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PAULUS' MUSEUM JUBILEERT 
Op 6 september zal het 25 jaar geleden zijn dat Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck onder grote belangstelling zijn museum 
opende. Het volledige gemeentebestuur in koets, harmonieën uit 
Bavel en Ulvenhout; een volksdansgroep uit Galder, vendel
zwaaiers uit Meerle en vooral veel mensen. 
Nu 25 jaar later waren er meer dan 50 tentoonstellingen, zo'n 
50.000 bezoekers en veel aandacht in de pers. 
Op 4 september vieren we ons zilveren bestaan met de opening 
van een tentoonstelling over Tweehonderd jaar Burgerlijke Stand 
met kleine en grote documenten die bij het leven behoren: 

SPOREN VAN ONZE VOOROUDERS - 200 JAAR BURGERLIJKE STAND 

Documenten over geboorte, huwelijk en dood maar ook genalo
gieën en persoonlijke documenten. 
Ook deze aflevering van uw tijdschrift, het 185e al, houdt zich er 
mee bezig. Naast verslagen van onze activiteiten en plannen 
voor de toekomst En natuurlijke een rijke schakering van lange 
en korte artikelen_ En vanzelfsprekend ook een vooruitblik op de 
nieuwe tentoonstelling in 

PAULUS' MUSEUM DAT JUBILEERT 
---------------------------------------------------------------
paulus@ulvenhout.com paulus.ulvenhout.com 
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AGENDA 2011 (163) 
sept. 
04 

19 

okt. 
02 
08 
17 

nov. 
06 
21 

dec. 
04 
15 
31 

2012 
jan. 
01 
08 
22 

25 jaar Museum Paulus van Daesdonck 
Opening tentoonstelling 
"Sporen van onze voorouders - 200 jaar Burgerlijke Stand" 
door drs Harrie Nuijten, burgemeester van Alphen-Chaam 
en oud gemeentesecretaris van Nw-Ginneken - 14.00 uur 
Jaarvergadering in de Tussenpauz te Bavel - 20.15 uur 
(agenda zie pagina 257) 

Museum open 
Brieven van Paulus 186 
Lezing over 200 jaar Burgerlijke Stand door Kees 
Heystek in de Leeuwerik te Galder - 20.15 uur 

Museum open 
Lezing door Ad Jansen over de poortjes in Breda 
in de Pekhoeve te Ulvenhout - 20.15 uur 

museum open 
Brieven van Paulus 187 
Kinderen in ons heem zingen Nieuwejaorke Zoete 

Nieuwjaar - museum gesloten 
museum open 
muziekmiddag in Mariëndal Ginneken : 
"de Elckerlyc-Speellieden" om 14.00 uur 

wijzigingen voorbehouden 
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

1e 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, camavalszondag , 
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Beste vrienden van ons heem, 

Eind augustus moet het gebeurd zijn; eind augustus moet ~ns 
museum gerenoveerd en heringericht zijn. Dankzij de geweldige 
inzet van vrijwilligers is het gelukt om ons museum aan te pas
sen aan de wensen en eisen van deze tijd. Alles is geschilderd, 
alle elektrische leidingen zijn vernieuwd, er is getimmerd en 
gemetseld, gegraven en weer dichtgegooid, vitrinekasten 
verplaatst en weer verplaa.tst ... 
Beste lezers, er moest veel gebeuren om aan de voorschriften 
van brand- en inbraakbeveiliging te voldoen. We zijn heel blij met 
de vloerverwarming die in de tentoonstellingsruimte en de entree 
is gelegd. Nogmaals, zonder de inzet en de d~skundighe!~ van 
heel wat vrijwilligers zou het, ook financieel, met gelukt zIJn om 
van ons museum een eigentijds heemkundig museum te maken. 
Het bestuur is iedereen die hieraan meegewerkt heeft, heel veel 
dank verschuldigd. Bij de opening van de tentoonstelling op 4 
september zetten we hen in het zonnetje. Zonder onze 
subsidiënten - Cultuurfonds 't Hofflandt , Erfgoed Brabant en 
Reconstructiecommissie De Baronie - hadden we de enorme 
klus niet kunnen klaren. De commissie o.l.v. Thorn Neger die de 
verbouwing voorbereid en begeleid heeft, heeft er heel veel werk 
aan gehad en heeft dat met grote zorg uitgevoerd. Kees, Niek, 
Jos en Thorn geweldig bedankt! 

Het leven gaat door; we worden ouder en begrijpen dat er een 
periode in ons leven komt dat we niet alles meer kunnen doen 
wat we met veel plezier gedaan hebben, dat we ons leven 
anders in moeten richten. 
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Ik heb dat moment nu bereikt en heb besloten om de komende 
twee jaar mijn bestuursfuncties bij verschillende verenigingen 
neer te leggen. Op de komende jaarvergadering stop ik als 
voorzitter van onze heemkundekring. Met heel veel plezier zal ik 
de rest van mijn leven terugdenken aan de jaren dat ik Paulus 
van Daesdonck heb geleid. Ik heb veel vriendschap 
ondervonden en de kennismaking met Paulus heeft mijn leven 
verrijkt. De heemkundekring ligt mij zeer nauw aan het hart en 
daarom blijf ik me zo lang het kan, inzetten voor Paulus. Ik blijf 
nog minstens een jaar in het bestuur, ik blijf de rest van mijn 
leven schrijven in de Brieven en ik blijf met veel plezier op 
woensdagmorgen 'werken' in onze depots. Gerard Oomen, een 
man met een geweldige bestuurlijke ervaring, neemt het 
voorzitterschap van mij over. Ik ken zijn doorzettingsvermogen 
en zijn snelheid van handelen, eigenschappen die Paulus heel 
goed kan gebruiken. 

Op de jaarvergadering nemen we afscheid van Anneke Oomes 
en Jan Grauwmans als bestuurslid. Anneke was nog jong - dat 
is ze trouwens nog - toen ze in 2004 bestuurslid werd. Ze is erg 
betrokken bij het heemgebeuren, is actief in het Ulvenhoutse en 
hanteert met grote vaardigheid de pen. Ze heeft een drukke 
werkkring bij Staatsbosbeheer, die veel tijd en energie vraagt. 
We kunnen een beroep op haar blijven doen voor het schrijven 
van stukjes en het maken van foto's. We zullen je missen, 
Anneke. Bedankt voor je inzet. 
Jan Grauwmans is vanaf het allereerste begin, vanaf 1975 dus, 
bestuurslid geweest. De kring heeft geweldig geprofiteerd van 
zijn kennis van ons heem en de mensen die er wonen. Gelukkig 
blijft Jan op woensdagmorgen actief in onze depots. Zijn liefde 
voor de streek zorgt ervoor dat we ook op hem een beroep 
kunnen blijven doen. 
Maar ... het zal wennen zijn om zonder hem te vergaderen. Het 
ga je goed, Jan, en bedankt voor alles wat je voor Paulus 
gedaan hebt. 

Veel leesplezier met Brieven 185 

Toon van Miert (voorzitter) 
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36e JAARVERGADERING 
Op maandag 19 september 2011 houdt onze heemkundekring zijn 
zes en dertigste algemene ledenvergadering in De Pekhoeve te 

Ulvenhout Aanvang 20.15 uur 

AGENDA 
1 Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen 
2 Notulen Vfln de 35e algemene ledenvergadering van 20-09-

2010 gepubliceerd in B.v.P.185 
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 ( Harry van Dijk en Jo Box) 
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het 

verenigingsjaar 2011-2012. Harry van Dijk treedt af. 
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begro

ting voor het jaar 2011-2012. 
8 Evaluatie actieplan 2010-2011; voorleggen plan 2011-2012 
9 Website onze zorg 

10 Presentatie van de Werkgroepen 
11 Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

volgens rooster Jan Grauwmans; T con van Miert en Anneke 
Oom es af. Jan Grauwmans en Anneke Oom es stellen zich 
niet herkiesbaar. Toon van Miert stelt zich wel herkiesbaar als 
bestuurslid. Het bestuur stelt Joke van Baal-Smeekens voor 
als nieuw bestuurslid. 
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen de namen 
van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de vergadering aan het 
secretariaat bekend te worden gemaakt onder overlegging van een 
voordracht met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de 
kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden 

12 Voorzitter Toon van Miert trekt zich terug als voorzitter van het 
bestuur. Het bestuur draagt Gerard Oomen voor als nieuwe 
voorzitter. 

13 Rondvraag 
14 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Na de pauze met Bavels worstenbrood zullen een aantal heem
kundige films vertoond worden. 
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200 JAAR BURGERLIJKE STAND 
WIE - WAT - WAAR - WANNEER - WAAROM 

Op 17 oktober houdt Cees Heystek uit Sprang-Capelle voor de 
leden van Paulus een voordracht over de twee eeuwen oude 
Burgerlijke Stand. 
Waarom, door wie en op grond waarvan is de burgerlijke stand in 
1811 ingesteld. Hoe betrouwbaar is dit fenomeen? Wat hebben 
genealogen eraan? Wat zijn de krenten uit de pap bij een 
onderzoek? 
Hoe heeft de BIS. zich in de twee eeuwen ontwikkeld. 
Op deze en vele andere vragen geeft Cees Heystek antwoord in 
zijn voordracht in de Leeuwerik te Galder op maandag 17 okto
ber om 20. 15 uur. 
Een interessante avond die u zeker niet mag missen. 

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

05/04 Anna Jansen-Kin Kerkstraat 45 Bavel 
17 /04 Annie van Dort -van Deurzen Breda 
18/04 Jo van Kaam Zuster Boomaarsstr. 1 Bavel 
15/05 Piet van Poppel Slotlaan 15 Ulvenhout 

Dat zij mogen rusten in vrede 

102 jr 
98 jr. 
89 jr. 
83 jr. 

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

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 

door Kees Leijten 
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(EN ANDER NIEUWS ) 89 

PAULUS VERBOUWDE 
Op 6 september a.s. bestaat ons museum 25 jaar. In die 25 jaar 
is er bouwkundig aan ons museum weinig gedaan. 
We willen vóór we ons jubileum vieren de stal, waar we onze 
wisselexposities houden, grondig aanpakken. 
En dat is gebeurd. 
Er kwam een nieuwe vloer in met vloerverwarming; een nieuwe 
houten wand als expositiewand en tevens als isolatiewand. 
Ook de brand- en inbraakbeveiliging van het museum werd 
verbeterd. Van Erfgoed Brabant, Cultuurfonds 't Hofflandt te 
Ulvenhout en van de provincie Noord-Brabant via Reconstructie
commissie De Baronie ontvingen we subsidie om het werk te 
financieren.. Ons museum was daarom het eerste halfjaar van 
2011 gesloten . Op 4 september, de dag dat we ons zilveren 
bestaan vieren, openen we een tentoonstelling over 200 jaar 
Burgerlijke Stand. 
In de komende tijd zal ook onze boerderij aan de buitenzijde 
opgeknapt worden mede door een subsidie van de gemeente 
Breda. 
We hopen nog vele jaren van onze boerderij en van ons unieke 
museum te kunnen genieten, Maar donkere wolken pakken zich 
samen boven de culturele wereld . De steun van onze leden en 
vrijwilligers zal daarbij onontbeerlijk zijn . 
En die vrijwilligers hebben voor ons veel betekend in de voorbije 
periode. Hulde aan die mannen. 
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SPOREN VAN ONZE VOOROUDERS 
200 JAAR BURGERLIJKESTAND 
door Kees Leijten 

Napoleon zal twee eeuwen geleden niet gedacht dat anno 2011 
zoveel aandacht besteed zou worden aan zijn besluit de 
Burgerlijke Stand in te voeren. 
Op 4 september openen wij onze tentoonstelling. Interessante 
zaken zult u er zien , maar we kunnen meer gebruiken. 
Hebt u oude trouwaktes uit uw familie; een ouderwetse trouw
foto· een stamboom of andere interessante zaken die het ten
too~stellen waard zijn, neem dan contact op Hans van der 
Zanden (0161 43 40 47), Louis Vriens (076 561 00 19), Kees 
Leijten (076 561 27 42) of stuur een mailtje naar: 
paulus@ulvenhout.com . 

STUDIEDAG 200 JAAR BURGERLIJKE STAND 
Op zaterdag 1 oktober organiseren Erfgoed Brabant, Brabants 
Heem; de Leerstoel Cultuur in Brabant en het Nederlands Cen
trum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) samen een 
studiedag over Tweehonderd Jaar Burgerlijke Stand in zaal De 
Strijp in Gilze. 
Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift was nog geen digitale 
agenda beschikbaar. Zodra die bekend is, stuur ik al onze leden 
die onze PaulusMail ontvangen een kopie. 
Wilt u het programma ook ontvangen neem dan een gratis 
abonnement op PaulusMail.. Het belooft een interessante dag te 
worden in Gilze. 

WIST U? 
Wist u dat we al bijna 11.000 bidprentjes hebben ingevoerd op 
onze computer ? Bewaar dus oude en nieuwe prentjes voor 
Paulus. Die is er blij mee ! 

