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INDIAN SUMMER 
Na een prachtige lente beleefden we anno 2011 een verregende 
zomer en eind september prachtige zomerse dagen, beter be
kend als Indian Summer . 
Het nieuwe verenigingsjaar is begonnen met een drukbezochte 
jaarvergadering opgeluisterd door 'n leuke film uit eigen collectie. 
Het museum is weer feestelijk in gebruik genomen met een 
tentoonstelling die veel bijval heeft gekregen. Het jaar van veel 
vrijwilligers komt er aan. 
Voor u ligt de 186e editie van De Brieven van Paulus met vele 
interessante verhalen en berichten. Toon van Miert heeft weer 
iets erg interessants gezien in ons museum, hij vertelt erover. 
Ons nieuwe bestuurslid Joke van Baal stelt zich aan u voor. 
1 n Heusden hout herdenkt men dat het 50 jaar geleden is dat zij 
Nieuw-Ginneken moesten verlaten. Wim Joosten spoort veel 
interessante zaken over dat oude deel van onze voormalige 
gemeenten op door gesprekken met oudere bewoners. 
En wist u dat Chaam 't geografisch centrum van de Benelux is ? 
Steeds meer blijkt het nodig te zijn onregelmatig onze leden te 
informeren door middel van de PaulusMail. 
Een derde deel van onze leden neemt al deel aan deze service. 
U ook ? Het kost niets. Lees er meer over. 
Geniet van de vele artikelen en ik hoop dat u ze kunt lezen in 
een lange INDIAN SUMMER 
------------------------------------·-------------------
paulus@ulvenhout.com paulus.ulvenhout.com 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

Na Jan van der Westerlaken en Toon van Miert ben ik, na uw 
instemming op 19 september j.l., de derde voorzitter ~an 
Heemkundekring "Paulus van Daesdonck" geworden. Enerz1Jds 
is het een eer deze heren van verdiensten op te mogen volgen, 
anderzijds is het een hele uitdaging om, samen met uw allen, de 
volgende stappen te zetten om de vereniging bloeiend en het 
museum verrassend te houden. 
Paulus van Daesdonck, een vereniging die al meer dan 36 jaar 
een interessant en gevarieerd jaarprogramma presenteert, al 
evenlang 5 maal per jaar 'n prima heemkundig tijdschrift uitgeeft 
en tijdens de laatste 25 jaar al meer dan 50 wisseltentoon-
stellingen heeft georganiseerd in ons eigen museum._ . . 
Het is de kunst om binnen een heemkundeverenigmg die al 
zoveel heeft neergezet toch telkens opnieuw onderwerpen te 
vinden die de moeite waard zijn en die gedurende al die jaren 
nog niet of niet op deze manier aan de orde zijn geweest. 
Gelukkig hebben we een actief bestuur dat met hulp van vel~ 
vrijwilligers steeds weer nieuwe mogelijkheden ziet om zaken uit 
ons heem voor het voetlicht te brengen. Daarbij gaan we zeker 
ook meer gebruik maken van (nieuwe) technische mogelijkheden 
om de vele zaken waarover we nu al beschikken -zowel 
publicaties, foto's als ook voorwerpen- nog beter toegankelijk ~e 
maken. Het idee is simpel, de uitwerking zal wat meer voeten in 

de aarde hebben. 
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Op 4 september konden we het museum weer openstellen na 
een periode waarin met inzet van zeer aktieve vrijwilligers het 

- museum een fikse opknapbeurt werd gegeven. 
De burgemeester van Alphen-Chaam, drs. Harrie Nuijten, open
de de wisseltentoonstelling "Sporen van onze voorouders - 200 
jaar burgerlijke stand". (Zie verder in dit nummer een verslag 
hiervan) 
U bent uiteraard weer welkom op elke woensdagmiddag of op de 
eerste zondag van de maand van 14.00 -16.00 uur. 
Mogelijk vindt ook u hier sporen van uw voorouders of wordt u 
geprikkeld om dan toch eens zelf ook op zoek te gaan naar uw 
voorouders en de omstandigheden waaronder deze leefden. 
Het zou zomaar een nieuwe (verslavende) hobby kunnen wor
den. Mede door de gemakkelijke toegankelijkheid van de 
archieven - heel veel kunt u immers gewoon thuis op de 
computer opzoeken - zijn velen hiermee doende. 
In het verlengde van de huidige tentoonstelling is ongetwijfeld de 
lezing van Kees Heystek op 17 oktober in de Leeuwerik in 
Galder een interessante aanvulling op dit thema. 

Met dank aan Toon van Miert wens ook ik u veel leesplezier met 
Brieven 186 

Gerard Oomen, voorz. 

PaulusMail GOED IDEE? 
Reeds drie jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongere
gelde tijden een mail met een overzicht van op handen zijnde 
activiteiten en zo nodig met "heet nieuws". 
De mails worden onder BCC verzonden waardoor uw privacy 
verzekerd is. 
Ruim 30 % van onze leden ontvangt deze brief reeds. 
Het is een gratis abonnement alleen voor onze leden. 
Wilt u deze brief ook ontvangen ? 
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort 
ontvangt u uw eerste PaulusMail 
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AGENDA 2011- 2012 (164) 
okt. 
02 
08 

08 
17 

nov. 
06 
06 

14 

dec. 
04 
31 

2012 
jan. 
01 
08 
15 
22 

feb. 
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Museum open 
Fototentoonstelling Oud-Heusdenhout 11.30u-19.00 uur 
in Kapelhof Heusdenhoutsestraat 
Brieven van Paulus 186 
Lezing over 200 jaar Burgerlijke Stand door Kees 
Heystek in de Leeuwerik te Galder - 20.15 uur 
(zie BvP.185, p.258) 

Museum open 
Verschijnen van het boek " Oude namen in Nw-Ginneken" 
door Ben van der Veer. Presentatie in museum 14.00 u. 
Lezing "Het verbeten verzet op de Vloeiweide" door 
Janus Jochems en Rinie Maas in de Pekhoeve Ulvenhout 
aanvang 20.15 uur (let op: datum gewijzigd) 

museum open 
Kinderen in ons heem zingen Nieuwejaorke Zoete 

Nieuwjaar - museum gesloten 
museum open 
Brieven van Paulus 187 /188 
Groep Elckerlyc-speellieden treedt voor ons op in 
Mariëndal Duivelsbruglaan Ginneken. Aanvang 14.00 uur 

Opening nw tentoonstelling : 
Moord en Criminaliteit -

Adriaan van Campen, de laatste boef uit ons Heem 

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, carnavalszondag , · 
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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. JAARVERGADERING 2011 
verslag Louis Vriens 

In een goed gevulde Tussenpauz te Bavel opende onze voor
zitter op maandag 20 september stipt om 20.15 uur de 36e 
jaarvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten waarvan 
onze secretaris wederom een keurig verslag zal opstellen extra 
aandacht voor enkele bijzondere zaken. 

Bezuinigingen 
Helaas ontkomt ook Paulus niet aan de bezuinigingsperikelen 
van dit moment. De gemeentelijke subsidies zoals we die ge
wend waren te ontvangen komen voor een groot deel te 
vervallen. De subsidie voor de kring vervalt geheel. 
Wel blijft 't voor de kring mogelijk projectsubsidies aan te vragen. 
Bijzonder ingrijpend is het dat de subsidie voor het museum voor 
een groot del vervalt.. Hiermee komt de inhuurmogelijkheid van 
Iwan onze vaste museummedewerker, te vervallen. Het bestuur 
is bi]zonder teleurgesteld, Iwan is een waardevolle kracht, hij 
verzet veel werk in het museum. Openstelling wordt een 
probleem, het bestuur is op zoek naar alternatieven. 

