

In het bezoekerscentrum van de Kolonie, De Klapekster, is het 
Jan Spannenburg-museum ondergebracht. Jan was een pionier 
in de Noorderkempen. Hij trok met zijn jeep langs de land
bouwers, vooral om kerkuilen te ringen. Na zijn overlijden schonk 
de familie de collectie van Jan ( opgezette dieren, boeken, foto's, 
enz ... ) aan de stad Hoogstraten om er een educatieve bestem
ming aan te geven. Nu beheert Natuurpunt Markvallei de 
collectie. Het museum kan op zondag worden bezocht. 
(Voor de organisatoren van de voorjaarwandeling: Op aanvraag 
staat er ook een gids klaar.) 

Tot ziens, tot Wortel. 

UITSPRAAK 171 
Rijk wordt- een mens niet door wat hij verdient, maar door wat hij 
niet uitgeeft. ( Henri Ford ) 
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ADVERTENTIES VAN TOEN 
In oktober 1938 verscheen in de gemeente Ginneken en Bavel 
de Anti Annexatiekrant.. Die werd huis aan huis bezorgd in onze 
oude gemeente. De kosten werden gedekt door een pagina 
dvertenties van bedrijven uit ons heem .. Sommige bedrijven 

bestaan nog, andere zijn verdwenen. 
1 n de komende Brieven zullen we de advertenties als bladvulling 
gebruiken. Een vraag aan U: Indien u de advertentie ziet van een 
niet meer bestaand bedrijf en u kunt er iets van vertellen, laat het 
ons weten. Hele kleine of erg grote verhalen, alles is welkom. 
Zend ze naar ons redactieadres leijtenhooijen@zonnet.nl of 
Craenlaer 18 Ulvenhout met duidelijke afzender, zodat we 
contact met u op kunnen nemen. En misschien hebt u nog wel 

en foto ............ (u krijgt hem onbeschadigd terug). 

WED. MIDDELAER-HURKS 
LECTR. BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 

p cialiteit in HEERLIJKE KOEKJES EN GEBAK 
CHOCOLADE-DESSERTARTIKELEN 

N emt proef met onze overheerlijke 
OINNEKENSCHE SPECULAAS 

PR.-JULIANASTR.1 -GINNEKEN -TEL.4836 
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P. BROUVVERS 
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INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS 181 15 -10 - 2010 

Advertenties van toen Krantenknipsel 59 
Agenda 2010- 2011 (159) Bestuur 4 
Burgerlijke Stand 200 jaar Kees Leijten 22 
Caféreclame Redactie 52 
Collectie Paulus van Daesdonck Kees Leijten 20 
Convocatie 25 Toon van Miert 2 
Dialect in Noord-Brabant prof.dr Jos Swanenberg 10 
Ginneken anno 1917 (deel VI ) Baron van Voorst tot V 33 
Grimhuysen Centraal Louis Vriens 23 
Heemkundig Weerbericht 169 Redactie 56 
Heusdenhouts Historie 2 Wim Joosen 47 
In Memoriam Bestuur 43 
Inhoud Brieven van Paulus 181 Kees Leijten 60 
Jaarverslag 2009-2010 Niek Kools 13 
Lintje naar de Toekomst Il Kees Leijten 7 

Merkwaardig Drieluik in museum Toon van Miert 37 
Mieke Bukkum (vroeger in 't Ginn.) Mark van Dael 44 
Moment van rust in de Kolonie Jan van der Beek 57 
Monumenten van nu Hoofdredacteur 1 
Monumenten vroeger en nu Louis Vriens 11 
Nieuws uit het museum 85 Kees Leijten 19 
PaulusMail Goed Idee Redactie 21 
Sinterklaas en Kerstmis Bestuur 19 
Telefonie in Bavel Jan Bastiaansen 55 
Uitspraak 171 Redactie 58 
Verslag van de Kascommissie Toon van Miert 5 
Vluchten naar het Noorden Krantenknipsel 35 
Volkswijsheid Redactie 3 
Vredesfeesten in Ulvenhoud Fotarchief Paulus 30 
Vroeger bij ons in't Ginneken Mark van Dael 44 
Wielrennen Tommes Verheijen 53 
Wilhelminaboom Kees Leijten 54 

omslag:: Nieuwe bord bij museum geschonken door Frank Brauers 

111l11111dekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 
ml r 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68. 

: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-561 29 69 
: 37 13 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
: paulus@ulvenhout.com. website : paulus.ulvenhout.com 

1 formatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd 
1 N-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine 

ltll<indi.rheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente 
n n Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

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

n vormgeving : Kees Leijten. 

undekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1° zondag 
m nd van 14.00- 16.00 uur en elke woensdag van 14.00- 16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). 

lldlri,lngen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur. 
n ugustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum· (S 10.49. 79) 

: voorzitter 
: vice-voorzitter 
: secretaris 
: 2° secretaris 
: penningmeester 
: 2° penningmeester 
: medewerker Ulvenhout 
: medewerker Bavel 
: medewerker Galder-Strijbeek 

2008 
2010 
2009 
2008 
2010 
2010 
2008 
2009 
2009 

: Erevoorzitter Gerard Mous + : Erelid Jan van Dongen : Erelid 

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

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. Christ 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 Le,jten, Ad Mol e .a 
Ben C Martens 
Ben C. Martens 
Louis Vriens en JC.M ,de Roover 

remgingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 

€ 2,00 
uitverkocht 
uitverkocht 
f 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 

1 diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. 
lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2010-2011: € 17,- . 