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET 
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U BIEDT 
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PAULUS' MUSEUM IN HET ZILVER 
door Kees Leijten 

Op 6 september is het 25 jaar geleden dat de Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck zijn eigen museum opende in het boer
derijtje Pennendijk 1. Het boerderijtje, gebouwd in 1903 , was ei
gendom van de gemeente en bewoond door de zusters 
Verdaasdonk. Het was vrij gekomen toen beide dames in het ver
pleeghuis waren opgenomen. 
Met vele vrijwilligers werd het pand opgeknapt. 
Leo Nouwens , bestuurslid van Paulus, was onze eigen architect. 
Van de gemeente kregen we alle steun. 
Op 6 september opende burgemeester Van de Ven het museum, 

Sinds de opening van ons museum op 6 september 1986 waren er 
in die eerste 25 jaar meer dan vijftig exposities: 

1986 01 Leuke dingen uit eigen bezit 
1987 02 Oranje in het Goud 

03 Ulvenhout 700 jaar 
1988 04 Gezondheidszorg in vroeger jaren 

05 Monumenten in Nieuw-Ginneken 
1989 06 Verkennerij 

07 d'Oude Imkerij 
1990 08 Miniatuur Koetsen 

09 Kerststallen 
1991 10 Schutterijen 

11 Oud Speelgoed 
1992 12 Nieuw-Ginneken 50 jaar jong 

13 Nieuw-Ginneken in Prent en Kaart 
1993 14 Scholen in Nieuw-Ginneken 

15 Carnaval in Nieuw-Ginneken 
1994 16 'n Blik op Blik 

17 Nieuw-Ginneken in de 2e Wereldoorlog 
1995 18 Monumenten in Steen en Aardewerk 

(Puddingvormen en foto's monumenten) 
19 Op en om de grens 

1996 20 Duiven houden als Hobby 
21 200 Jaar Brabant 
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1997 22 Nieuw-Ginneken 55 jaar 
23 Vier Harmonieën in ons Heem 

1998 24 100 Jaar Koninginnedagen 
25 Bedrijvigheid in ons Heem 

(Foto's Bedrijven en 't Opgraven van Grimhuysen) 
1999 26 33 Jaar Carnaval in Ulvenhout 

27 100 Jaar Staatsbosbeheer 
28 Bavel 700 jaar 

2000 29 Over Eten Gesproken 
30 Paulus 25 
31 EHBO Ulvenhout 50 
32 UW-40 60 jaar 

2001 33 Van Meerseldreef tot Daesdonck 
tussen 't Merkske en Daesdonck 

34 Paard en Heem 
2002 35 Huwelijken in het Oranjehuis 

36 Gouden bruiloften 
2003 37 Jaar van de Boerderij 

38 Boerderijen in de kunst 
2004 39 't Ginneken in beeld 

40 60 Jaar bevrijd 
2005 41 Vrouwenorganisaties in het land van Paulus 

42 100 Jaar Klassenfoto's uit ons heem 
2006 43 100 Jaar Constantia 

44 25 jaar Brandweer Nieuw-Ginneken en de tijd daarvoor 
2007 45 Boer en Tuinder; Van individu tot coöperatief 

46 Leven langs de Landsgrens 
2008 4 7 Paulus' Heem in Ansichtkaarten 

48 Dat was pas Geloven 
2009 49 De Mark, Levensader van ons Heem 

50 Molens in en om het Heem van Paulus; 
100 Jaar Korenbloem 

2010 51 Ulvenhouts Carnaval 44 jaar 
52 Zo leerden we, Zo speelden we 
52 Gemeentelijke Monumenten in ons Heem -

Grimhuysen ontdekt 
2011 53 Sporen van onze voorouders - 200 jaar Burgerlijke Stand 
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NOTULEN 35E JAARVERGADERING 
VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 
op maandag 20 september 2010 in de Pekhoeve te Ulvenhout 
door Niek Kools, secretaris 

Behalve de 9 bestuursleden hebben nog 58 leden de presentielijst 
getekend. Er zijn 3 berichten van verhindering ontvangen. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur. 
Hij geeft aan dat de vereniging dit jaar 35 jaar bestaat en dat er nog 
2 bestuursleden van het eerste uur zijn: Kees Leijten en Jan 
Grauwmans. Zij betekenen veel voor Paulus. 
Hij vraagt een moment stilte voor de 13 leden die dit jaar zijn 
overleden. 
9 leden ontvingen dit jaar een Koninklijke onderscheiding. 
Hij memoreert de activiteiten van enkele werkgroepen. 
De voorzitter roept de leden op om mee te denken hoe het ledental 
zou kunnen groeien. Er is een lichte teruggang. Hij roept de leden 
ook op om actief in de vereniging deel te nemen aan activiteiten. 
Tot slot heeft hij nog een nieuwtje: dankzij ons lid Frank Brauers 
(van Atelier Vue Presentaties België) staat er nu een prachtig bord 
met logo in de tuin van het museum. De heer Brauers heeft dat aan 
Paulus geschonken. 

2. Notulen 34e jaarvergadering 
Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. 
De voorzitter dankt de vorige secretaris Jan van Dorst voor deze 
laatste notulen van hem. 

3. Jaarverslag 
De secretaris presenteert het jaarverslag. 

4. Financieel beleid 
De penningmeester geeft aan dat er een positief resultaat is van € 
900,- Er zijn nog enkele posten te betalen. 
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5. Verslag kascommissie 
Er ontstaat een probleem als blijkt dat de kascommissie niet 
aanwezig is. Weliswaar hebben de heren A. Heemskerk en H. van 
Dijk (heeft zich afgemeld) de penningmeester na de controle laten 
weten dat zij instemmen met het gevoerde beleid, maar volgens 
artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement dient de commissie 
verslag uit te brengen op de jaarvergadering. 
Na enige discussie wordt besloten, dat de schriftelijke goedkeuring 
gepubliceerd wordt in de Brieven van Paulus. Leden kunnen hierop 
hun reactie geven. Als die reacties niet komen, wordt aangenomen 
dat de leden hun fiat geven aan het gevoerde beleid. Dit werd een 
creatieve oplossing genoemd. 
Alternatief zou zijn dat er een jaar gewacht moet worden tot de 
volgende jaarvergadering. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 
De heer Jo Box stelt zich beschikbaar om volgend jaar, samen met 
H. van Dijk, de kascommissie te vormen 

7. Begroting 2010- 2011 
Naar aanleiding van de gepresenteerde begroting vraagt de heer W. 
Spa pens wederom waarom de kosten voor lezingen zo hoog zijn. 
De penningmeester geeft aan dat sprekers van buiten onze Kring 
niet komen voor een flesje wijn . Zij vragen een onkostenvergoeding. 
Wij willen ook graag kwaliteit bij de lezingen hebben en dat kost wat. 
Hoogste post blijft overigens de muziek- /cabaretmiddag in januari. 
De vergadering is akkoord met de begroting. 

8. Verkiezing bestuur 
Drie bestuursleden zijn aftredend: Toon Goos, Kees Leijten en Hans 
van der Zanden. 
Zij stellen zich herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten. 
Zij worden herbenoemd door middel van applaus. 

9. Huishoudelijk Reglement 
Al vele jaren is er in de vereniging een Huishoudelijk Reglement. 
Het is echter nooit vastgesteld door de ledenvergadering. 
Dat wordt vanavond goedgemaakt. 

265 

Binnen het bestuur is het stuk diverse keren besproken en 
aangepast. 
Het bestuur stelt alsnog een wijziging voor van artikel 1 : 
"gezinsleden van leden en ereleden die op hetzelfde adres wonen, 
zijn gratis lid van de vereniging" 
Naar aanleiding van enkele opmerkingen van de heer Hans Marttin 
legt de secretaris de strekking van artikel 14 uit en stelt voor een 
regel weg te laten. Met het bestuur wordt altijd het voltallige bestuur 
bedoeld. 
Het definitieve en goedgekeurde Reglement kunnen de leden 
desgewenst via mail ontvangen. 

10. Actieplan 2010 - 2011 
Uit het beleidsplan (zie jaarverslag) blijkt dat het komende jaar de 
volgende activiteiten gepland staan: 

a) Opschonen museum 
b) Herinrichting museum 
c) Oplossing tram 
d) Voltooien archiverin~ depots 
e) Schrijvers zoeken voor de Brieven van Paulus 

11. Werkgroepen 
De activiteiten van de taak- en werkgroepen zijn in het jaarverslag al 
genoemd. De voorzitter stelt voor om geregeld verslag te doen van 
de activiteiten in de Brieven van Paulus. 

12. Rondvraag 
Mevr. Hoogerheide stelt dat er mooie films klaar liggen. Als je die 
digitaliseert en verkoopt, dan kan het geld opleveren voor de 
Heemkunde-kring. De suggestie is zeker waar, maar in het 
Jaarverslag staat niet voor niets een oproep om een werkgroep " 
digitalisering films en foto's" op te starten. 
Het bestuur wacht op reacties. 
Er kwam ook in dit verband een opmerking, dat het misschien kan 
gebeu-ren door studenten van scholen. 
Het bestuur rekent graag op bemiddeling door leden. 
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13. Sluiting 
Om 21. 10 uur sluit de voorzitter dit eerste deel van de avond af. 

In de pauze wordt het traditionele Bavelse worstenbrood uitgedeeld. 

Na de pauze houdt Ad Jansen een boeiende lezing over Grimhuy
sen. 

EENDRACHT 
MAAKT MACHT 

Vier vrijwilligers 
bouwen samen 
aan onze vitrinekast 
onder het 
toeziend oog van 
Jos Verschuren. 

Van voor naar achter: 
Piet Karremans, 
Ed Ott, Thorn Neger 
en Ad van Riel 
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LINT JE VOOR ADAM VERKOOIJEN 
door Kees Leijten 

Het was een gezellige drukte bij Guus Verkooijen, zoon van 
Toos en Adam Verkooijen , op vrijdag 29 april , de dag dat de lint
jes weer over Nederland dwarrelden. Toen omstreeks half twaalf 
burgemeester Harrie Nuijten en alle gasten aanwezig waren 
werd ook Adam met een smoes naar de tuin van z'n zoon gelokt. 

Tot de verbaasde Adam (Ad) richtte Harrie Nuijten het woord: 
Ad, wij weten dat jij een bescheiden mens bent. Als je had 
geweten dat ik vandaag hier voor jou gekomen was, als gezant 
van Hare Majesteit dan was je zeker naar de paters in De Dreef 
gevlucht. Toos en dochter Lian zeiden het al, dat is niks voor 
hem, daar wil ie niks van weten . 
Maar jouw vrienden zijn volhouders. En als ik het over jouw 
vrienden heb, dan heb ik het natuurlijk over die van Paulus van 
Daesdonck. 30 Jaar lang. was je bestuurslid van de Heemkunde
kring en tot nu toe nog steeds bestuurslid van de Stichting 
Paulus' Museum. 
Jij bent van grote betekenis geweest en nog voor deze mooie 
organisatie. Je was als bestuurder voor Galder en Strijbeek een 
warm pleitbezorger voor deze gemeenschappen waarmee jij zo 
verbonden bent, nee ik moet zeggen, die zo in jouw genen zitten . 
Ik denk ook aan de banden met de De Dreef en de paters van 
Meersel-Dreef, wat zo nauw met Galder Strijbeek verweven is, 
ook in historisch en culturele context. 
Jouw verhalen ook, beste Ad, die in de loop der jaren ook in de 
brieven van Paulus zijn vastgelegd. 

Maar buiten het Heem zijn er nog tal van andere activiteiten in 
jouw leven geweest die waardering opgeroepen hebben. Ik her
inner mij nog de acties rond "Help Polen de winter door", de 
vrachtwagens met hulpgoederen naar Zakopane, het centrum 
voor gehandicapte kinderen in Zakopane. 
Jij was ook betrokken bij de oprichting van de ondernemers
vereniging Nieuw Ginneken, waar je tot de herindeling in 1997 
actief bleef. 
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Maar daarnaast was je ook ondernemer, veertig jaar lang 
directeur van "Verkooijen Transport", dat aan veel mensen 
werkgelegenheid verschaftte en nog steeds doet. 

Veel mensen hier weten dat jij ook nog een verdienstelijk schil
der bent en dat jouw voorliefde dan vooral een historische inslag 
heeft. Ik noem de slag rondom Breda. 
Wat mij in jou verbaast is je enorme historische kennis van de 
streek. Ik denk dat er niemand hier in de omgeving is die zoveel 
van Galder, Strijbeek, Ulvenhout en over de grens d'n Dreef en 
Meerle weet dan jij. Ik denk ook aan al die documenten die je uit 
oude bijna vergane archieven hebt weten te redden. Je enorme 
topografische kaartenverzameling van Ortelius en Blauw die 
zelfs teruggaan tot 1700. Jij bent een amateur historicus, maar ik 
vraag me af wat je geworden zou zijn als je niet in de voetsporen 
van je vader was getreden. 

Wij waarderen het wat je doet, belangeloos, op een natuurlijk en 
bescheiden manier. Ik mag graag naar je verhalen luisteren, 
waarvan ik vind dat er nog vele opgetekend kunnen worden. 
Ad, de gemeenschap waardeert het zeer en via de Koninklijke 
weg, mag ik jou de versierselen opspelden die bij deze Konin
klijke verdienste horen. 
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EEN GEDENKWAARDIGE AVOND 
door Kees Leijten 

Vier maanden geleden, op 17 april 2011, overleed op 98-jarige 
leeftijd Annie van Dort.-van Deurzen. 
Annie was getrouwd met Jan van Dort, een van de oprichters 
van de heemkundekring Breda. Jan zat ook in het provinciaal 
bestuur van Brabants Heem. 
Hoewel Jan de bestuursfuncties verrichtte, was Annie in de 
heemkundewereld meer bekend. Ze wist veel over oude gebrui
ken en kon daar boeiend over vertellen en schrijven. 
De Alphense pastoor Binck, oprichter van Brabants Heem, 
noemde haar wel eens "de moeder van Brabants Heem". 