Restauratie museum 
Dank zij vele vrijwilligers en subsidie van Stichting 't Hofflandt, 
Erfgoed Brabant en Reconstructiecommissie De Baronie is er 
een grote restauratie van het museum tot stand gekomen. Het 
bestuur is allen dan ook veel dank verschuldigd. Daar komt nog 
bij dat het museum 25 jaar bestaat. De heropening door 
Burgemeester Nuijten van Alphen-Chaam was een feestelijke 
gebeurtenis. Gedurende 25 jaar bezochten ruim 50.000 mensen 
het museum en werden er maar liefst 53 tentoonstellingen 
georganiseerd. 
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Bestuursverkiezingen met een lach en een traan 
Een sterk bestuur kenmerkt zich door een gezonde doorstroming 
Oudgedienden geven het stokje over aan nieuw aanstormend 
talent. Op deze manier blijft een bestuur alert en dynamisch. Op 
deze avond trad Joke van Baal-Smeekens toe als nieuw lid van 
onze kring, de vergadering onthaalde haar met een lach en luid 
applaus. Joke introduceert zichzelf verder in onze brieven. 
Afscheid namen we van Anneke Oomes en Jan Graumans. 

Anneke Oomes 

ende artikelen van haar hand. 

Erg begripvol is het bestuur 
voor de keuze die Anneke 
maakt voor de zorg van haar 
"mannen-gezin" en Staats
bosbeheer. 
In onze dynamische maat
schappij moet je soms keu
zes maken, zo heeft Anneke 
gekozen voor haar gezin en 
werk bij Staatsbosbeheer. 
Een dikke traan natuurlijk 
vanuit het bestuur. Anneke 
is een begenadigd schrijver 
en dat deed zij gedurende 
27 jaar voor de Brieven van 
Paulus. Met als voorop
leiding "School van de 
Journalistiek" verschijnen er 
vanaf 1984 regelmatig boei

Als opmaat schrijft ze later ook in BN/DeStem de veel gelezen 
rubriek: "Bij de dorpspomp". In 2004 treedt Anneke toe tot het 
bestuur van Paulus. De toonzetting van de openingszin: "mijne 
dame en heren" door voorzitter Toon van Miert tijdens onze 
reguliere vergadering was vaak voldoende voor een scherp en 
opbouwend debat. Anneke is een goed debater met goede 
ideeën en een enorme werklust. Haar slogan luidt: "samen 
dingen doen", met de aanleg van het monument voor Kamp 
Bisam kwam dit optimaal tot uiting. 
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Wij wensen Anneke veel succes met haar maatschappelijke 
carrière en de zorg voor haar gezin, we zullen haar missen. 

Jan Graumans 
Normaal gesproken promoveer je op een universiteit maar Jan 
Graumans promoveert bij Paulus in het vak: 'Toepassing van 
heemkunde in de praktijk". Het kan niet anders dan dat Jan is 
geboren met een ongelooflijk groot hart voor heemkunde. Samen 
met Kees Leijten, Jan van der Westerlaken, Ad Luijten, Leo 
Nouwens en Jacques Jespers stond hij op 3 april 1975 aan de 
wieg van Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 
Al 36 jaar lang bestuurslid vol overgave. 
"Horen zien en zwijgen" is een gave die voor weinigen is 
weggelegd maar Jan behoort tot dit prudente elitekorps. Zijn 
voorvaderen bewoonden kasteeltje Daesdonck en de voormalige 
boerderij van café Oud Strijbeek. Plaatsen met een ziel, een ziel 
die ook huist in Jan. Gemakkelijk in gesprek, respectvol, niet 
kwetsend, humoristisch, tactvol en rechtvaardig. De spannende 
verhalen van gebeurteni~sen uit vervlogen tijden zullen we erg 
gaan missen, een grote traan vanuit het bestuur dat is zeker. Na 
benoeming van al deze superlatieven heeft het bestuur van 
Paulus besloten om Jan te benoemen als erelid van Paulus. Een 
zeer welverdiende benoeming die maar weinigei;1 ter eer valt. 
Uiteraard wensen wij Jan samen met zijn vrouw Sjannie kinderen 
en kleinkinderen een gezond en lang leven toe. 

Toon van Miert 
Toon van Miert, onze gedreven voorzitter, heeft in het begin van 
het jaar aangegeven een stapje terug te willen doen in zijn ruime 
pallet van bestuursfuncties en specifiek zijn rol als voorzitter. 
Naast Paulus is Toon verbonden aan talloze verenigingen in de 
rol van secretaris, voorzitter of anderzijds. Een duizendpoot als 
het gaat om cultuur, kunst en heemkunde. Toon zijn "roots" 
liggen in het Ginneken maar hij heeft ook veel betekenis in het 
Bredase. Bijzonder is zijn kennis over het "Land der Kempen", 
tot in detail is hij op de hoogte van zaken die hebben gespeeld 
bij onze Vlaamse buren . Zijn grootste passie vindt Toon in het 
beoefenen van de schrijfkunst.. 
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Toon van Miert dankt Jan Grauwmans voor zijn verdienste bij Paulus 
en overhandigt hem de oorkonde die behoort bij het erelidmaatschap. 

Voorzitter Gerard Domen dankt oud-voorzitter Toon van Miert voor al 
zijn werk bij en voor Paulus. 
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Het bestuur prijst zich dan ook gelukkig dat Toon zijn voorzitters
rol verruilt voor een bestuursrol waarbij hij het accent wil leggen 
op het schrijven van artikelen. Vanaf de dag, inmiddels al weer 6 
jaar geleden, dat Toon startte als voorzitter van Paulus heeft hij 
doelen gesteld die voor een groot deel ook zijn behaald. Dit heeft 
veel rendement opgeleverd voor onze vereniging. Het leiden van 
de vergaderingen stond bij Toon onder een strak regiem; de 
wens om te komen tot afronding van het formele programma 
stond op 23.00 uur. Het informele deel liep vaak door.tot in de 
"vroege" uurtjes. 
Het bestuur kijkt terug op een bijzonder prettige en effectieve 
periode met Toon als voorzitter van onze vereniging. 

Gerard Oomen 
Gelukkig heeft Paulus een door de wol geverfde bestuurder in 
haar midden die de voorzittersfunctie van Toon wil overnemen. 
Gerard Oomen, lid van het bestuur van Paulus, zal de functie 
van voorzitter op zich gaan nemen. De "roots" van Gerard liggen 
in Bavel op de Woestenberg. Hier is zijn agrarisch bedrijf geves
tigd. Het bestuur heeft veel vertrouwen in Gerard in zijn rol als 
nieuwe voorzitter van onze vereniging. Het bestuur wenst Gerard 
veel succes toe bij de uitoefening van deze mooie taak ! 

Film over Ulvenhout 
Na de jaarvergadering werden er nog enige korte films vertoond 
waarvan de eerste kwam van de hand van Astrid Hoogerheijde. 
Een boeiende film waar Willem van der Zanden (zoon van) een 
compilatie met beeld en geluid van had gemaakt. Prachtige oude 
beelden die werden toegelicht door Astrid zelf. Op de beelden 
kwam ook het inrichten en de opening van ons museum in beeld 
zo'n 25 jaar geleden. Al met al zeer waardevolle beelden uit 
vervlogen jaren. 