Op 3 april 1975 was de heemkundekring Paulus van Daesdonck 
opgericht. Na enkele maanden wilden we met onze nieuwe 
vereniging naar buiten treden. 
Aan gemeentearchivaris dr Frans Brekelmans werd gevraagd op 
18 september een lezing te houden over de gemeente Nieuw
Ginneken in de stal van de Pekhoeve. 
Via Ons Blad, de Gong, Nieuw-Geluid en Dagblad De Stem werd 
de nieuwe verenigingsavond bekend gemaakt. 
Op de middag van de bewuste dag deelde Jan Grauwmans ons 
mede dat op het gemeentehuis het bericht was binnen gekomen 
dat archivaris Brekelmans ziek was geworden en de lezing tot 
zijn spijt moest afzeggen. Goede raad was duur. 
Ik herinnerde me Annie van Dort en belde haar. Ze was direct 
bereid die avond te komen vertellen over oude gebruiken en over 
de heemkundekringen in Noord Brabant. 
Het werd een drukke, zeer geslaagde avond .. Niet minder dan 
89 nieuwe leden werden ingeschreven. Voorzitter Jan van der 
Westerlaken was zeer enthousiast over het succes. 
Hij dankte Annie van Dort uitvoerig en hield de fles wijn die hij 
haar wilde aanbieden druk gesticulerend in zijn hand. 
Plots schoot de fles door de bodem van de zak en viel aan 
gruzelementen op de vloer van de stal. 
De heemkundekring Paulus van Daesdonck was ingewijd 
met een fles rode wijn. 



de medaillekast in 
het museum van Paulus 
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UIT ONS DEPOT/ MUSEUM 

BIJZONDERE OBJECTEN 
door Toon van Miert 

Aan een van de wanden van onze tentoonstellingsruimte hangen 
drie oude vaandels. Het eerste is van de Bavelse schutterij 
Soranus, die nu Vereniging van Handboogschutters Soranus 
heet. Bij de oprichting in 1866 heette de vereniging Handboog 
Schutters Gezelschap Soranus. Het is een eenvoudig vaandel 
met de naam, het oprichtingsjaartal en het symbool van Bavel, 
een koe, in een kader middenin. Ik denk dat het heel kleurrijk is 
geweest; de tand des tijds is voor de kleuren, zeker als het in 
een rokerig clublokaal heeft gehangen, funest. Maar ... we zijn 
heel blij met dit authentieke pronkstuk. 
Datzelfde geldt voor de medaillekast waarin tientallen zilveren 
medailles van de schutterij hangen. Interessant om die eens 
nauwkeuriger te bekijken• en te zien hoe prachtig sommige zijn, 
hoe kunstig sommige gefabriceerd zijn. 

Charel Daelmans is heel lang voorzitter van de schutterij ge
weest en nu ( ook al lang) secretaris. 
Hij vertelt me dat er nog maar weinig gegevens uit het verleden 
bewaard zijn. "Begin jaren tachtig is de zolder van de toenmalige 
secretaris uitgebrand en alle papieren die inzicht zouden kunnen 
geven in de geschiedenis van Soranus, zijn toen verbrand. Onze 
oudste schriftelijke gegevens dateren uit de beginjaren zeventig. 

Bij verschillende leden hangen oude bogen en zelfgemaakte 
pijlen aan de muur. Dat was o.a. het geval bij mijn opa, Charel 
Havermans. Nu zijn die veilig en wel bij diens kleinzoon, die ook 
Charel Havermans heet. Het vaandel en onze kast met zilver zijn 
naar jullie museum gegaan." 

Soranus is in 1866 begonnen naast het pad dat van bakker Van 
Disseldorp naar De Brouwers liep. Daarna hebben de leden 
naast Bruininks geschoten. Het was toen een kwestie van op-en
neer schieten: aan beide kanten stonden doelen. 
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Wi.1j. uliana, hyck9ratie9ods, 
197 4 Koningin der]'Jederlanden., 

PrinsesvanOra~e-Nassau,ent-,enz·,e!5· 

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning van de daarin 

genoemde, voor minder dan dertig jaren aangegane, verenigingen door goedkeu

ring van hare daarbij overgelegde statuten; 

Gelet op de voorschriften der wet van 22 april 1855 (Staatsblad no. 32) in 

het algemeen en op art. 6, tweede lid, dier wet in het bijzonder; 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van ? 1 okt.ober 197.:] , 

Hoofdafdeling Privaatrecht, Onderafdeling Rechtspersonen, nr. ver. 7~ . 3 [~ ; 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

de overgelegde statuten der navolgende verenigingen goed te keuren en deze 

verenigingen mitsdien te erkennen, te weten: 

12 . en z . 

1Ge . Ve r e nig i ng van Handboo gsch u tte rs So rsnus, ~e ve s ti [d t e 

:Savel; 

17e. ,enz. 
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

De Staatssecretaris van Justitie, 

(get.) J .r. Glas tra. v ~1.n Lo o n 

Joes t dij k , 2 5 o t tober 1974 
(get.) JULIANA 

Voor uittreksel conform, 
Het Hoofd van Post- en Archiefzaken 

van het Ministerie van Justitie, 
voor ·deze, · ! . p : ~ · c~~C-

Op 25 oktober 1974 verkreeg Soranus de Koninklijke Erkenning als vereniging. 

273 

1936 SCHUTTERIJ SORANUS 70 JAAR 
staande vlnr Wethouder Jan Oomen; Piet Oomen chrz. Janeke Marij
nissen; ; Janus Marijnissen; Harrie Nelemans; Adriaan Ermens; Piet 
Balemans; Christ Marijnissen; Willem van Ginneken; Hein van Gestel. 
Zittend vlnr: A. Maas; Willem Havermans; Burgemeester Jhr Serraris 

"Geregeld kwamen er pijlen in het dak van Krielaars terecht en 
de pastoorsmeid durfde niet in de tuin te werken als de schutterij 
actief was." 
Later hebben de leden daar zelf een overdekte baan gebouwd. 
Tot het 123-jarig bestaan heeft Soranus bij Bruininks geschoten. 
De zes overgebleven leden vonden gelukkig onderdak bij Wim 
Klaassen van het Karrewiel, die zijn schuur beschikbaar stelde 
en hem gebruiksklaar maakte. Een paar jaar later zijn ze in de 
zaal gaan schieten. Daar kon toen - een jaar te laat - het 125-
jarig bestaan gevierd worden. Vanaf die tijd gaat het beter met 
de schutterij. Er zijn nu vijfentwintig leden."Dat is genoeg voor 
deze club", zegt Charel Daelmans. "Er zijn nu vier vrouwen lid, 
dat zouden er wat meer mogen zijn. Het va!t niet mee om de 
jeugd warm te maken voor deze sport: zij heeft zo veel andere 
voorkeuren en hobby's. Jammer, want de club vergrijst." 
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Overigens zegt leeftijd lang niet alles: het oudste lid, Piet van 
Ginneken (75), schiet nog heel vaak en heeft er nog 
buitengewoon veel plezier in. 
Soranus heeft zijn clubavond op maandag in het Karrewiel. 

Hebt u nog diploma's , programmaboekjes, foto's of krantenknipsels over of 
van Soranus? Paulus leent ze graag van u om ze te kopiëren voor zijn 
verenigingenarchief 
Weet u nog meer te vertellen over Soranus ? Kent u de namen van voorzitters 
of secretarissen. Wie was wel eens koning? 
Ook kleine gegevens zijn belangrijk om de geschiedenis vast te leggen. 
Neem contact op met Paulus en vertel uw verhaal. 

hel vaandel van Soranus in het museum van Paulus 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 
In samenwerking met wijkblad "Heusdenhout Nieuws" 
door Wim Joosen 

6 

Vijftig jaar geleden, op 1 juni 1961, werd het grondgebied van 
Heusdenhout bij Breda ingelijfd. De zakelijke kant van de 
annexatie is behandeld in het vorige artikel over de historie van 
Heusdenhout. In de jaren 1965-1975 werd de annexatie gevolgd 
door de bouw van een nieuwe woonwijk voor de zich steeds 
verder uitbreidende stad Breda. Voor de toenmalige bewoners 
van Heusdenhout zou dit feit veel ingrijpender blijken dan de 
annexatie op zich. 

Het overwegend agrarische kapeldorp Heusdenhout transfor
meerde binnen enkele jaren tot een stadswijk. 
Tuinders en landbouwers moesten plaatsmaken voor burgers, 
een lot dat velen van hen elders al eerder overkwam. Ook nu 
nog. Hun landerijen werdeo en worden bouwterreinen. 
De familie Vriens-Bastiaansen van de Heusdenhoutseweg, 
tegenover de vroegere IJpelaarstraat, verkocht hun boerderij in 
1963 aan de gemeente Breda. Hun boerenbedrijf zetten zij voort 
aan de Broekstraat in Molenschot. Landbouwer Toon van 
Hooijdonk uit de Heusdenhoutsestraat vertrok in 1967 naar de 
Hoge Bremberg in Etten-Leur/Liesbosch. Kees Bartels uit de 
Kapelstraat moest ook vertrekken en begon in het zelfde jaar 
een tuinderij aan het Slikstraatje in Rijsbergen. Pieter Oomen 
eveneens uit de Kapelstraat stopte als boer en liet een bungalow 
bouwen op een stukje van zijn oorspronkelijke grond. Jan 
Oomen en zijn gezin trokken naar Bavel en boerden daar aan de 
Bolbergseweg verder. Rinus Bartels en zijn vrouw Jo vertrokken 
in 1969 naar Liesbosch en zetten daar een nieuw bedrijf op. Bij 
hun vertrek vanuit de Heusdenhoutsestraat -thans Kapelstraat-, 
vlak bij de kapel, reden de vrachtwagens van de bouwbedrijven 
al over hun erf. 

Van andere bewoners moesten woonhuizen worden onteigend 
en gesloopt om plaats te maken voor wegen en kruispunten. 
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Boerderij fam. van den Boer, toen Heusdenhoutseweg 22 

mw. Dien van den Wijngaart-van den Boer ter plekke van de 
voormalige dam 
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Of, gewoon weer voor woningen, andere -nieuwe- woningen 
voor andere -nieuwe- bewoners. 

Zoals eerder gemeld werd de bebouwing rond Heusdenhoutse
weg en Kapelstraat 'zoveel mogelijk' behouden. Voor de rest 
echter werd de locatie zoveel mogelijk 'schoongeveegd' . Dat 
hierdoor veel karakteristieke elementen uit het kapeldorp 
Heusdenhout verdwenen laat zich verstaan. Oudere mensen 
spreken er nog schande van, dat een aantal mooie boerderijen 
het veld moest ruimen voor de rechttoe-rechtaan-benadering van 
de planologen. 

De eeuwenoude boerderij van de familie van den Boer stond aan 
de Heusdenhoutseweg, met het toenmalige huisnummer 22, zie 
foto. Om een indruk te krijgen van de locatie: de boerderij stond 
ter hoogte van de huidige huisnummers 87-89 aan de overkant 
van de Heusdenhoutseweg. 
In 1907 was de boerderij familiebezit geworden. Daarvoor 
boerden er de gebroeders Kerremans. De laatste eigenaar was 
Toon van den Boer (*13-07-1909/+15-02-2002) . 
Midden jaren zestig van vorige eeuw meldde de gemeente zich 
als koper. Bij de boerderij behoorde +/- 5 ha. eigen grond, 
verspreid over diverse locaties in. Heusdenhout. Voor de familie 
van den Boer pakte het redelijk goed uit. Toon was bij de 
overdracht in 1967 al 58 jaar en geen van zijn kinderen had 
belangstelling voor het werk op de boerderij. Het perspectief om 
daar het bedrijf voort te zetten bestond immers niet. Voor zijn 
grote gezin kochten Toon en zijn vrouw Cornelia Schoenmakers, 
met wie hij in 1947 was getrouwd, een (burger)pand aan de 
Oosterhoutseweg. Nog tot zijn 68st

e levensjaar werkte Toon met 
plezier op de Sociale Academie, gevestigd in het gebouw van 
het voormalige Seminarie IJpelaar. Toon nam het leven zoals het 
kwam, hij was een tevreden mens. 

Op de boerderij woonde en werkte tot 1950 ook Dien, de zus van 
Toon. Zij was in 1944 getrouwd met Antoon van den Wijngaart 
van de Teteringsedijk. Hun drie kinderen werden op de boerderij 
geboren. In 1950 ging het gezin wonen in de Moleneindstraat. 
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Heusdenhoutsestraat ter hoogte van fam. Van den Broek (r.) en 
fam. Biemans(I.) 

Kapelstraat, vroeger Heusdenhoutsestraat, huidige situatie 
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De oom van haar man, aannemer Jan Verhaegen, had daar vóór 
de tweede wereldoorlog fasegewijs een rij huizen gebouwd. Tot 
haar grote tevredenheid woont Dien er nog steeds en zij hoopt 
dit jaar 94 jaar te worden. 
Op de foto ziet u haar staan naast een -inmiddels- zeer dikke 
eikenboom. Een bijzondere boom, omdat deze stond naast één 
van de twee 'dammen' waarlangs men hun boerderij kon 
bereiken. Naast de Heusdenhoutseweg lag in die jaren immers 
nog een sloot. De boerderij heeft plaats gemaakt voor het gazon 
en voor de Heerbaan. 