Schatten van Brabant 
Het verleden klinkt door in het heden en de toekomst. Met het 
programma 'Schatten van Brabant' wil de provincie Noord
Brabant jong en oud interesseren voor kunst, cultuur, 
cultuurhistorie en de betekenis daarvan. 
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Het bestuur vlnr:: Niek Kools, secretaris; Hans van der Zanden, 
penningmeester; Kees Leijten, vice voorzitter; Gerard Domen, nieuwe 
voorzitter; Toon van Miert, aftredend voorzitter 

foto's Louis Vriens 

Schatten van Brabant doet dit door cultuur dichter naar de men
sen te brengen en oude verhalen tot leven te wekken. 
Met moderne communicatievormen en experimentele, educa
tieve en culturele projecten. Die zelf ook weer nieuwe sporen 
achterlaten in het landschap. Twee films worden vertoond, 
waarvan de eerste een impressie geeft over het leven van een 
schaapherder uit deze tijd. Dit leven staat in schril contrast met 
onze dynamische maatschappij en overvolle agenda's, prachtige 
beelden. Het tweede filmpje schetst de reacties van inwoners 
over het leven van de Heilige Eik in Den Hout. Humoristische 
beelden geprojecteerd vanuit statische omgevingselementen. 
Werkelijk prachtig gemonteerd. Mocht u nog meer van deze 
filmpjes willen zien dan kun u inloggen op: 

www.schattenvanbrabant.nl \ film \ filmcollectie. 

Ze zijn zeker de moeite waard. 
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35E JAARVERSLAG HEEMKUNDEKRING 
PAULUS VAN DAESDONCK 

. VERENIGINGSJAAR VAN 1 SEPT. 2010 T/M 31 AUG. 2011 
door Niek Kools,secretaris 

1. Algemeen 
Op 31 augustus telde onze Heemkundevereniging Paulus van 
Daesdonck 588 leden. 
Het ledental van de vereniging loopt geleidelijk terug: vorig jaar 
waren er nog 611 leden. Overleden: 14 leden 

Samenstelling bestuur: Toon van Miert, Niek Kools, Han~ va~ der 
Zanden, Kees Leijten,Toon Goos, Jan Grauwmans, Louis Vnens, 
Anneke Oomes en Gerard Oomen. 
Er zijn dit jaar 9 bestuursvergaderingen geweest en veel verga
deringen van de werkgroepen. 
De vereniging ontving dit jaar subsidie van gemeente Breda en 
de gemeente Alphen/Chaam 

2. 
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Activiteiten 
Er zijn 5 Brieven van Paulus verschenen: 181 t/m 185 

Er waren 5 lezingen: . 
Over Grimhuysen (Ad Jansen) 
Gemeentelijke monumenten ( Johan Hendriks) 
Over dialecten (prof. Jos Swanenberg) 
Het landschap in het heem van Paulus (Erik van der 
Hoeven en Wiet Kerkhoven) 
Turfwinning in West-Brabant (Cor Raps) 

Er was 1 tentoonstelling: Monumenten vroeger en nu 

Cabaretmiddag op 23 januari: groep uit Prinsenbeek 
"Gestrikt" 

Fietsexcursie op 14 mei: turfvaarten in West-Brabant 



f) 

g) 
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Paulus organiseerde op 19 november de regionale 
heemquiz voor de heemkringen van West-Brabant. 
17 Kringen met zo'n 170 deelnemers waren in Jeugdland 
aanwezig. HKK "de honderd Hoeven" werd winnaar. 

Paulus organiseerde een fietstocht " landgoederen bij 
Ulvenhout" voor de HKK uit Hoeven, als beloning voor 
hun eerste plaats (28/5). 

h) Deelname aan: 

i) 

Dorpsquiz in Ulvenhout (14/1) 
Symposium over turf in Etten-Leur (7/4) 

Promotie: 
33 jaar boerensociëteit Ginneken bood Paulus een 
jubileumboek aan(19/3) 
Bavel anno ( 19/6) 
Heusdenhout (26/6) 
Wolfslaar (3/7) 
Ginneken (21 /8) 

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

3. Taakgroepen(permanent) en projectgroepen (tijdelijk) 

a) Redactie Brieven van Paulus: 
Onder de bezielende redactie van Kees Leijten zijn er in al die 
jaren nu al ruim 185 Brieven verschenen. Ook dit jaar verschen~n 
er 5. De andere redactieleden zijn: Anneke Oomes en Louis 
Vriens. 
De 172 leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven, 
ontvangen geregeld de zg. PaulusMail 

b) Depots en werkruimte: 
Het voltooien van de archivering is een zaak van lange termijn. 
Jan Grauwmans, Kees Leijten en Toon van Miert komen al jaren 
op woensdagmorgen in een van de depots bij elkaar om te 
inventariseren en te registreren. 
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c) Tentoonstellingen: · 
Paulus streeft ernaar om minimaal 2 x per jaar een tentoonstelling 
te organiseren in het museum. Vanwege de ver-bouwing van het 
museum was er dit jaar maar 1 tentoonstelling. 

d) Onderhoud museum: 
Er is een taakgroep die zich bezig houdt met het onderhoud op de 
lange termijn. Het gaat vooral om de bouwkundige staat. Het 
afgelopen jaar stond in het teken van een grote renovatie, 
waarover direct meer. 

e) Opschonen en inrichten museum: 
Het museum is opgeschoond. De ruimte is te klein voor de grote 
hoeveelheid spullen. Er is al veel geselecteerd. Er is aandacht 
voor herinrichting, zodat het museum overzichtelijker wordt. De 
verzameling moet kritisch op waarde worden geschat. We kunnen 
niet alles wat we ooit kregen blijven bewaren. Er moeten keuzes 
gemaakt worden. Probleem is dat wij de gevers van vele jaren 
niet voor het hoofd willeo stoten. 

f) Gens Pauli: 
Het aantal akten van de burgerlijke stand in Gens Pauli is dankzij 
het monnikenwerk van 3 leden van Paulus inmiddels opgelopen 
tot bijna 5000. 
Daarnaast hebben we bestanden met alle doop-, trouw- en 
begraafakten van Ginneken en Bavel gekregen. 
De periode van 1614 tot 1842 hebben we nu online in de vorm 
van ruim 38.000 vermeldingen van 6.700 personen. 
Ook de ruim 10.000 bidprentjes die zijn ingevoerd in ons 
museumsysteem, zijn via Gens Pauli te doorzoeken. 

g) Werkgroep Heusdenhouts Historie 
Deze groep publiceert historische verhalen over Heusdenhout in 
het Wijkblad van Heusdenhout en in de Brieven van Paulus. De 
groep werkt nauw samen met de Wijkraad. Heusdenhout is 50 
jaar geleden geannexeerd door Breda. De werkgroep verzorgt 
hierover een fototentoonstelling in oktober a.s. 
Met oudere bewoners worden gesprekken gevoerd en die worden 
weer verwerkt tot nieuwe verhalen. 
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4. Contacten met anderen 

Brabants Heem: regio-overleg in Oosterhout en 
Prinsenbeek 

Vergadering Raad van Aangeslotenen (provinciaal niveau) 
Diverse HKK in onze regio, o.a. ruilabonnementen 

tijdschriften 
Diverse andere musea (aankondigingen activiteiten) 
Betrokken bij klankbordgroep Klokkenberg 
Klankbordgroep Stadsarchief Breda 
Overleg met gemeente Alphen-Chaam over monumenten 

5. Museum 

a) Het bestuur van het museum bestaat uit het bestuur van 
de HKK en 3 oud-bestuursleden van de Kring: Dick Meeren , 
Wim Langen en Adam Verkooijen. 
Er wordt minimaal 2x per jaar vergaderd. 

b) Werkgroep " Onderhoud museum" heeft 4x vergaderd in 
dit verenigingsjaar. 
Er is een meerjaren-onderhoudsplan opgesteld en opgenomen in 
het systeem van de gemeente Breda. Het afgelopen jaar was het 
druk in het museum. Er is een nieuwe vloer in de expositieruimte 
en hal gekomen met vloerverwarming. Er kwam een derde houten 
wand in de expositieruimte. Het werk kon mede door de hulp van 
diverse fantastische vrijwilligers gerealiseerd worden. De kelder is 
grondig aangepakt tegen het vocht. Er is een 
ontruimingsinstallatie gekomen met brandmelders, rookmelders, 
extra brandblussers en de elektriciteit is gekeurd. Daarmee is ons 
museum qua veiligheid up to date. Er is ook een nieuwe CV
ketel gekomen. Nu wordt ook nog de buitenkant aangepakt, 
waaronder groot schilderwerk. Dakgoten zijn inmiddels vernieuwd 
en er komen een nieuwe deur en nieuwe luiken. 

c) Zonder subsidies zouden we het museum nooit deze grote 
opknapbeurt hebben kunnen geven. 
De Stichting Paulus' Museum ontving subsidie van de gemeente 
Breda , Erfgoed Brabant , Reconstructiecommissie de Baronie, 
stichting 'tHofflandt Ulvenhout en stichting Markdal 11. 