Heel anders verging het de familie van den Broek. Zij woonden 
met het bedrijf aan de Heusdenhoutsestraat, thans ook Kapel
straat. Omstreeks 1965 kwam ook bij hen de gemeente langs om 
alles op te kopen. Moeder, die weduwe was, ging in onderhande
ling met de gemeente samen met haar oudste zoon Jan. Nee, ze 
konden er beslist niet blijven wonen. Zelfs de bereidheid hun 
huis aan te passen en bouwkundig anders te situeren bleek niet 
voldoende. Er werd onteigend. Jan kocht in de Kapelstraat een 
perceel en bouwde er een huis voor zijn moeder. Toen na een 
aantal jaren de bouwstorm voorbij was, bleek er gewoon weer 
een woonhuis te staan op het perceel dat zij zo stellig moesten 
afstaan, zie foto's. 

Wie -komend vanuit de richting Dorst- op de Tilburgseweg rijdt, 
kan nu met een ruime bocht en zonder stoplicht de Nieuwe 
Kadijk opdraaien. Daar ter plekke stond aan de Tilburgseweg op 
nummer 227 het huis van de familie Vervest, zie foto en 
tekening. Ook hier kwam de gemeente onderhandelen. En wel 
op een zeer ongelegen moment. Vader Vervest was kort 
daarvoor overleden en stond nog 'boven aarde'. Dat was in 
maart 1966. Het bezoek van de ambtenaren op zo'n moment 
werd allerminst gewaardeerd. De oudste kinderen maakten de 
ambtenaren op niet mis te verstane wijze duidelijk, dat ze er niet 
welkom waren. Om de weduwe Vervest bij de onderhandelingen 
met de gemeente bij te staan is toen een werkgever van één van 
de kinderen ingesprongen. 

- - . -- -- --
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Jan (/.) en Wim (r.) Vervest voor hun ouderlijk huis (/.) 

Nieuwjaarsdag 1987 tekende Jan Vervest het ouderlijk huis 
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De familie van der Velden had al eerder, in 1954, voor de stad 
moeten wijken. Zij moesten toen hun oude boerderij aan de 
Poolseweg in de buurtschap Molengracht opgeven. Deze stond 
ter plekke van het huidige parkeerterrein van het Amphia 
Ziekenhuis. Aan de Heusdenhoutseweg werd een nieuw 
tuinbouwbedrijf opgericht. Ook bij hen kwam de gemeente met 
grote interesse voor hun huis en perceel. Zij zouden voor de 
tweede keer moeten vertrekken. De onderhandelingen met de 
gemeente verliepen zeer moeizaam. Nee, een plek elders in 
Heusdenhout voor hun tuinbouwbedrijf was niet beschikbaar. 
Moeder had bij geruchte gehoord, dat bij een onteigening in een 
ander stadsdeel na het vertrek van de bewoners het huis alsnog 
mocht blijven staan. De eerdere bewoners waren er niet terug 
gekomen, had zij vernomen. Er was iemand gaan wonen die bij 
de gemeente werkte. Om die reden eiste zij dat hun huis aan de 
Heusdenhoutseweg gegarandeerd gesloopt zou worden, indien 
zij het onverhoopt zouden moeten verlaten. Uiteindelijk konden 
zij er toch blijven wonen, hun akkers raakten zij echter kwijt. 
Bij de beslissing om hun bedrijfswoning te laten staan heeft de 
voormalige archivaris van de gemeente Breda en van de 
gemeente Nieuw-Ginneken, Dr. F.A. Brekelmans, een 
belangrijke rol gespeeld. Bovendien is door zijn inbreng de 
boerderij landschappelijk verantwoord ingepast door de gracht 
van Huize Weilust rondom door te trekken. De heer Brekelmans 
zag ook graag dat het hoge flatgebouw aan de Draaiboom niet 
(zo dichtbij) zou worden gerealiseerd. De agrarische woning van 
de familie van der Velden zou dan ruimtelijk nog beter tot zijn 
recht zijn gekomen. Dit pleit heeft hij echter jammer genoeg niet 
gewonnen. 

Beslissingen van de overheid beogen het algemeen belang te 
dienen. Dergelijke beslissingen kunnen voor een bedrijf, een 
individuele burger of een gezin soms voordelig zijn. Maar vaak 
echter pakken overheidsbeslissingen voor de betrokkenen (zeer) 
nadelig uit. Geld kan immers lang niet alles vergoeden. Dat er 
wat dit betreft nog vele gevoeligheden leven, blijkt uit gesprekken 
met oudere bewoners van het oorspronkelijke Heusdenhout. 
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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 Heusdenhout en onze 
Brieven van Paulus 
Hebt u nog herinneringen aan de annexatie van 1961 en/of aan de vorming van de 
nieuwe stadswijk, laat het ons weten. 
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 

Werkgroep Heusdenhouts Historie 

45 JAAR AARDGAS VOOR BAVEL 
In Dagblad De Stem van september 1966 lezen we dat B.en W. 
van Nieuw-Ginneken de raad voorstellen vanuit Breda het dorp 
Bavel van aardgas te gaan voorzien. 
De kosten daarvan worden geraamd op f 219.000,- ( € 98.550,-) 
Men heeft berekend een brutowinst van f 29.400 te kunnen 
maken, maar de lasten bedragen f 28.345 , zodat een nettowinst 
van f 1055 overblijft. 

FOTOTENTOONSTELLING 
HEUSDEN HOUT 
Op 1 juli 2011 is het vijftig jaar geleden dat Heusdenhout werd 
geannexeerd door de gemeente Breda. 
De werkgroep Heusdenhout van onze kring wil dit najaar een 
fototentoonstelling organiseren gewijd aan het oude Heusden
hout. 
Hebt u nog foto's over Heusdenhout van vroeger? 
Over de boerderijen, de straten, het schooltje of iets anders? 
Graag leent Paulus die foto enkele dagen om er een kopie van te 
maken. 
Helpt u Paulus ? 
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HUWELIJKSDISPENSATIES 
VOLGENS BURGERLIJK EN KERKELIJK RECHT 
door Frans Roelvink 

Wie wil trouwen moet zich aan bepaalde regels houden. Zo 
moeten beide partners 18 jaar of ouder zijn. Ook moeten zij 
allebei persoonlijk voor een ambtenaar van de burgerlijke 
stand verschijnen om in het huwelijk te treden. Soms wordt 
van deze regels afgeweken. Er is dan sprake van 
huwelijksdispensatie. 

Huwelijksdispensatie volgens burgerlijk recht 
Van huwelijksdispensatie is sprake als de minister van Justitie 
toestemming geeft om te trouwen aan partners die jonger zijn 
dan 18. De partners moeten in dat geval in elk geval de leeftijd 
van 16 jaar hebben bereikt. De minderjarige heeft altijd 
toestemming nodig van diens ouders of voogd. Als die geen 
toestemming kan geven, kan de minderjarige de rechtbank om 
vervangende toestemming·vragen. Huwelijksdispensatie kan ook 
worden gegeven aan personen die broer en zus zijn geworden 
door adoptie of erkenning. 

Redenen voor huwelijksdispensatie 
Een meisje dat jonger is dan 16 mag wel trouwen als zij een 
doktersverklaring kan overleggen waaruit blijkt dat zij zwanger is 
of haar kind reeds ter wereld heeft gebracht. 
Andere redenen om huwelijksdispensatie te verlenen zijn: 
Een persoon (of beide personen) is ernstig ziek, er is geen kans 
op genezing en het is de laatste wens om te trouwen, maar de 
wettelijke leeftijd is niet bereikt. 
De personen hebben bijna de leeftijd van 18 jaar bereikt, maar zij 
gaan binnenkort voor langere tijd weg. 
De personen die willen trouwen zijn broer en zus door adoptie. 
De personen die willen trouwen zijn broer en zus door erkenning. 
Voorwaarde is wel dat zij geen bloedverwanten zijn. 

Huwelijksdispensatie volgens kerkelijk recht 
Voordat toestemming werd gegeven voor een kerkelijk huwelijk, 
keek de pastoor of er geen redenen waren die een huwelijk in de 
weg stonden. 
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Pater vel mater 

/ vader of moeder ---------------

primus gradus ....- linea collateralis ____ ___::_ eerste graad 

filius broer I z111 / ;!::,e, vel 
filia 

1 
in secundo et primo gradu mixto 1 
tweede en eerste graad gemengd 

/ 
secundus gradus __. in secundo gradu aequali --~ 
nepos tweede gelijke graad ,,.,,.,,, 
vel neef/ nicht _,,../· 
nept is ,.-,,, 

/ 
1 

in tertio et secundo gradu mixto 
derde en tweede graad gemengd 

~ 
tertius gradus ...- in tertio gradu aequali 
pronepos 
vel 
proneptis 

tweede graad 
kleinzoon 
of 
kleindochter 

1 
derde graad 
achterkleinzoon 
of 
achterkleindochter 

l 
derde gelijke gr~::nicht ./ 
achrernuf / ach/ 

in quarto et tertio gradu mixto l 
vierde en derde graad gemengd 

~ 
quartus gradus ..- in quarto gradu aequali --~-
abnepos vierde gel ij kc graad 
vel achtu-achterneef of -nicht 
abneptis 

vierde graad 

achter-achter
kleinzoon or 
-dochter 
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Voor sommigen redenen werd dispensatie of vrijstelling gegeven 
in de vorm van een huwelijksdispensatie. 
Het belangrijkste huwelijksbeletsel was bloedverwantschap of 
aanverwantschap. Veel dispensaties werden ook gegeven voor 
huwelijken die plaatsvonden tijdens de zogenaamde besloten tijd 
(bijvoorbeeld tijdens de vastentijd) of voor het achterwege laten 
van één of meer huwelijksafkondigingen. Vooral de dispensaties 
wegens verwantschap kunnen de genealoog in een keer enkele 
stappen verder brengen, wanneer wordt beschreven welke 
gezamenlijke voorouders beide huwelijkskandidaten hebben. 
Helaas zijn veel dispensaties verloren gegaan, maar soms zijn 
ze terug te vinden in de archieven van de parochies .. 

Bloedverwantschap 
Voordat een kerkelijk huwelijk werd ingezegend, keek de 
katholieke kerk of er eventuele beletsels waren: redenen waarom 
het voorgenomen huwelijk niet door kon gaan. Een van de 
belangrijkste huwelijksbeletsels was bloedverwantschap. 
Afhankelijk van de n:iate van verwantschap kon een 
huwelijksdispensatie worden afgegeven door de kerk. Deze 
moest worden goedgekeurd door het bisdom. Soms ging men er 
zelfs mee tot aan de paus. Zo'n vrijstelling wordt vrijwel altijd 
vermeld in het kerkelijk huwelijksregister. De verwantschap wordt 
uitgedrukt in zogenaamde graden. Met het aantal graden wordt 
het aantal geboorten aangegeven dat ligt tussen de aanvragers 
en hun gezamenlijke voorouders. In het ideale geval is van de 
dispensatie een schema bewaard, gebaseerd op onderstaande 
afbeelding. 

Behalve bloedverwantschap ( consanguinitatis) kennen we ook 
nog aanverwantschap (affinitatis) . Dit is een verwantschap 
tussen een man en een bloedverwante van zijn overleden vrouw, 
of een verwantschap tussen een vrouw en een bloedverwant van 
haar overleden man. Hiervoor werd dezelfde berekening 
gehanteerd. Een man was dus verwant met zijn schoonzus 
(d.w.z. de zuster van zijn vrouw) alsof het zijn eigen vrouw was. 
Als zijn vrouw overleed en hij wilde hertrouwen met deze 
schoonzus (en dat gebeurde nogal eens), had hij dus een 
huwelijksdispensatie nodig. 
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1J1IB<.:>:8ls 

BREDA NA. 

Fol./JJ. No./7/f -
Dispensatio rnatrimonialis 

PETRUS HOPMANS, 
DEI ET APOSTOLJG.lE SEDIS GRATIA, 

EPISOOPUS BREDANUS, 
OMNIBUS HAS VISURIS SALUTEM IN DOMINO. 

C~m SSrnus Dnus Noster Pius, Div. Prov. PP. XI, die __ Ltf:. __ L~-~-9-1/- ·· ··· 
benigne nobis concesserit facultates. 

Dispensandi iusta et rationabili ex causa super matrimon.ialibus impedimentis minoris gradus, 

quae in can. 1042 recensentur, nee non super impedirnentis impedientibus de quibus in can. 1058 

ad effectnm tantum matrimonium contrahendi. 

-----················ --- ................ _ _ _________ _______ _ 

Vi harum facultatum et tanquam Apostolicae Sedis delegatus, ob causa~. , animurn nostru m 

movente~ _ \'idelicet . . _··-~--~--=./7.....lk"J:...~ .. /29 

;~~d~~~~ 
- ---·-·-... ~- gradus ··= --· req11ali~~os absolventes a censuris, si 

qure forte obstent, sed ad effectum dumtaxat dispensationis consequendre (can. 66, § 3), ut matri

monium inter SP-, in facie Ecclesire, licite ac valide contrahere valeant, dummodo mulier intuitn 

matrimonii rapta in potestate raptoris non rnanserit. (Q,uod ad matrirnonii nullitatem attinet, raptui 

par habetur violenta retentio mulieris, can. 1074). - Per hanc dispensationem conceditur quoqne 

eo ipso legitîmatio prolis, si qua iam nata vel concepta fuerit, excepta tarnen adulterina et sacril~ga. 

(can. 1051). 