15 

Daarnaast zijn er 14 sponsors die een jaarlijkse bijdrage geven 
aan ons museum. 

d) In 2010 bezochten ± 2100 bezoekers ons museum. 

6. Beleidsplan 2010 - 2020 

Vorig jaar introduceerden wij een beleidsplan. 
Hierin is de ontwikkeling voor de komende jaren aangegeven, 
zowel voor de Kring als voor het museum. 
Het beleidsplan dient als leidraad voor de activiteiten die we gaan 
ondernemen. 
Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld, waarin de te 
ondernemen werkzaamheden worden opgenomen. 

Voor het afgelopen jaar waren de volgende onderwerpen 
gekozen: 

1) Opschonen museum: is grotendeels gebeurd 
2) Herinrichting museum: is grotendeels gebeurd 
3) Oplossing tram : De doelstelling is feitelijk bereikt . 
Annex-50 in het Ginneken, heeft de tram van ons teruggenomen. 
Men vraagt subsidie aan bij de gemeente om een uitbouw bij de 
baan van Schutterij Prins Hendrik aan de Viandenlaan in 
Ginneken te realiseren. Gezien de huidige financiële situatie van 
Breda is de kans op een spoedige toezegging niet groot. Pas als 
de uitbouw klaar is, kan de tram naar Ginneken overgebracht 
worden. Tot die tijd staat hij nog in de brandweerkazerne in 
Ulvenhout. De verantwoordelijkheid ligt nu echter bij Annex-50. 
We blijven uitzien naar en betrokken bij eventuele alternatieven. 
4) Voltooien archivering depots: In het afgelopen jaar is er 
veel tijd besteed aan het inrichten van de kelder onder De Donk. 
Er zijn stellingen tegen de muren geplaatst en veel dozen met 
spullen van allerlei aard zijn van het Dienstencentrum naar De 
Donk gebracht. 
Er zijn foto's gemaakt, voorzien van een korte beschrijving van 
alle schilderijen die we hebben. Ook alle wandplaten zijn op foto 
gezet. 
In de kelder van het Dienstencentrum zijn alle landkaarten 
gefotografeerd en gerubriceerd. 
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Kapotte zijn afgevoerd en dubbele moeten nog een bestemming 
krijgen. Alle schoolboeken zijn op vakgebied geregistreerd en in 
dozen bij elkaar gedaan; dat geldt ook voor ander didactisch 
materiaal. De Brieven zijn up-to-date geregistreerd en er is een 
z.g. ijzeren voorraad. Er liggen nog veel taken voor het komende 
jaar o.a. het overzicht van de uitgaven van heemkringen uit de 
omgeving bijwerken, het uitzoeken van de blikken en het 
registreren van alle boeken. Onze ruimte in de brandweerkazerne 
is voorlopig een opberg-ruimte. Alles wat daarin staat, moet nog 
uitgezocht worden. Daar komen we ook komend jaar 
waarschijnlijk niet aan toe. 
5) Vaste schrijvers zoeken voor de Brieven 
Dat is helaas nog niet gelukt. 

Voor het komende jaar blijven enkele actiepunten gehandhaafd: 
1,2, 4 en 5 
Als nieuw actiepunten wordt toegevoegd: 
6) Gericht zoeken naar vrijwilligers. Er moet een betere 
ondersteuning van het bestuur komen door de leden, om de 
ambities waar te maken. 
7) Aanpassen en onderhouden van onze website. 
Wie van de leden kan ons behulpzaam zijn? 

Het bestuur heeft zorgen over de volgende zaken: 

Ons ledental loopt geleidelijk aan terug. Hoe betrekken we 
jongere generaties bij onze vereniging? We kregen wat 
suggesties, maar die hebben nog niet geleid tot een oplossing. 
· We willen de positie van het museum versterken, zowel het 
gebouw als de inrichting. Het zou een educatief centrum moeten 
worden met meer gebruiksmogelijkheden dan nu het geval is. 
Het zal duidelijk zijn dat we nog lang niet klaar zijn met onze 
opdracht. 
Met medewerking van veel leden hopen we het komende jaar 
weer een stuk verder te komen . 
Ik wil graag dit jaarverslag eindigen met een hartelijk DANK-JE
WEL aan alle mensen die zich dit jaar voor onze vereniging 
hebben ingezet! 
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EVEN VOORSTELLEN· 
· door Joke van Baal 

Mijn naam is 
Joke van Baal-Smeekens. 
Op maandagavond 19 sep
tember ben ik tijdens de 36e 
jaarvergadering toege
treden tot het bestuur van 
de heemkundekring Paulus 
van Daesdonck. 
Ik vind het een voorrecht dat 
ik mijn plaatsgenoot Jan 
Grauwmans op kan volgen. 
Mijn geboortegrond ligt op 
Gatbroek (Geersbroekse
weg Ulvenhout) en woon nu 
al weer jaren aan de Pen
nendijk. 
Ik heb al in veel verenigin
gen gezeten, maar ben nu 
aan een nieuwe uitdaging 
toe. 

Ik werk nog twee dagen bij de Dagverzorging, maar over twee 
jaar ga ik stoppen en heb dan nog meer tijd voor Paulus. 
Ik heb er zin in. 
Ik hoop jullie allen te ontmoeten op de gezellge avonden van de 
heemkundekring of in ons museum aan de Pennendijk. 

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 ! 
Bij de laatste PaulusMail kregen we 8 mails terug wegens " on
bekendheid " van het adres. 
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LINT JE VOOR JAN ROOVERS 
door Kees Leijten 

Enthousiast meldden wij in Brieven van Paulus 185 hoe ons lid 
Adam Verkooijen door de koningin op koninginnedag was 
onderscheiden. 
We vergaten daarbij ons lid Jan Roovers te vermelden 
Ook Jan werd geroemd bij de uitreiking van de koninklijke onder
scheiding voor zijn vele verdiensten op sociaal en cultureel 
gebied. 
Jan werkt(e) als vrijwilliger bij het Generaal Maczekmuseum, is 
mede-oprichter van de Dorpsraad Ginneken, penningmeester 
van de wijkraad Ginneken=Ginneken en lid comité Herdenking 
Ginneken, speciaal voor de Poolse Graven. 
Hij is vrijwilliger bij de Stichting Reizen op Maat voor mensen met 
een beperking; vrijwilliger bij de Blauwe Kamer en vrijwilliger bij 
zorgkruispunt Huize De Werve. 
De vele activiteiten op sociaal en cultureel gebied in Ginneken 
hebben Hare Majesteit doen besluiten Jan te benoemen tot lid 
van de orde van Oranje Nassau. 
Als fotograaf voor de verenigingen in Ginneken, Ulvenhout en 
Bavel is Jan zeer actief. 
Ook Paulus mag genieten van zijn fotografische kwaliteiten. 
Jan namens Heemkundekring Paulus van Daesdonck onze 
gelukwensen. Laat maar gemeend. 