Hoc rescriptum in aTchivo paroeciali servetur (can. 470, § 4 ), atq ue de concessa dispensatione 

in libro matrîmoniorum mentio fiat (can. 470, § 1, can . 1103, § 1). 

Datum BRED./E, die ..... 2/,. ... =. .. .. mensi.s ... ~ d anni 19c!lf. 

Oratores solvant 
Fe eitent 

-J-JPE~ 
~ 

,,/.n,flor. ~ er- t4y1A 
d:ec0à BS F9C UÏÎ / (_, rvl,' 
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RK parochie van de Heilige Laurentius te Ginneken 
Voor dit artikel hebben we onderzoek gedaan in het parochie 
archief van Ginneken. Daarin troffen we over de periode van 
1839 tot 1939 ruim 50 huwelijksdispensaties, waarvan de 
meeste in de vorige eeuw plaatsvonden. 
Vijftien van deze dispensaties hadden betrekking op een verschil 
in geloof tussen de bruidegom en de bruid. Een gemengd 
huwelijk dus. Ongeveer 25 dispensaties hadden betrekking op 
een bloedverwantschap en drie op een aanverwantschap. 

Op 15-02-1935 verkregen Franciscus Thomas Gerardus 
Schonck en Margaretha Hendrika Maria Cornelia van der Made 
een dispensatie voor hun voorgenomen huwelijk vanwege een 
bloedverwantschap in de derde graad. Ze waren volle achterneef 
en achternicht van elkaar. Het burgerlijk huwelijk werd te Breda 
gesloten op 22-11-1935, maar binnen een jaar was dit echtpaar 
al weer gescheiden. Het echtscheidingsvonnis van de Arrondis
sementsrechtbank van 15-09-1936 werd op 03-11-1936 
ingeschreven in het huwefijksregister. De bruidegom hertrouwde 
enkele jaren later, in 1940, met Elisabeth Maria Cornelia van 
Oosterhout. Franciscus Thomas Gerardus Schonck en Marga
retha Hendrika Maria Cornelia van der Made hadden gemeen
schappelijke overgrootouders in Jan Gelens en Anna Cornelia 
van Santvliet, beiden wonend in Zevenbergen. Een schema van 
de verwantschap tussen bruid en bruidegom is bij de aanvraag 
van de huwelijksdispensatie toegevoegd. 

De in Ginneken bekende slager Joseph Cornelis Adank trouwde 
04-02-1931 voor de wet in Ginneken en Bavel met Hendrika 
Petronella Kleemans, een hoveniersdochter uit Princenhage. 
Ook zij waren achterneef en achternicht van elkaar en hadden in 
Henricus Roes en Johanna Huijbrechts, wonend te Princenhage, 
gemeenschappelijke overgrootouders. Hun huwelijksdispensatie 
werd door de bisschop op 21-12-1930 afgegeven. 

Een lijvige correspondentie tussen de toenmalige pastoor en de 
toenmalige bisschop is te vinden bij de huwelijksdispensatie 
tussen Otto Pieter Wessels en Elisabeth Johanna Adriana Krols, 
die op 14-04-1913 een dispensatie kregen van hun voorge
nomen huwelijk vanwege het verschil in geloof. 
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f 
DICECESIS 

BREDANA 

Fol.1ffe. N° f, !/ 
l)J~atio matrimonialis, 

~ 
PETRUS LEIJTENq 

.MISERATIONE DlVINA ET SANCT.JE SEDIS APOSTOLIC.JE GRATIA, 

EPISCOPUS BRED.ANUS~ 
SSml Dni Nostri Prnüatus Domesticus ac Solio Pontificio .Assisteus; 

~ OMNIBUS HAS VISURIS SALUTEM IN DOMINO. 

. Cum SSmus_ D:rns ~ostor. __ c;,,L_i._Lf4i __ , Div . Prov. PP;x:, <lie . .%f;::~· 1910 a<l 
qumquemuum, bemgue nob1s concesserit facultates: 

Dispensandi, justis gravibw;que de causis, in impedi111-ento mixtce religionis, nee1wn dispensandi 
in ·impedi71:ento di.sparitatis cultus, du-mm9do ca.utum omnino sit conditionibu,s ab Ecclesia p;cescripti,-, 
ac prw;erttm de amovendo a catholico conjuge perversioni.~ z;ericulo, de co1we1·sione conjugis acatho/ici 
ab illo pro viribus curanda ac de u11iversa p1·ole uti-iusque sexu:s in catholicrn reli_qioni8 sanctitate 
omnino e~ucan_da et lpse moraliter certus sit easdem i·mpletum ii-i, dummodo tamen neque ante neque 
po11t matrtmomum, co1·am Parocho catholico initum partes, adeant ministrum acatholicum. 

Vi harum facultatum et tanquam Se<lis .Apostolicre <lelegatus, ob causa~., animum nostrurn 

:°'·z:::;:~~~~F;11._, 
ilispensamus cum ........ 0b.<~~ ... ... / ~------=------·· 

.. ------
~uper impeilirnento mixtre religionis et si opus sit super impe<limento J~aritatis cultus quatenus 

cum .... l/JLt.?.. acatholico forte non baptizato ... .... ~ ... û_;E...~- ---
matrimoaium vali<le et legitime coutrahere in eoque postmo<lum licite et li~··1~::uere possit. 

Prreterea prolem sive susceptam, uisi fuerit ex adulterio, sive exinûe suscipiendam legitimam 
declaramus. · 

Hujusmo<li rnatrirnonio parochus assistat extra ecclesiam, in habitu vulgari, abstineatq ue a 
bene<lictione sacer<lotali et a quocumque ritu ecclesiastico. Cum autem juxta <lecretum Ne temere 
parochus contrahentium, ut valiue contrahant, conseusum requirere et excipere <lebeat, sponsos in 
prresentia testium eodem modo interrogabit quo sponsi catholici interrogandi sunt: N., wilt gij N. 
hier tegenwoordig etc. Insuper utile erit sponsis iterum inculcare observantiam conditionum, quibus 
su bscripserunt. /o-. <t:: ~ k;~"'- B,d 

· · ) ./~ .;.) Orat@ =t ~ <leca<le~-~sarii 

';: ; ., : .::;:)x_~:~l 
13rcda,, Ex t)·pis Edunrdi van \\"ces, lli\Jlop. 
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Zij trouwden voor de wet op 17-04-1913 te Ginneken en Bavel. 
De bruid verbleef tot vlak voor het wettelijk huwelijk in 
Geertruidenberg, dat onder het bisdom Den Bosch valt. Nog op 
10 april schreef de vicaris generaal van het bisdom Breda, de 
latere bisschop Hopmans, namens de bisschop, monseigneur 
Leijten, dat het beter was, dat de dispensatie in het bisdom Den 
Bosch aangevraagd werd, omdat hier (in het bisdom Breda) 
sterk tegen gemengde huwelijken gewerkt moest worden. 
Eerder, op 5 april, had Hopmans al aangegeven, dat het 
echtpaar in concubinaat zou gaan leven, als ze enkel het 
burgerlijk huwelijk zouden aangaan, en dus geen kerkelijk 
huwelijk zou gesloten worden vanwege het ontbreken van een 
dispensatie. De situatie wordt duidelijker in een ongedateerde 
brief, vermoedelijk geschreven rond 6 april, toen de eerste 
wettelijke afkondiging plaatsvond. 
De bruidegom was een onlangs gepensioneerde kolonel, die in 
Geertruidenberg gelegerd was, maar ook kamers in Ginneken 
had, bij de moeder van zijn latere bruid. Omdat hij zich definitief 
in Geertruidenberg ging vestigen, had hij de moeder van de bruid 
gevraagd, of haar dochter mee mocht. Het vooruitzicht om 
voortaan Mevrouw de Kolonel genoemd te worden was natuurlijk 
aantrekkelijk voor de aanstaande bruid, die bekend stond als een 
zedig en godsdienstig meisje. De bruidegom was 58 jaar, de 
bruid 43 jaar. 

Met deze voorbeelden willen we aangeven, dat er een heleboel 
informatie valt te halen uit het onderzoek naar huwelijks
dispensaties. 
Voor genealogen is die informatie vooral interessant, als gege
vens over de voorouders niet via een andere bron beschikbaar 
zijn. Met name verder terug in de tijd zijn dit soort bronnen 
belangrijk. Meestal is in het archief van de parochie echter alleen 
de brief van de bisschop terug te vinden, waarin hij dispensatie 
verleent. 
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Veel aandacht voor de uitleg 
foto's Louis Vriens 
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NOU HOOR JE HET WEER EENS .. 
... VAN EEN ANDER 

door Toon van Miert 

We wonen in een prachtige streek en dat weten we maar al te 
goed. De Mark, onze levensader, daar genieten we heel vaak 
van. Het fietspad langs de rivier is een attractie van bijzondere 
waarde. Het Mastbos ... eeuwenoud genot voor jong en oud. Ik 
geniet ervan als wandelaar en fietser; met mijn kleinkinderen 
vermaak ik me in het Speelbos waar bijna alles mag. Zuidelijker 
liggen de landgoederen. Bij de meeste van ons misschien 
minder bekend, maar van een ongekende schoonheid. 
Op zaterdag 28 mei heeft Paulus van Daesdonck de bevriende 
heemkundekring van Hoeven uitgenodigd voor een fietstocht 
langs de landgoederen en de Mark. Zij hadden dat verdiend als 
prijs voor de overwinning bij de regionale quiz, die Paulus in 
november 2010 georganiseerd had. 
Ze hebben genoten, de Hoevenaars. 
Voor de meeste deelnemers was het een volslagen nieuwe 
streek. Natuurlijk gaat die zo veel meer leven als er mensen zijn 
die er veel over weten te vertellen. Toon Goos en Louis Vriens 
kennen het gebied op hun duimpje. Toon leidt zijn paard weke
lijks door de bossen en Louis is beroepshalve zeer betrokken bij 
alles wat met water - en dus met de Mark - te maken heeft. 
Verwondering over de geschiedenis van Anneville en Luchten
burg. De schitterende ligging van Hondsdonk verveelt ook ons 
nooit. Louis vertelde over de veranderingen op de Strijbeekse hei 
en wist dat alles begrijpelijk te maken. We reden langs 
Daesdonck, het buiten waar onze naamgever lang geleden 
gewoond heeft. Toon vertelde over de Klokkenberg en wat er in 
de toekomst mee gaat gebeuren. Kortom, een geslaagde middag, 
waar ook wij, de bestuursleden van Paulus, van genoten en ... 
geleerd hebben. Wij weten nu zo veel meer van de streek en 
kunnen er daardoor nog meer van genieten. 
Mooi idee voor onze ledenexcursie volgend jaar? De mensen uit 
Hoeven waren in ieder geval heel enthousiast. 
Bedankt Louis en Toon. 
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Iedereen vol aandacht voor de uitleg door Cor Rops 
foto's Louis Vriens 
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EXCURSIE TURFWINNING 
verslag Louis Vriens 

Herberg In den Anker 
Cor Rops, excursieleider van heemkundekring "De Vrijheijt van 
Rosendale" ontvangt ons op zaterdag 14 mei in herberg "In den 
Anker" te Zundert. Deze oude herberg stamt uit 1653 en ademt 
nog steeds de sfeer van de noeste turfwinningsgeschiedenis uit 
vervlogen eeuwen. 

Welvaart van Breda 
Het klinkt een beetje raar maar een deel van de welvaart van de 
stad Breda komt regelrecht uit het oude Zundertse turfwinnings
gebied "de Moeren". In 1543 kocht Jan Snellen van prins René 
van Chälons 52 bunderen moer in de "Bovenmoeren" . Marcellis 
Snellen kocht later in 1618, samen met anderen, nog 54 kavelen 
in de "Benedenmoeren". De invloedrijke familie Snellen draagt 
zorg voor de aanleg varr de "Bredase Turfvaart" van Zundert 
naar Breda. Vele pleyten turf vinden hun weg naar deze stad en 
worden aldaar verhandeld, de turf vormt decennialang een be
langrijke inkomstenbron. 

Op de fiets 
We vertrekken met 15 leden vanaf "t Anker" voor een rondrit van 
ongeveer 30 km door het turfwinningsgebied van Zundert, Schijf, 
Rucphen en Roosendaal. Via de "Oude Suisse Heide" fietsen we 
naar de "Oude Zoek", een groot turfwinningsgebied tussen Zun
dert en Schijf. Op het einde van de veertiende eeuw is hier de 
turfwinning reeds in gang . Een groot deel van de turf wordt afge
voerd naar Roosendaal. 

Raaien 
In die tijd moeten we het landschap anders voorstellen dan het 
landschap van vandaag de dag. Het gebied bestond uit hoog
venen met nauwelijks opgaande begroeiing. Het terrein zag er uit 
als een vlakke en zompige massa waar oriëntatiepunten ontbra
ken . 
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Vooraleer een moerconcessie werd verleend, in opdracht van de 
rentmeester van de Nassause Domeinraad, moest door 
beëedigde landmeters de begrenzing worden vastgesteld. 
De landmeters maakten gebruik van raaien die liepen van kerk
toren naar kerktoren. of van hoogte naar hoogte in het gebied. 
Zo is de concessiegrens voor de "Oude Zoek" in 1398 bepaald 
door de raai Blijenberg (Nieuwmoer) en Scherpenberg (Sprun
del). Tot op heden ten dage is dit nog steeds de gemeentegrens 
(Zoeksedijk) tussen Zundert en Rucphen. 

Klaveren Vrouwke 
Via de "Lange Schouw" fietsen · we door de Rucphense bossen 
naar Roosendaal, volgens Cor, het Mekka van de turfwinning. 
Onderweg komen we langs een oude grenspaal bijgenaamd "De 
Strontpaal". 'De Strontpaal' dankt zijn naam aan de douaniers 
die de grenspaal tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikten om 
er hun behoefte achter te doen. Op 5 mei 1916 werd Geert 
Schrauwen, (meestersmokkelaar) alias Klaveren Vrouwke, dood
geschoten op de plaats waar nu de grenspaal staat. 

Hector Carlier 
Even verderop wordt het verhaal verteld van de steenrijke 
Belgische familie Carlier. Zij bezaten een groot landgoed met 
jachtslot op de Rucphense Heide. Als bankier en industrieel 
heeft Hector Carlier (1884-1946) fortuin gemaakt in de bank- en 
oliewereld. Zijn vermogen wordt geschat op€ 200 miljoen. Na de 
Tweede Wereldoorlog werden de Carliers gezocht voor econo
mische collaboratie. Hector pleegde zelfmoord op 1 januari 1946 
op zijn landgoed De Boterberg te Kalmthout, broer Fernand 
vluchtte naar Brazilië. Momenteel zijn alle directe nakomelingen 
overleden en wordt de erfenis verdeeld. 

Turfwinning in Roosendaal 
Via de Rucphense Heide fietsen we langs de Langendijk Roo
sendaal binnen. Cor legt ons aan de hand van een tekening uit 
waar de oude concessiegrenzen van het "Vlaaamse Moer" lie
pen. Het gebied was opgedeeld in acht blokken. 
Deze blokken waren rechthoekig van vorm. Tot op de dag van 
vandaag vinden we deze structuren nog terug in het landschap. 
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Gemeentegrens sinds 1290 
In 1290 verdeelden, na grote twisten , de heren van Breda en 
Bergen op Zoom het Vlaamse Moer. De noordelijke vier blokken 
werden toebedeeld aan de heer van Bergen op Zoom (Markie
zaat) en de heer van Breda (Baronie) kreeg de vier zuidelijke 
bl~_kken. De toen door de turfwinning getrokken grens, is nu nog 
alt1Jd de grens tussen de gemeenten Roosendaal en Rucphen. 
De turf uit het zuidelijk deel van het Vlaamse Moer, de blokken 5 
t/m 8, ~er~ ~fgevoerd via de Rucphensevaart. De stadswijk 
Kortend1Jk ligt m blok 7 en de wijk Landerijen in blok 8. 
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Een stuk van de Rucphensevaart ligt nu midden in de woonwijk 
Kortendijk en wordt nu ook wel Staaltjes genoemd. Het is de 
wens van Cor om op deze plaats een oud turfsluisje te bouwen. 
De jeugd kan dan zien hoe de Roosendaalse turfwinning vroeger 
in z'n werk ging. 

Jan van Nispenvaart 
Na gepauzeerd te hebben fietsen we door een nieuwe Roosen
daalse uitbreidingswijk waar we verwonderlijk een aantal Ulven
houtse straatnamen zoals "Anneville", en "Daasdonk" tegenko
men. Volgens Cor hadden dit turfnamen moeten zijn, die verwij
zen naar de rijke Roosendaalse turfgeschiedenis. We volgen de 
Jan van Nispenvaart. Deze vaart vervoerde turf afkomstig uit het 
Laagveld, Rucphen en Schijf. 
1 n Schijf fietsen we door een wijk die wel al haar straatnamen 
heeft vernoemd naar haar vroegere turfgeschiedenis. We staan 
nog even stil bij het prachtige beeldje van de Schijfse Turfsteker 
en keren uiteindelijk terug naar Zundertse bodem. 
We danken Cor hartelijk voor zijn ervaringrijke uitleg. In 't Anker 
praten we nog even na, over turf, de zware arbeid en de moer
lieden, ja, ja die goeie ouwe tijd. 

Ook in Roosendaal is er een Annevil/e/aan 
foto Louis Vriens 
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MONUMENTALE RAMEN 
VOOR LAURENTIUSKERK ULVENHOUT. 
door Kees Leijten 

Zondag 12 juni is de Laurentiuskerk te Ulvenhout verrijkt met drie 
ramen uit de voormalige Laurenskapel bij het Laurensziekenhuis 
in Ginneken. 
De ramen pasten mooi voor de blanke ramen aan de zuidzijde 
van de kerk , direct bij binnenkomst. 
Na de gezinsmis werden de ramen onthuld door de heren Bart 
Santbergen, André Weebers en pastor Wim Klein. 
Op het linkerraam staat de heer Jan de Grez; op het rechterraam 
mevrouw Jacqueline de Grez Mahie. 
Op het middelste raam de Drie-eenheid en de Ark des Verbonds. 
Prachtige ramen uit het atelier van de familie Nicolas uit Roer
mond in 1919. 
Tijdens de onthulling hiefd André Weebers een korte inleiding 
over deze bijzondere ramen. 

ONTHULLING GLAS-IN-LOOD UIT DE LAURENSKAPEL 
IN DE LAURENTIUSKERK IN ULVENHOUT 12 juni 2011 
door André Weebers 

100 jaar geleden woonden in een groot landhuis in een groot 
park Valkrust genaamd, aan de Ulvenhoutselaan een echtpaar 
zonder kinderen. Daar in het Ginneken wilde de pastoor en de 
wethouder graag een ziekenhuis en een pension voor ouderen 
beginnen. Omdat ze wisten dat op Valkrust een echtpaar zonder 
kinderen woonde, die ook nog eens heel erg rijk waren hebben 
ze hen om geld gevraagd. Met dat geld hebben ze het Laurens
ziekenhuis gebouwd. 

Jan en Jacqueline de Grez-Mahie hebben ook speciaal geld 
geschonken voor een kapel bij het ziekenhuis. In de kapel zaten 
29 glas-in-lood ramen. 



Jacqueline de Grez 
1 n gebed op het 
rechterraam 
foto : 
Anke van Bergen-Holtkamp 
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Het eerste raam 
wordt geplaatst 
Foto Kees Leijten 
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De ramen nog in de Laurenskapel 
Foto André Weebers 

Toen het ziekenhuis fuseerde en de kapel niet meer nodig was 
( 1980) hebben de erfgenamen - en ik ben een van de ruim 100 -
gezegd dat geld was voor mensen in nood bestemd en nu is het 
een commercieel ziekenhuis geworden en daarna wordt het een 
villapark. 

Toen hebben de erfgenamen en het ziekenhuis een dading 
opgesteld, d.w.z. een afspraak gemaakt: wij schenken jullie 2,4 
miljoen gulden om van de opbrengst mensen in nood te helpen. 
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De ramen zijn zojuist onthuld - pastor Wim Klein geeft verklaring 
Foto Anke van Bergen Holtkamp 

Dat doet de stichting Charitatieffonds de Grez-Mahie, zij schen
ken€. 50.000 per jaar aan goede doelen in Breda en omgeving. 

Die Laurenskapel is omgebouwd tot 4 woonappartementen en 
het glas-in-lood moest er uit. 26 Ramen zijn naar het Bisdom 
Rotterdam gegaan, de 3 belangrijkste ramen hebben wij be
waard om ze een goede plaats in de buurt van het Ginneken te 
geven. 
Eerst was dat bij Amphia Langendijk, het vroegere Baronie
ziekenhuis, maar dat gaat op termijn ook gesloten worden en 
toen kwam de parochiekerk in Ulvenhout in beeld. 

Ik wil van deze plaats ook mijn dank betuigen aan de parochie, 
de Stichting Restauratie Kerkgebouwen, het St Laurensfonds en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds die dit mogelijk gemaakt 
hebben 

Om een lang verhaal kort te houden, we hopen dat de portretten 
van mijn oudoom en tante hier nog lang mogen hangen. 
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PAULUS' OUDSTE LID OVERLEDEN 
102 JAAR OUD - 32 JAAR LID 
Op 7 februari vierde Anna Jansen-Kin nog haar 102e 
verjaardag. Op dinsdag 5 april overleed zij 102 jaar oud. 
Vele honderden namen op zaterdag 9 april afscheid van 
haar in een overvolle Bavelse kerk. 
De Rijense smidsdochter Anna Kin, geboren 7 februari 
1909, was getrouwd met Toon Jansen, in Bavel beter be
kend als Toon de Smid, die op 12 december 1985 over
leed. 
Tot voor enkele jaren was Anna Jansen-Kin een trouwe 
bezoekster van onze activiteiten. Met haar man werd ze in 
april 1979 lid van de kring. Dus twee en dertig jaar geleden. 

HET SMIDSLIED TE BAVEL 
door Ad Jansen 

Na een zeer lang en welbesteed leven overleed ons moeder 
Anna Jansen-Kin op 5 april 2011, 102 jaar oud, en werd ter 
aarde besteld op begraafplaats 'De Lichtenberg' na een druk
bezochte uitvaartdienst in de kerk van Maria ten Hemelopneming 
te Bavel op 9 april 2011. 



Bid voor de ziel van zaliger 

JOHANNES JANSEN, 
weduwnaar van MARIA CATHARINA VAN BAVEL 

en echtgenoot von ELISABETH GIESBERGEN. 

geboren te Bavel 31 Januari 1872 en aldoor 
overleden 18 Mei 1950. voorzien van d~ 

laatste H.H. Sacramenten. 
Gouden Jubilaris van de H. Familie en lid von 
de Bond van het H. Hort: Weldoener van Kerk 

en~e. 

Hij was een godsdienstig . rechtschapen en 
degelijk man, die God trouw diende. zijn gezin 
goed verzorgde en zijn maatschappelijke plichten 
nauwkeurig vervulde: die met vaderlijke bezorgd
heid zijn volle belangstelling gaf aan zijn vele 
kinderen en tolrlJk.e kleinkinderen, voor wie zijn 
leven een voorbeeld zal blijven en zijn heengaan 
een smartelijk gemi,. 

Door zijn opgeruimd karakter heeft hij als be
trouwbaar vakman vele vrienden verworven en 
allen vertrouwen gekregen. 

Zooh hij zelf het Ijzer door het vuur louterde 
en daaraan een doelmatige bestemming gof, zo 
heeft hij no een korte en enigzins pljnl!Jke be
proeving zijn einddoel bij God in de hemel be
reikt. 

En op de feestdag van 's Heren Hemelvaart 
mocht hij deze aarde verloten, om als een trouwe 
dlenoor zijn zegepralende Verlosser te volgen In 
de hemel. 

Door zal hij zijn beminde vrouw. kinderen en 
ldeinkinderen en al zijn geliefden blijven geden
ken. die hem ook in hun gebeden en goede 
werken indachtig blijven. 

Jezus. Koning en middelpunt van olie horten, 
door de komst van Uw Rijk, schenk ons de vrede. 

300 d. oll. 

t. 
Biel t•oor cle Ziel -1,an Za!-iye;-
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Maria Catharina van Ba vel, 
Echtgenoote van 

,TO.A.N"SES ,JANSEN, 
We!doenster da: kork. 

geboren te Bcwel 7 Sept. 18i8, en aldaai: overleden 
op 12 Oct. 192r., voorzien van <le hrntste 

H. Saciramenteu. · 

Vult de avond, beloof u den dag Vlln mqrg-eu 
niet. Hoe gelukkig en wijs is zij, die liij haar 
leven zoodanig tracht te zijn, als zij wen~cht be-

vonden te worden 1;}\ii~~ ~~-o1{~mp. :::{uv. !, 2:3. 

De \\"a,1rde eener brave vL·ouw overtreft al wat 
kostbaar is; zij sla,it de · gangen van haat· huis 
nauwketuig g·ade en het _brood eet ·zij niet in 
ledigheid. Op haar betrouwt het hart van baar 
man; hare kinderen staan op en roemen hiu,r. 

8p1·. XXX-I. 
. Onze roem is deze: de getui•!cuis v,m ons ge

weteu, dllt "·iJ iu deze wereld en voonrnmelifk 
bij u, kinderen, in eem•otuligheid en oprechtheid 
Gods verkeet•d hel)l,eu. 2 Kor. I, 12. 

Die;·~,ue Echtqenor,t, Y.!e op ten hemel, ik zal u 
weerzien en uw hart zal zkh verblijden, ve,tiq
uw betrouwen op God en \l·et·p uwe ZOl'f!' op Hem .. 

Jo,m. XVI, S2, enz. 
Gel-iefde Khldei·en, ,JJ weet hoe ik niet heb 1rn

~elnten u voor te l1ouden alles wat u nuttig was, 
riu beveel ik u !Htn nod. Eert mrnn vader uit 
geheel u,,. hart; hebt God altijd voor oog-en nau,• 
mijn voorbeeld; weest in liefde ecnsl!'czi11ci en 
hartelijk jegens elkander. HnnclT. XX, 20, enr.. 

Hem•, geef hnur de eeuwige rust en het eeuwige 
lir.ht rnrlichte hanr: tlu,t ziJ ruste in vrede. Amen. 

soo clagen nu. 
Zor:t Ilart i•cm Jfaria, ivees inijn he-tl. l!00 d. ntL 

Ciith. van Son, Bavel. 

Bid voor de Ziel van Zaliger 

ELISABETH GIESBERGEN 
weduwe van 

JOHANNES JANSEN, 

i~~d~e_n S~~ LBa':i:!~s
2
ii~!;l~~; _ef3 °M:~~~!~s~ 

voorzien van de Genademiddelen der H. Kérk:. 
Lid van de Derde Orde van St. Franciscus en 

weldoenster va:1 Kerk: en Armen. 