ACHTERNAAM 200 JAAR VASTGELEGD 
Op 18 augustus 1811 vaardigde Napoleon de wet uit dat 
iedereen voortaan een geregistreerde achternaam zou hebben. 
Tegenwoordig denkt men nog steeds dat toen de achternaam 
werd ingevoerd. Dat is beslist niet waar. 
Reeds in de middeleeuwen bestonden achternamen die nu nog 
bij dezelfde familie behoren. Maar soms werd de naam veran
derd. Het lag niet vast. 
In 1811 had reeds 70% van de Nederlanders een vaste achter
naam. In de zuidelijke provincies zelfs 90% 
Ook de juiste schrijfwijze werd bepaald. 
Janse; Jansse; Jansen, Janssen; Jansens; Janssens het mocht 
allemaal,maar vastleggen en niet meer veranderen. 
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(EN ANDER NIEUWS ) 90 
door Kees Leijten 

SPOREN VAN ONZE VOOROUDERS-
- 200 JAAR BURGERLIJKE STAND 

Druk was het die zondag 4 september toen Paulus in de ver
bouwde en gerenoveerde boerderij zijn 54e tentoonstelling open
de. Burgemeester Harrie. Nuijten van Alphen - Chaam was er 
voor naar Ulvenhout gekomen. 
Bloemencorso Zundert; Brabant Hippique; Roodharigendag in 
Breda. Het waren allemaal concurrenten. 
Maar zeker 100 belangstellenden togen naar ons~ museum om 
de nieuwe tentoonstelling te bewonderen. 
Een geslaagde tentoonstelling mede door de schitterende serie 
platen over het huwelijk die door het Nederlands Centrum voor 
Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed uit Utrecht (VIE) ter 
beschikking was gesteld. Op 1 november wordt de serie over het 
huwelijk vervangen door een serie platen over de geboorte. 
Ook een grote stamboom van 21 families die afstammen van 
Joost van de Cauwelaer, een 15e eeuwse bewoner van Ulven
hout werd druk bekeken. 
Op 2 oktober is deze stamboom vervangen door een uitgebrei
der exemplaar van 25 families. 

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET 
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U BIEDT 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
WIE HELPT PAULUS' MUSEUM TE BEHOUDEN 
door Kees leijten 

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat op 6 september 1986 het 
museum van Paulus werd geopend door burgemeester Mart van 
de Ven. 
We vieren dit jaar het zilveren bestaan. 
Om regelmatig open te kunnen zijn, om te repareren, schoon te 
maken enz. stelde de gemeente Nieuw-Ginneken op 1 november 
1993 krachtens de sociale wetgeving een medewerker ter be
schikking in de persoon van Hans de Brouwer, die op 1 april 
2005 werd opgevolgd door Iwan Turzanski. 
Twee mannen die in die achttien jaar met hart en ziel aan ons 
museum gewerkt hebben. 
Op 1 juli van dit jaar deelde de gemeente Breda ons mede dat 
met ingang van 1 januari 2012 geen medewerker meer betaald 
zou worden. 
We moeten met pijn in ons hart afscheid nemen van Iwan als 
betaalde kracht. 
~on?le_iden, schoonmaken, ontvangen van gasten, tentoonstel
ling inrichten enz. zal voortaan door vrijwilligers moeten worden 
gedaan. 

WIE HELPT? 

We willen een team samenstellen van vrijwilligers die op woens
d~gmiddagen en op de eerste zondag van de maand de gasten 
~11 ontvangen en rondleiden. Op de jaarvergadering meldden 
zich al spontaan de eerste twee rondleiders aan. 
W_e hebben in de persoon van Frans, Piet en Jan reeds een 
drietal medewerkers. 
We zoeken er meer om ons af en toe te helpen in het museum. 
Tevoren zullen we de rondleiders meer vertellen over alles wat 
er te zien is. Een uitgebreide rondleiding dus. 
Wie treedt toe tot het gilde van de rondleiders ? 
Ik maak graag met u een afspraak. 06 - 51 55 50 19 
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SPOREN VAN ONZE VOOROUDERS 

. 200 JAAR BURGERLIJKE STAND 
verslag Louis Vriens 

Drs. Harrie Nuijten, burgemeester van Alphen-Chaam en oud
g~meentesecretaris van de voormalige gemeente Nieuw
Ginneken, opende op zondag 4 september onze nieuwe ten
toons~~lling: "Spo~en van onze voorouders - 200 jaar Burgerlijke 
Stand . Tevens vierden we dat ons museum 25 jaar bestaat en 
de oplevering van de interne verbouwing. 
Een nieuwe vloer in de expositieruimte, een nieuwe houten 
expositiewand, brandalarm en vernieuwing van de elektrische 
bedrading werd gerealiseerd dank zij vele vrijwilligers en 
subsidie van Stichting 't Hofflandt te Ulvenhout, Erfgoed Brabant 
en Reconstructiecommissie De Baronie. 

Jaar van de vrijwilligers 
Burgemeester Nuijten memoreert dat gedurende de 25 jaar dat 
het museum nu bestaat er ruim 50.000 mensen het museum 
hebben bezocht. "De tentoonstelling van vandaag is al de 54e. 
2011 Is het jaar van de vrijwilligers, zij hebben geweldig werk 
geleverd en gezorgd voor een goed gerenoveerd en toekomst
bestendig museum". 

Napoleon 
"Ruim 200 jaar geleden, al aan het eind van de 18e eeuw 
b_~dacht Napoleon een registratiesysteem om de dienstplicht i~ 
z1Jn leger beter te kunnen afdwingen. 
Tevens gaf het hem de mogelijkheid tot invoering van een 
efficiëntere belastingheffing. Dit systeem diende als basis voor 
de in ons land in 1811 ingevoerde Burgerlijke Stand". 

Van Burgerlijke Stand naar twitter 
"Je kunt je afvragen waarom de registers van de Burgerlijke 
Stand zo belangrijk zijn, ze zijn statisch en registreren enkel 
geboorte, huwelijk en overlijden. 
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Het zegt niets over de persoon zelf'. "De gemeentelijke basis
administratie (GBA), het huidige systeem van de gemeenten, is 
veel dynamischer. 
Je vindt hier ook gegevens over: verhuizing, nationaliteit, 
burgerservice-nummer etc. De wet geeft aan welke persoonlijke 
gegevens mogen worden opgenomen en welke niet. Zonder dat 
je het soms zelf beseft worden er op het internet persoonlijke 
gegevens opgeslagen die voor iedereen toegan-kelijk zijn"."Met 
een druk op de knop krijg je via Google heel snel informatie over 
de bestuursleden van Paulus, over hun functies, hobby's, en 
publicaties en wie er op Linkedin zit of wie twittert". 

Verre voorouders 
"Vroegerlag dat allemaal wat anders, toen had je gelukkig de 
Burgerlijke Stand. Zo ben ik te weten gekomen dat de wortdels 
van mijn familie liggen op het grensgebied van het huidige België 
en Nederland. 
In 1780 kom ik ze tegen in Alphen en Riel, later in Tilburg en 
Ginneken. Ik voel me thuis in deze dorpen, het lijkt wel of deze 
dorpen in mijn genen zitten en het mijn DNA is". 
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Kandi 
"In het West-Afrikaanse Benin ben ik betrokken bij een gemeen
telijk ontwikkelingssamenwerkingsproject in de gemeente Kandi. 
Door de Burgerlijke Stand daar te verbeteren kunnen betere 
vaccinatieprogramma's worden uitgevoerd. Kinderen met een 
geboortebewijs krijgen toegang tot het onderwijs. Volwassenen 
met een identiteitsbewijs krijgen de mogelijkheid voor microfinan
ciering etc. De Burgerlijke Stand is een belangrijk instrument in 
de ontwikkeling van landen in de Derde Wereld". 

BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS 
"Breng eens wat mee voor Paulus" was vele jaren de slagzin 
van onze heemkundekring. 
Door de giften van vele leden hebben wij een eigen museum 
opgebouwd dat veel waardering oogst. Ook nu nog komt er 
regelmatig iets leuks binnen. 
Regelmatig liggen er leuke gaven in de brievenbus. Zonder 
afzender. Vermeld uw naam, opdat we u kunnen bedanken. 
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HET BOMBARDEMENT OP BAD WÖRISHOFEN 
ENKELE AANVULLENDE BIJZONDERHEDEN 

· door Loek Laarhoven 

Op vrijdag 13 oktober 1944 werd het Ginnekense kuurhotel Bad 
Wörishofen bij vergissing door Engelse jachtbommenwerpers 
verwoest. De bedoelimg was een Duits hoofdkwartier te treffen 
maar dat mislukte jammerlijk. 
Bad Wörishofen stond aan de Duivelsbruglaan net over de brug 
aan de rechterkant op de plek waar nu twee villa's staan. 
Bij het bombardement waren 27 doden te betreuren en een 
aantal gewonden. 

In de loop der jaren is veel gepubliceerd over de achtergronden 
van het bombardement en de mogelijke oorzaken van de ramp
zalige afloop (zie onderstaande bronnenlijst). 
Een nog niet opgeloste vraag is welk Duits hoofdkwartier was 
gevestigd in de naast B.ad Wörishofen gelegen villa van de 
familie Eras, het eigenlijke doel van de aanval. 
In enkele publicaties wordt gesproken van een Duitse generaal 
Warner of Warning. Echter, in het "Lexikon der Deutschen 
Generale" komen die namen niet voor. Voorts worden de namen 
Van Zangen en Sponheimer genoemd. 
Het onlangs verschenen boek "Enigma en de strijd om de 
Westerschelde" van Hans Sakkers geeft uitsluitsel. De informatie 
in het boek is gebaseerd op ultra-geheime Britse inlichtingen
documenten. Deze kwamen beschikbaar door met de gekraakte 
Enigma-code van de Duitse vercijferingsmachine de Duitse 
legerberichten te ontcijferen. 
Daardoor waren de geallieerden nauwkeurig op de hoogte van 
vrijwel alle Duitse troepen bewegingen. 

1 n september 1944 werd het Duitse 1 Se leger door de toene
mende geallieerde druk teruggedreven richting Zeeuws-Vlaande
ren. Besloten werd het leger over de Westerschelde te zetten. 
Ondanks geallieerde luchtaanvallen waren op 23 september 
82.000 manschappen met een grote hoeveelheid waardevolle 
uitrusting overgezet. 
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Rechts Bad Wörishofen, links het eigenlijke doel: de villa van Eras 

Het overgrote deel van het 15e leger werd verplaatst naar Noord
Brabant. Bevelhebber was Genera! von Zangen met een hoofd
kwartier in Dordrecht. 
Het Duitse 15e leger omvatte 3 legerkorpsen het 67 e, 88e en 89e 
legerkorps. 
Het 67e legerkorps kreeg Westelijk Noord-Brabant als operatie
gebied. Van 26 september tot 24 oktober was het hoofdkwartier 
van het korps gevestigd in Ginneken. 
De hoogste functies van de staf van het legerkorps waren als 
volgt bezet : 

Kommandierender Genera!: 
Genera! der Infanterie Otto Sponheimer. 

Chef-staf: Oberstleutnant (luitenant-kolonel/overste) 
Elmar Warning ! 

Dit blijkt dus de vermeende generaal te zijn die in enkele publi
caties wordt genoemd. 
Onder het 67e legerkorps ressorteerden 3 divisies. 
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Eén daarvan was de 711e Infanterie divisie met aIs ·conimandant 
General-Leutnant Josef Reichert die ten tijde van de bevrijding 

· van Breda de vertraagde Duitse terugtocht organiseerde. 

De aanval op Bad Wörishofen werd volgens de meeste bronnen 
uitgevoerd door 2 Typhoons van RAF Fighter Command. 
Een enkele bron meldt dat 19 Typhoons aan de aanval hadden 
deelgenomen n.l. elf van No. 197 Squadron en acht van No. 266 
Squadron. 
Dit aantal is uitermate onwaarschijnlijk. Voor zo'n klein doel is 
een dergelijk aantal niet nodig. 
Voorts vloog No. 266 Squadron met Spitfires. 
No. 197 Squadron was gestationeerd op de vliegbasis Deurne bij 
Antwerpen, 
De eenheid had als motto "Findimus caelum" Ue vindt ons in de 
hemel) en was gespecialiseerd in precisieaanvallen van geringe 
hoogte. 

Gevlogen werd met de Hawker Typhoon type 1 B. 
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Deze was bewapend met 2 bommen van 1000 LB (454 kg), 8 
raketten van 3 inch (7 ,5 cm) en 4 20 mm kanonnen. Twee 
Typhoons lijken dus ruim voldoende om een klein doel te 
vernietigen. 

Geraadpleegde bronnen: 
Dagboek mw. Tromp. 
Breda vertelt van zijn bevrijding, A. Hallema 
Breda in oorlog, C.P. Coenders 
Vijftig jaren na de oorlog '40-'45, wat Ginneken meemaakte, Ton van der Wildt 
Verscheidene publicaties van de werkgroep Historisch Ginneken 
Enigma en de strijd om de Westerschelde, Hans Sakkers 
Lexikon der Deutschen Generale, Reinhard Montag 
Internetsites van de RAF, Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945, 197 Typhoon 
Squadron, Wikipedia 

JUBILEA 
Twee van onze Bavelse sponsoren vieren dit jaar een jubileum. 
Bakkerij van Disseldorp bestaat 150 jaar. 
Bakker Kees van Disseldorp vertelt in deze Brieven van Paulus 
uitvoerig over de geschiedenis van zijn bedrijf. 
Voor vele Bavelaars aanvulling op wat ze al wisten over de 
geschiedenis van de bakkerij; voor de inwoners van de andere 
dorpen in ons heem een openbaring. 

Pointware Automatisering vierde eind augustus het 15-jarig 
jubileum. Een jong bedrijf dat midden in de moderne tijd staat. 
Automatisering van talrijke bedrijven in Nederland maar ook in 
Duitsland en Italië en banden met collega's in het Verenigd 
Koninkrijk. 
Een bedrijf met toekomst. 

Paulus feliciteert beide sponsors met hun jubileum en hoopt dat 
hen nog vele succesvolle jaren gegeven zijn. 
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OUDE NAMEN IN NIEUW-GINNEKEN 
door Ben van der Veer 