Zij was een goede vrouw en bezorgde moeder, 
met ware deugd en godsdienstzin, die een sterk:e 
steun was voor haar man en met hem in ware 
liefde aan het talrijk: gezin, dat mede aan haar 
werd toevertrouwd, met woord en voorbeeld 
een degelljke christe_lijke opvoeding heeit ge
geven. 

Vrij plotsellng, maar niet onvoorbereid werd 
zij uit ons midden weggenomen, waarvoor haar 
deugdzaam leven ter waarborg was. 

In Christus onza Hèer is ons de hoop geschon
ken, de hoop der zalige verrijzenis, zodat wij, 

t~;e1~~~t~j~g~~~o
0
:.~~t::i!~kd~;;d .fees t~~ft~ 

der 1oekocr.stige ons1erfelijlcheid. 
Geliefde kinderen en kleinkinderen en mijn 

dierbaren, onze eindbestemming Is bij God in 
de hemel, waar ik U allen zal gedenken, biijlt 
ook gij mij in uw gebeden en goede werken 
Indachtig, en in Gods eeuwi~e liefde en zalige 
vrede zullen wij elkaar wederzien. 

Wij aanbidden U, Christus, en loven U, om
dat Gij door Uw heilig kruis de wereld ver
lost hebt. 3 j. all. 

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 
300 d. afl. 
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De familie en alle andere aanwezigen verlieten de kerk onder de 
klanken van het Smidslied waarvan de tekst achter in het 
liturgieboekje was opgenomen en door Jan Monden op het orgel 
werd begeleid._ 

Anna Kin was getrouwd met Antoon Jansen, in Bavel: Toon de 
smid, zoon van Jan Janssen (1872-1950). 

Johannes (Jan) Jansen 'de Smid' (1872-1950) trouwde op 3 juli 
1901 te Bavel met Maria Catharina (Cathrien) van Bavel (1878-
1926). Na een zevental jaren elders gewoond te hebben, namen 
zij in 1908 het volledige smidshuis over van Frans Heijlaerts in 't 
Haantje. 
Zij kregen negen kinderen: Janus, Lies, Koos, Antoon, Marie, 
Nellie, Thé, Piet, Joke. De zilveren bruiloft werd gevierd in 1926. 

Onze pa, Toon de Smid en ook tante Nellie van Kuijk-Jansen 
vertelden vele jaren later dat op dit feest de Smidslied voor het 
eerst in hun familie uitbundig werd gezongen. 
Het enthousiaste zingen van de eerste keer is er waarschijnlijk 
nooit meer geweest want een ramp trof het gezin: drie maanden 
na de zilveren bruiloft van 3 juli 1926 stierf de echtgenote en 
moeder: 12 oktober 1926. 
Ongeveer een jaar later ( op 05-10-1927) hertrouwde Jan Jansen 
met Elisabeth (Bet) Giesbergen uit Bavel (1881-1953). 

Zorgzaam en plichtsgetrouw nam zij de taak over van Cathrien. 
De zonen Janus, Koos, Toon en Piet werden smid; Thé fietsen
maker/loodgieter. 
De dochters Lies, Marie, Nellie en Jo trouwden ook, maar het 
smidsvuur ging aan hen voorbij . 

Van de jongens vond alleen Toon zijn liefde in een smederij: 
Anna, dochter van smid Jan Kin op de Rijen. Zodoende kwam 
het Smidslied bij ons thuis van twee kanten binnen. 
Wie componeerde het lied, dat zo gemakkelijk in het gehoor ligt? 
Wie schreef de tekst: combinatie van beroepstrots; joligheid; 
zonder drank geen klank? 
En in welk jaar? Weet u het ? Laat het ons weten. 
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HET LIED VAN DE SMID 

~ r Ff;fd •J + ·N--q.4_EJ i 
~-bacht dan het sme - - den heeft er ooit op aard' be - st 

#7-~, ;y?Ç t,·. 1 __ . J __ f---4 _..,_,_,__ J _t~+J_-_____ E--'-+:---• (j--+-----·------...-:-'---:• ~J~ 
~~::=t::=î===f~~:::i====-~gj =;.;i::~~======~__;__~~~-4 - d[ __ J 

Blij e'1 moe-d1g b1J den vre - de, !ie - ve mak- kers, hoor ons aan 

~ · - P=k,- !_· =i=t---f===f=L:_@_ ~ s J J ~ -TTILJ3 
Blij en moc-dig bij den vre - de, 

Geen ede/er ambacht dan het smeden 
Heeft er ooit op aard bestaan. 
Blij en moedig en tevreden 
Lieve makKers hoor ons aan (bis) 

Wij zij ruw als staal en ijzer, 
Geen koning die het metaal regeert. 
Ja zo moet een smeder wezen 
Anders wordt zijn vak onteerd. (bis) 

Wij zijn kloppers bij den vrede 
Wanneer ons hart in vuur geraakt 
Meisjes, meisjes wees toch wijzer 
Laat ons vrijen dat het kraakt (bis) 

Meisjes beef niet, kom wat dichter 
Wanneer een smid zijn liefde biedt 
Wij zien zwart in ons gezichten, 
Maar ons hartje dat ziet wit. (bis) 

Het kan niet anders, alle dagen 
Komt er stof in onze keel. 
's Zondags spoelen wij onze magen 
eens per week is niet teveel. (bis) 

lie - vc mak - kers hoor ons aan. 
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WIE WEET WAAR DIT IS 
door Toon van Miert 

In de komende Brieven staat steeds een 'monumentje' uit ons 
heem waar (meestal) een geschiedenis achter zit. Het kan een 
gevelsteen zijn of een naambordje ergens verdekt opgesteld of 
een ....... . 

Wie weet waar dit monumentje zich bevindt? Een van de 
inzenders van het juiste antwoord - we loten als er meer goede 
antwoorden zijn - krijgt van Paulus van Daesdonck een fles wijn 
thuisbezorgd. 

Waar is dit? Weet je er iets meer over te vertellen? 

Oplossingen vóór 15 september naar: paulus@ulvenhout.com 
of naar de redactie. 
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Het monument aan de Galderseweg, tegenover de Kogelvanger. 

De plaquette op het monument 
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WIE WIST WAAR DIT IS? 
door Toon van Miert 

Deze keer was de opgave niet erg moeilijk: het oorlogsmonu
mentje bij de Kogelvanger. Er waren dan ook meer inzendingen 
dan de keren d~,arvoor. Sommige inzenders hebben een korte 
beschrijving van het monument ingestuurd. Bedankt! 
Het lot heeft mevrouw Bastiaansen-Rijken uit Galder aange
wezen als 'winnaar' van de fles wijn. Proficiat! 

Janus Jochems uit Bavel houdt zich al geruime tijd met de 
Vloeiweide bezig; in het najaar verschijnt er een nieuw boek over 
het drama dat zich daar heeft afgespeeld, waar hij een van de 
auteurs van is. Hieronder volgt een beschrijving van het monu
ment van zijn hand. 

VLOEIWEIDEMONUMENT 
AAN DE GALDERSEWEG 
door Janus Jochems 

Het zoekplaatje van Toon van Miert, een leuk terugkerend 
intermezzo in "Brieven van Paulus", betrof deze keer het minder 
bekende 'Vloeiweide-monument' aan de Galderseweg tegen
over de bekende uitspanning De Kogelvanger. 
Het monument, onthuld door burgemeester Ed Nijpels op 5 ok
ober 1990, is een herinnering aan de twee fusillades die ter 
plekke hebben plaatsgevonden. 
Op de eerste plaats de fusillade op zondag 10 september 1944 
betreft drie personen uit Baarle Nassau en die op 5 oktober toen 
er 8 verzetsmensen van het drama van de Vloeiweide wer-den 
gefusilleerd. 

De drie Baarlenaren zijn in verband met illegale activiteiten (o.a. 
hulp aan Engelse piloten bij hun vlucht) door de Duitsers 
gearresteerd op 9 september 1944, opgesloten in het Huis van 
Bewaring te Breda en gefusilleerd op 10 september 1944. 
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Het graf van Van Gestel en Gerritsen in Baarle Nassau 

Mevrouw Tonny Renard-Huijbregts met de brief van haar man 
Frie Renard (Overleden in 1990) 
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Het betreft op de eerste plaats mevrouw Maria Cornelissen
Verhoeven (45 jaar, bijgenaamd Miet Pauw, een spilfiguur in het 
verzet). Miet Pauw had een textielwinkel in Baarle-Hertog. Voor 
liefhebbers verwijs ik graag naar de "Miet Pauw Route" ter 
nadere kennismaking met WO ll. 
De andere twee verzetsmensen waren marechaussee Gradus 
Gerritsen, 27 jaar, schuilnaam 'Geert' en marechaussee 
Adrianus van Gestel, 28 jaar, schuilnaam Eduard. De laatste 
twee hebben een gezamenlijk grafmonument op de r.-k. 
begraafplaats te Baarle-Nassau . 

Op 5 oktober 1944 zijn hier 8 verzetsmensen van de Vloeiweide 
gefusilleerd. Ze waren op 4 oktober gearresteerd in Rijsbergen 
bij de woning van boswachter Ernest Neefs. 
Om 5 uur in de ochtend hebben de Duitsers met vele NSKK
mannen de verzetspost overvallen. De gearresteerde verzets
mensen werden overgebracht naar de Feldgendarmerie te Breda 
aan de Julianalaan, destijds Westerlaan , tegenover de Kamer 
van Koophandel. Diezelfde avond zijn ze overgebracht naar de 
Chassékazerne. 
In de ochtend van 5 oktober 1944 zijn ze vervoerd naar de 
fusilladeplaats aan de Galderseweg. Het betrof de volgende 9 
personen: Henri Brautigam, Joop Bakker, Frans de Visser, Ko 
van den Boogaard (dus niet Bogaard zoals op het monument is 
weergegeven), Henk Hofman, Jo de Vries, Jan Nelissen, Janus 
van den Heuvel en Frie Renard . Terwijl ze voor het vuurpeloton 
stonden had Frans de Visser nog de tegenwoordigheid van 
geest om de fusilladecommandant mee te delen dat Frie Renard, 
vriend van de dag ervoor op de Vloeiweide reeds omgekomen 
Miel Neefs, niets met het verzet te maken had en toevallig die 
dag bij boswachter Neefs op bezoek was. 
Toen dit door de anderen bevestigd werd, mocht Frie Renard 
uittreden en moest zich opstellen naast de rij schutters · die 
vervolgens hun geweer weer in de aanslag hielden om de 
overige acht leden van de groep te executeren. Frie was de 
enige getuige van dit oorlogsdrama. 
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Onlangs was ik bij zijn hoogbejaarde vrouw Tonny Renard
Huijbregts op bezoek terwijl ze ingetogen de brief aan het lezen 
was die Frie had geschreven als verzoek om uitkering voor een 
invaliditeitsuitkering als oorlogsslachtoffer op grond van 
psychische schade (zie foto). 

Na de onthulling van het monument in 1990 sprak Ed Nijpels de 
volgende woorden: "Er wordt de laatste tijd wel eens getwijfeld of 
dit soort monumenten wel zin hebben. Ik wil daar duidelijk in zijn. 
Juist in een tijd dat een nieuwe generatie opgroeit in vrijheid is 
het goed geconfronteerd te worden met de prijs die daarvoor in 
het verleden is betaald". 
Wie uitgebreid geïnformeerd wil worden omtrent wat zich heeft 
afgespeeld voor, tijdens en zeker ook na het drama van de 
Vloeiweide op 4 oktober 1944 kan dit allemaal lezen in het boek 
van Rinie Maas, in samenwerking met ondergetekende. 
De rijk geïllustreerde uitgave (met ongeveer 150 unieke foto's 
van vele betrokkenen), verschijnt begin oktober bij Drukkerij 
Vorsselmans Zundert onder de titel: 
Hollands oorlogsdrama. De verbeten verzetsstrijd op de 
Vloeiweide. 

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. 

UW NIEUWE E-MAILADRES 
Indien u een nieuw e-mailadres krijgt deel dat dan ook mee aan 
paulus@ulvenhout.com . Anders mist u onze PaulusMail ! 

311 

EEN ANDERE STEEN 
door Kees Leijten 

In reactie op onze vraag over het monument aan de Galder
seweg ontvingen wij ook een brief van mevrouw A.M. van Loon -
Roovers uit Ulvenhout. 
Ze had een andere zwerfkei in haar gedachten. 
De oplossing was dus fout. .. 
Maar de brief over haar jeugd in onze contreien vonden WIJ het 
plaatsen in ons tijdschrift waard. Temeer daar wij de door haar 
genoemde zwerfkei eens kunnen bespreken en tonen. 

Haar brief luidde als volgt: 

Ik ben al meer dan 20 jaar lid van Paulus van Daesdonck en lees 
het boekje trouw. Ik ben dikwijls bij die steen geweest, die ligt 
midden in de bossen. 

De zwerfkei zoals hij ligt bij Valkenberg 
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Ik ben op Snijders-Chaam geboren, mijn vader ook, Die was in 
de bossen goed bekend. 
Wij gingen 's zondags met ons vader dikwijls wandelen in de 
bossen van Valkenberg, dat is tussen Snijders-Chaam en 
Geersbroek. 
Daar woonde een freule waarvan ik de naam vergeten ben. 
Zij had veel bossen, landerijen en boerderijen. Een boerderij is 
afgebroken, daar tegenover was een smal paadje naar het 
kasteel en het tuindershuisje waar de boswachter woonde. Nabij 
het kasteel lag een vijver met in het midden een eilandje. 
Op die vijver gingen wij in de winter schaatsen. 