- Graumans, Van Gils, Van Hooijdonk, Boomaars, Oomen, 
Bastiaansen, Diepstraten. 
Loop eens rond op een van de oude kerkhoven in Bavel, Ulven
hout of 't Ginneken, en je ziet daar dat deze familienamen al heel 
lang voorkomen. Sla je het telefoonboek op, of kijk je in het 
plaatselijke week- of dagblad dan zie je deze oude namen 
steeds terugkeren. 
Vertrouwde namen dus in ons heem. Maar hoe bijzonder zijn ze? 
Hoe uniek? Hoe ontstonden ze? Waar komen ze vandaan? Wat 
betekenen ze? In de publicatie van heemkundekring Paulus van 
Daesdonck getiteld 'Oude namen in Nieuw-Ginneken' dat in 
november 2011 uitkomt, wordt uitvoerig ingegaan op deze 
vragen. De namen van alle mensen die in 1947 in de gemeente 
Nieuw-Ginneken woonden, komen aan bod. 
Waarom 1947? In dat jaa.r werden alle mensen in Nederland per 
gemeente geteld. De resultaten van die telling, waaronder ook 
de namen, zijn vastgelegd in de 'Volkstelling 1947'. 
In Nieuw-Ginneken waren dat toen de namen van 6000 inwo
ners. Zij droegen tezamen zo'n 900 verschillende achternamen. 
Het boekje laat zien dat er in Nieuw-Ginneken in 194 7 een 
geheel van achternamen bestond dat typerend was voor ons 
heem. Soms achternamen die vooral in Nieuw-Ginneken 
voorkwamen en nauwelijks daarbuiten, zoals Nous, Rops, 
Boomaars en Kriellaars. Dikwijls ook namen met een Belgisch 
tintje zoals Van Poppel, Van Arendonk, Braspenninckx en 
Ooninckx. Ook de manier waarop de West-Brabanders praten 
was een bron van aparte achternamen zoals Eestermans (naast 
Heestermans) en Van de Leur, naast Van Leur. Allemaal 
achternamen die ook nu nog volop voorkomen in Bavel, Ulven
hout, 't Ginneken, Galder en Strijbeek. 
Léés straks dus dat boekje, van voor naar achter en van 
achteren naar voren. Kijk of je eigen naam er in staat. Laat je 
verrassen. En laat het boekje ook aan je familieleden lezen. 
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Niet alleen je ouders, maar ook je kinderen en kleinkinderen, 
want zij zijn de hedendaagse erfgenamen van die oude familie
namen. 
En merk je dat er iets ontbreekt, iets niet klopt, of faliekant fout 
is: hou je dan niet in en schrijf Paulus of stuur een email naar 
paulus@ulvenhout.com. Daar worden we altijd wijzer van. En 
ook als je aanvullingen of suggesties hebt, stuur ze naar Paulus. 
Alvast veel leesplezier toegewenst. 

OUDE NAMEN IN NIEUW-GINNEKEN verschijnt op 6 november 2011 
en zal in de week erna gratis toegezonden worden aan alle leden van 
de kring. Het komt in de plaats van BvP 187. 
Wilt u meer boekjes, dan zijn die voor € 5, - te koop in ons museum 

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

15/09 Theo Höngens 
28/09 Janus Hermus 

Beekdal 27 Ulvenhout 
Sparrenlaan 10 Ulvenhout 

Dat zij mogen rusten in vrede 

80 jr 
85 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 tijdschrif 
Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 

200 JAAR BURGERLIJKE STAND 
WIE - WAT - WAAR - WANNEER - WAAROM 
Op 17 oktober houdt Cees Heystek 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 200 jaar ontwikkeld. 
Maandag 17 oktober om 20. 15 uur. Leeuwerik Galder 
Een interessante avond die u zeker niet mag missen. 
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UIT ONS DEPOT/ MUSEUM 

BIJZONDERE OBJECTEN 3 
door Toon van Miert 

Speeltuinen spelen in de herinnering van iedereen een belang
rijke rol. Hoewel die van heel vroeger veel minder spectaculair 
zijn dan die van nu, was het toch altijd spannend om daar 
naartoe te gaan. Je had bij ons in de buurt natuurlijk de grote tuin 
van de paters in Meersel-Dreef, u weet wel, met die heel hoge 
glijbaan. Heel leuk is nog altijd de speeltuin bij 'De Zeven 
Heuveltjes' aan de Galderseweg; zo'n eenvoudige draaimolen 
vind je nergens meer, maar voor mijn kleinkinderen is hij nog 
altijd een hoge vorm van amusement. 
In het café van ons museum hangt een prachtige foto uit onge
veer 1946 van de speeltuin van de Fazanterie ('Faisanterie' staat 
er op de foto). De meeste van jullie zullen zich die speeltuin nog 
wel herinneren. Hij was aan de achterkant van het etablissement. 
De schommels en het andere speeltuig waren van hout. Er was 
een veranda met op de rand van het dak de naam ZHB Bieren; 
wat ZHB betekent, wist ik aanvankelijk niet, tot ik een wat oudere 
Ginnekenees ontmoette, die als verklaring ZiekenHuisBier gaf. 
Hij was er bepaald geen liefhebber van geweest. 
Eerlijkheidshalve zei hij dat het bier was van de Zuid-Hollandse 
Bierbrouwerij uit Den Haag, die in het begin van de vorige eeuw 
een van de grootste van het land was. De brouwerij brouwde het 
eerste bier in 1881 en werd in 1894 Hofleverancier. ZHB-pils is 
tot 1970 in Den Haag gebrouwen. 
Onder het afdak staan stoelen en tafeltjes, waaraan mannen 
donker bier zitten te drinken. Er staat nog een hokje met stoelen 
eronder verder op de foto. Op de voorgrond schragen met daar
op houten planken. Verspreid in de tuin, meer zitjes op het 
grasveld. Aan de achterkant begint het bos. Het is er gezellig, 
vind ik, en het is best druk. De meeste mensen zullen wel met de 
fiets zijn gekomen. Het zijn mooie, stevige vooroorlogse fietsen, 
die aan de grijpzucht van de Duitsers zijn ontsnapt. 
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De Fazanterie geschilderd door Herman Hollander 

Eigenaar Tinus Martens komt naar de kijker van de foto toege
lopen; hij heeft een grote sleutel in zijn hand. Waar zou hij die 
nou voor nodig hebben? Hij is, net als Drik Roeien, die met een 
dienblad mensen gaat bedienen, gekleed in een keurig, kort, wit 
jasje. De vrouw die we net boven het houten hekje op haar rug 
zien, is Sie Martens-van Rijen. Het is een foto die een prachtig 
beeld geeft van de situatie uit de jaren veertig/vijftig van de 
vorige eeuw. Wat zou het mooi zijn als we de namen van de 
speeltuinbezoekers zouden weten! 

Janus Smeekens, de vader van het nieuwe bestuurslid Joke van 
Baal, kent de omgeving van de Fazanterie als geen ander. Hij 
heeft tot zijn zestigste op een boerderij op Geersbroek gewoond. 
Tweeëndertig jaar geleden is die afgebroken om plaats te maken 
voor de A58. Nu woont deze krasse tweeënnegentigjarige in de 
Kraayenbergstraat. Wat een geheugen heeft die man, wat een 
humor, wat is het een genoegen om met hem te praten. Hij heeft 
een schilderij van ene Herman Hollander, waarop de voorkant 
van de Fazanterie uit de jaren vijftig heel goed te zien is. 
Die lag toen aan de overkant van de Annadreef. 
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Janus Smeekens 

Op het schilderij lijkt de Fazanterie niet op een café; hij ziet eruit 
als een gewoon woonhuis. "Het was ook meer speeltuin dan 
café", weet Joke te vertellen. "Als kind gingen wij er ook ijsjes en 
snoepgoed kopen." De Huisdreef liep toen nog rechtdoor de 
Geersbroekseweg in. Achter het pand op het schilderij loopt de 
Ann ad reef. Op de andere hoek staat de schuur die er nu nog is, 
met daarnaast de vroegere boerderij van Heijblom op de plaats 
waar nu de camping is. 
Janus Smeekens woonde dus op een boogscheut van de 
F azanterie en heeft het wel en wee van café en speeltuin mee
gemaakt. Hij kan er kostelijk over vertellen. De oudste eigenaar 
die hij zich kan herinneren, was ene Koenders, die later veld
wachter is geworden. Daarna kwam Gerrit Martens. 
Toen de foto die in ons museum hangt, gemaakt werd, waren 
Tinus Martens en Sie Martens-van Rijen de eigenaren. Alleen als 
het heel druk was in de speeltuin, hadden ze personeel. 
Na Drik Bogers zijn er nogal wat uitbaters geweest die het niet 
lang hebben uitgehouden. De huidige eigenaar heeft weer een 
speeltuin aan laten leggen. De brandtoren die achter het café 
gestaan heeft, is inmiddels verdwenen. 