Om op die steen terug te komen; wij gingen door een smal 
paadje met aan weerskanten hazelnoten en kwamen zo op een 
open plek. Daar lag die steen. Ons vader maakte ons wijs dat 
het een groeiende steen was. Wat er op te lezen staat weet ik 
niet meer. Daar tegenover was een grafkelder waarvan verteld 
werd dat die vroeger ook gebruikt werd als bewaarkelder. Ook 
werd gezegd dat er mensen in begraven zijn. 
Wij zijn er nooit binnen geweest. 

Noot van de redactie : 
- De zwerfkei ligt naast de weg die van de Chaamseweg naar 

Valkenberg leidt, op 300 m. vanaf de weg aan de linkerzijde. 

- Er ligt inderdaad een grafkelder, maar geen voorraadkelder 

- Vroeger werd verteld dat de steen ging bloeden als je er met 
een speld in stak. (gegevens: Jan Grauwmans). 

- Ook werd verteld dat wanneer je de steen omdraait de steen 
zal zeggen: amai, amai, wat ben ik blij 

dat ik nu lei, op m'n andere zij 
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TURFWINNING IN WEST-BRABANT 
verslag Louis Vriens 

Cor Raps van de heemkundekring 
"De Vrijheijt van Rosendale" vertelt 
op maandag 18 april, in een goed 
gevulde Pekhoeve, over de beteke
nis van de turfwinning voor West 
Brabant in de 13e t/m 17e eeuw. 
Cor is woonachtig in Roosendaal 
en houdt zich al jaren bezig met 
onderzoek naar de geschiedenis 
van de turfwinning in West-Bra
bant. Een speciale avond voor Cor 
omdat zijn roots" liggen in het 
mooie Ulvenhout. In ons heem heb
ben we in het verleden nauwelijks 
te maken gehad met turfwinning. 
Plaatsen zoals Roosendaal, Ou
denbosch, Leur en Breda hebben 
er veel meer mee te maken gehad 
en hebben er een deel van hun 
rijkdom aan te danken. 

In vroeger jaren werd turf ook wel het "Bruine Goud" genoemd. 
De eerste ontginningen stammen uit de viertiende eeuw en 
werden geïnitieerd door de Vlaamse kloosters. 

Turf het Bruine goud 
Brugge en Gent waren in de middeleeuwen grote steden. Hout 
was de brandstof voor de vele inwoners. Hele bossen werden 
gekapt waardoor hout schaars werd in Vlaanderen. 
De Vlamingen moesten daarom op zoek naar andere brandbare 
stoffen om de bevolking van warmte te voorzien. Turf, gewonnen 
uit hoogveen, werd het bruine goud. Het was in grote hoeveel
heden aanwezig in West Brabant en de Noorderkempen van het 
huidige België. 
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Turfrestanten in het Gastels Laag 

Turfwinning in vroeger dagen 
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Hier lagen grote aaneengesloten, maar moeilijk toegankelijke 
moerassen. Hoogveen ontstaat door ophoping van niet vergane 
plantenresten op slecht afwaterende gronden. Het proces van 
veenvorming is ca 10.000 jaar voor Chr. begonnen. Elk jaar 
groeide het veen een paar millimeter aan en werd door de vele 
eeuwen heen daardoor een pakket van soms wel 3 meter dikte. 
Vlaamse kooplieden ontdekten dit pakket van brandbaar 
organisch materiaal en wisten ook hoe dit kon worden 
ontgonnen. Zij gingen kanalen (turfvaarten) graven om het 
moeras te ontwateren. 
Het veen pakket kon vervolgens worden afgegraven. 
Vaarten graven en turfsteken, het was allemaal handwerk! 

Het in mootjes gestoken veen werd afgevoerd en op 
verzamelplaatsen te drogen gelegd. Veen werd brandbare turf. 
Na droging werden de turfblokjes per turfschuit naar de 
turfhavens vervoerd. Turf was vijf eeuwen lang het bruine goud 
voor West Brabant en vooral voor Roosendaal. Alle grote 
moerassen waaruit turf gehaald kon worden, zijn ook 
daadwerkelijk ontgonnen. Daarvoor zijn in West Brabant en de 
Noorderkempen van België turfvaartenstelsels aangelegd met 
een lengte van meer dan 300 kilometer. 

Bedrijfsmatige aanpak 
West-Brabant was hiermee een van de eerste gebieden in 
Noordwest Europa waar op grote schaal en met een bedrijfs
matige aanpak turf werd gewonnen. Het westelijke deel van de 
regio was het eerst aan snee. Men verdeelde het gebied in 
strookvormige percelen, legde sloten aan voor de afwatering, 
groef het veen af, droogde het, sneed het in turven en stapelde 
het in boten. Geleidelijk ontwikkelde men technieken om ook 
moeilijk bereikbare veenlagen te delven. 
De turfwinning vond zowel binnen als buiten de bedijkingen 
plaats. De ervaring en expertise die hiermee werd opgebouwd 
werd in latere ontginningsgebieden in binnen- en buitenland 
dankbaar gebruikt. Ook in de Hollandse laagveengebieden kreeg 
men geleidelijk, met dank aan de Brabantse know how, de 
grootschalige turfwinning onder de knie. 
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Schepen vol turf in de turfvaarten 

Zoutwinning uit veen 
1 n het Vroeg-Holoceen overspoelde de zee regelmatig het 
Nederlandse kustgebied. Hierdoor raakte het veen doordrenkt 
met zout. Al in de Romeinse tijd (rond de jaartelling) ontdekte 
men dat er na verbranding van het veen zout in de as 
achterbleef. Na zuivering was het zout te gebruiken om vlees te 
conserveren (pekelen) en om gerechten op smaak te brengen. In 
de middeleeuwen groeide de selnering (zout maken uit veen) uit 
tot een bloeiende industrie, vooral in Zeeland en West-Brabant 

Aanleg turfvaarten 
Eerst werden concessiegebieden ontwaterd door aanleg van 
zogenaamde riolen, die via zijvaarten werden verbonden met de 
hoofdvaarten. Door het uitdiepen van bestaande waterlopen en 
het graven van turfvaarten kon de turf per boot worden vervoerd 
naar de uitvoerhavens èn kon de afwatering gestalte krijgen. 

Gedurende de grootschalige turfwinning kende West-Brabant 
een enorme vloot aan turfschuiten. De schuiten werden met 
man- of paardenkracht getrokken over jaagpaden langs de wa
terwegen. 
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Op zgn. turfhoofden werd turf verkocht aan schippers en 
overgeladen op grotere boten, die gebruik maakten van bredere 
waterlopen. 
Er ontstond geleidelijk een uitgebreid, wijdvertakt netwerk van 
turfvaarten, met in West-Brabant ongeveer 20 deelstelsels. De 
hoofdvaarten waren minimaal vier meter breed. Middels kleine 
stuwen en sluizen werd het water op peil gehouden. 
Nabijgelegen meren zorgden in droge tijden voor een 
wate rbuff er. 

Ontstaan nederzettingen 
Langzaam ontstond een nogal v rbrokk lde structuur van 
nederzettingen in dit aanvankelijk nauw lijks bewoonde gebied. 
Geleidelijk groeiden de nederzetting n door d bedrijvigheid en 
werkgelegenheid uit tot volwaardige dorp n, w ar ook landbouw 
steeds belangrijker werd . Een omv ngrîjk immigratie kwam op 
gang. Op veel plekken ontstonden I n k n I n herbergen 
of zelfs nederzettingen (Rucphen, ch1Jf, N1 uwmoer) . Plaatsen 
die volop profiteerden . van d ov r I v n turf waren 
Roosendaal, Bergen op Zoom, t rg n, L venbergen, 
Oudenbosch , Leur, Breda en rh ij n V I markante 
historische panden werden ooit b ko t, d m t d inkomsten uit 
de turfhandel. 

Een onvermijdelijk einde turfwinning 
Vanaf 1700 kwam een geleidelijk ind n de grootschalige 
turfwinning in West-Brabant. De Holl nd rs kregen steeds meer 
marktaandeel; Brabantse handelaren kochten al vóór 1600 bij 
hen turf voor de Vlaamse afzetmarkt. 
Het Turfschip van Breda vervoerde waarschijnlijk Hollandse turf. 
De landbouwfunctie in de regio , net als vroeger vooral akker
bouw, kreeg de overhand . Vaak werden op voormalige 
turfwinninglocaties bossen en landgoederen aangelegd. Alleen 
nog voor eigen gebruik werd turf gestoken. 

Turfvaarten raakten verwaarloosd , slibden dicht of kregen een 
functie voor de scheepvaart, waterafvoer, watervoorziening voor 
industrie of landsverdediging. Ook overlaadplaatsen verdwenen 
of kregen een andere functie. 
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Zichtbare geschiedenis 
Toch leeft de turfwinning in West-Brabant voort. Nog steeds is 
het watersysteem in de regio voor een wezenlijk deel geënt op 
de turfvaarten. Veel dorpen danken hun bestaan aan de turf
winning van eeuwen geleden. Abdijen en turfkooplieden schre
ven geschiedenis en lieten sporen na. Tot op de dag van 
vandaag. 

AKKERWEI 
NIEUWE STRAATNAAM IN BA VEL 

Op de plaats van de oude leerfabriek , tussen de Semina-rieweg 
en de Dorstseweg komen 38 woningen. 
De nieuwe straat die deze woningen via de Dorstseweg ontsluit 
heet Akkerwei en komt ten noorden van de Tolak-ker te liggen. 
Akkerwei is ontleend aan een oude veldnaam. 
De veldnamen in de oude gemeente Ginneken en Bavel worden 
uitvoerig besproken door Christ Buiks in de serie "Veldnamen in 
de voormalige gemeente Ginneken en Bavel". Een serie van 26 
boekjes waarvan een deel nog verkrijgbaar is in het museum van 
Paulus. 

ESSEN ONDERZOEKT HEESTERMANS 
Vier keer per jaar heeft de koninklijke heemkundekring uit Essen 
een genealogische bijeenkomst waar de genealogie van een of 
andere familie centraal staat. 
Op donderdag 15 september is er om 20.00 uur een bijeenkomst 
gewijd aan het geslacht Heestermans. 
Bent u geïnteresseerd ? 
Neem contact op met: r.costermans@skynet.be 
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HUBERTUS WAS UIT LOGEREN 
door Kees Leijten 

Een twintigtal jaren geleden kreeg de Hubertuskapel in Strijbeek, 
na jaren afwezigheid, weer een Hubertusbeeld.op de gevel. 
Enkele jagers schonken het beeld en brachten het ook aan, 
voorzien van een plexiglas plaat ter bescherming. 
Na jaren was het polychrome beeld door regen en vocht erg 
gehavend. 

Hubertus weer op zijn plaats in de nis van de kapel. 
De Stichting Restauratie Kerkgebouwen had tegelijkertijd de tuin 
grondig aangepakt. De Strijbeekse kapel weer in volle glorie. 
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De Hubertusclub van de Chaamse familie Donkers, een aantal 
mannen met naam Huub Donkers, boden aan het beeld te res
taureren. 
Rond het feest van Hubertus ( 3 november 2010 ) heeft Kees 
Donkers het beeld opgehaald om het te weer in glorie te her
stellen. Kees Donkers heeft zijn sporen verdiend in het 
Brabants Restauratie Atelier in Tilburg. Hij heeft het gipsen beeld 
stevig onder handen genomen. Hopelijk kan het beeld er weer 
een aantal jaren tegen. Eind april is het beeld weer in al zijn 
schoonheid voor de gevel van de kapel geplaatst. 

BORDEN VOOR RIJKSMONUMENTEN 
IN DE GEMEENTE ALPHEN-CHAAM 
door Kees Leijten 

Op initiatief van de heemkundekringen heeft de gemeente Al
phen-Chaam de Rijksmonumenten , waarvan de eigenaren geen 
bezwaren hadden, voorzien van een verklarende tekst op of voor 
de gevel. In ons heem waren dat Anneville en de panden Daes
doncksweg 5; Galderseweg 115 en Grazenseweg 3 
Gerard Oomen enToon Goos plaatsten de borden - met logo van 
Paulus van Daesdonck - namens onze kring op 21 april. 
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PAULUS VAN DAESDONCK 
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25 november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68. 
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: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-561 29 69 
37 13 311 t.n .v Paulus van Daesdonck 

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

BRIEVEN VAN PAULUS 
1 het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesclonck. Het staat internationaal geregistreerd 
onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine 
bIizonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente 
Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken 
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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) 
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1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1981 Driekwart eeuw Constanlia 
1982 David Tomkins 
1983 100 jaar school Galder 
1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
1985 Bibliografie 1 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 
1986 Wandelen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 
1990 Gem. Nw Ginneken in verleden en heden 
1994 De Ginnekensche Tramweg Mij . 
1994 Bibliografie Il 
1996 Wandelen op Luchtenburg 
1996 Veldnamen 26 (Index) 
1996 Gemaallijst 1795 
1997 Straatnamen 
1999 Carnaval in Ulvenhout 
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
2003 Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 
2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 
2007 50 Jaar KSO-Ulvenhout 
2008 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. 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 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 t~t 31 augustus._ .. . . . , . 
Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de knng het t1Jdschnft Brieven van Paulus uit. 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2010-2011: € 17,- . 