In de oorlog hebben er een tijdje Duitsers in de Fazanterie geze
ten. Die moesten zelf voor hun eten zorgen. Met de boerderij van 
Smeekens in de buurt was dat niet zo'n probleem: "Ze schoten 
de kippen van de roest en stalen varkens uit de stal." 
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CHAAM 
CENTRUM VAN DE BENELUX 
door Kees Leijten 

Meerdere keren is er de laatste maandan aandacht besteed aan 
het fenomeen "Centrum van de Benelux". 
Moergestel en Chaam voeren de strijd wie het eigenlijk is. 
Staatssecretaris Knapen is zelfs al in Moergestel geweest. 
1 n Chaam is op de rotonde op het eind van het dorp zelfs een 
monument onthuld door burgemeester Harrie Nuijten en vervaar
digd door de Chaamse kunstenaar Berrie Martens. 
Binnenkort zal Staatssecretaris Knapen op uitnodiging van de 
burgemeester ook Chaam bezoeken. 

Vorig jaar publiceerde Ledevaert, het tijdschrift van de 
heemkundekring uit Chaam daarover het volgende verhaal: 

CHAAM CENTRUM VAN DE BENELUX 
Een van de problemen bij het maken van een landkaart is het 
plat weergeven van een bolle oppervlakte. 
Voor de topografische en militaire stafkaarten kozen de karto
grafen voor de Bonneprojectie, genoemd naar Franse kartograaf 
Rigobert Bonne (1727-1795), die in de achttiende eeuw zijn me
thode ontwikkelde. 
In de Bonneprojectie worden zo centraal mogelijk in het te 
karteren gebied een lengte- en een breedtegraad gekozen. 
In het begin van de negentiende eeuw , in 1822, toen België nog 
tot ons koninkrijk behoorde, wees men als centrale meridiaan die 
over de Westertoren in Amsterdam aan; de centrale breedte
graad is die van 51°30'. Het snijpunt van beide centralen, het 
centrum van de Benelux, ligt in het dorp Chaam, op de Alphen
seweg bij Meijsberg. 

gelezen in Ledevaert, dec 2010 
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150 JAAR 
·BAKKERIJ VAN DISSELDORP 
door Kees van Disseldorp 

Bakkerij Van Disseldorp bestaat dit jaar 150 jaar. Een reden te 
meer om de geschiedenis van de familie en het bedrijf eens 
nader uit te schrijven. 

geschiedenis van familie Van Disseldorp 
De herkomst van de familie van Disseldorp is terug te vinden tot 
het jaar 1487. 
De naam van Disseldorp komt voor het eerst voor in de stad 
Leiden. Het betreft hier een Jan van Disseldorp. 
Jan van Disseldorp heeft een zoon genaamd "Jan Janszoon" en 
is rootsieder van beroep. Jan Janszoon is overleden in 1508. 

Jan, de zoon van Janszoon doet ondertrouw op 20 januari 1525. 
Zijn dochter Mary is een van de drie dochters van Jan. Mary is 
geboren in 1529 en doet in 1558 ondertrouw met Claas 
Dirkszoon van Montfoort. Claas Dirkszoon Montfoort is een 
verdediger van Leiden. Tijdens het beleg in 157 4 is hij in Leiden 
burgemeester. 

Weduwe Van Disseldorp wijkt met de trekschuit in 1572 bij de 
opstand in Brabant uit samen met zoon Frans. Ze komen aan in 
de plaats Gorkum en wijken uit naar Meeuwen en vandaar naar 
Raamsdonk Frans wordt tot priester gewijd op 26 november 
1609 dat is drie jaar na het overlijden van zijn moeder. Hij was 
meester in de rechten en schreef ANALES [vermeld in de 
katholieke encyclopedie, eerste uitgave]. Frans overleed in de 
Duitse stad Keulen. 

De naam van Christiaan van Disseldorp kwam voor op een 
rouwbord in de kerk van Meeuwen. Helaas is dit rouwbord 
tijdens de Tweede wereldoorlog verloren gegaan. Christiaan van 
Disseldorp is gestorven in 1695. 
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- VAN DISSELDORP -

De zoon van Christiaan van Disseldorp is Gerrit. Gerrit trouwt 
drie keer. De eertse keer in 1716 met Gertruda Schoenmakers, 
de tweede keer met Maria van de Wijden en de derde keer met 
Johanna Visser. 

Een van de zonen van Gerrit van Disseldorp en Gertruda 
Schoenmakers was Christiaan. Christiaan was gedoopt op 29 
september 1719. 
Een zoon van Cristiaan was Peterus. Peterus was gedoopt op 1 
maart 17 48 in Waspik. 
Peterus had een zoon Christiaan. Christiaan werd op 29 januari 
1789 gedoopt in de plaats Raamsdonk. In het jaar 1810 moesten 
alle ongetrouwde jonge mannen samen met Napoleon ten strijde 
trekken tegen Rusland. Echter Christiaan trouwde dat jaar met 
Dingina van de Westen. 

Cornelis van Disse/dorp 
(1815 - derde generatie) , 
die het bakkerspand 
Kloosterstraat 6 bouwde 
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Dingina van Westen stierf ln Raamsdonk in april 1844. 
Uit het huwelijk van Cristiaan van Disseldorp en Digina van de 
Westen is op 21 augustus 1815 hun zoon Cornelis geboren. 

1861 bakkerij te Bavel 
Cornelis van Disseldorp is in 1861 van Raamsdonk naar Bavel 
verhuisd en heeft op verzoek van de geestelijke leiding een 
bakkerij, brouwerij, herberg en slagerij opgezet. 

Cornelis van Disseldorp trouwde op 15 maart 1840 met Adriana 
Pelkmans die in 1880 in Bavel is gestorven. 
Cornelis van Disseldorp en Adriana Pelkmans hebben een 
aantal kinderen gehad. Zoon Dingeman van Disseldorp was 
geboren op 12-12-1844. 

Dingeman van Disseldorp had eerst zelfstandig een bakkerij on
derhouden in Roosendaal. Later nam Dingeman het bedrijf van 
zijn vader (Cornelis) over in Bavel. 
Dingeman van Disseldorp krijgt op 25-12-1880 een zoon 
genaamd Cornelis. 
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Jan van Disseldorp rond 
zijn 28e verjaardag 

Trouwfoto van Corrie Bastiaansen en Jan van Disseldorp. 
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Cornelis neemt in 1912 de bakkerij van zijn vader over. Cornelis 
. van Disseldorp trouwt twee keer, de eerste keer met Johanna 

Gilles uit dit huwelijk zijn drie kinderen voortgekomen. 
Deze kinderen luisteren naar de namen Piet, Toos en An. De 
eerste vrouw van Cornelis sterft in het kinderbed bij geboorte van 
An. 
Zijn zoon Piet trouwt met Adri Krijnen. Zij gaan samenwonen in 
Wagenberg waar zij een kruidenierswinkel beginen,. 
Dochter Toos trouwt met Wal Smits en zij beginnen samen in 
Kaatsheuvel een Hotel-Cafe -Restaurant. 
Dochter An gaat met haar 17 jaar naar Veghel om daar het 
Klooster in te gaan. 

1 n 1929 neemt Cornelis het besluit om de herberg te sluiten en te 
slopen. De helft van het pand wordt gesloopt en Cornelis bouwt 
een nieuw huis voor zijn gezin en gaat alleen met de bakkerij 
verder, bierbrouwen doet hij alleen nog als hobby. Het andere 
gedeelte van het pand wordt niet gesloopt. Want hier vestigt zich 
schoenmaker Evers . 

Voor het tweede huwelijk van Cornelis van Disseldorp trouwt hij 
met Anna Boeren. Uit dit huwelijk komen 5 kinderen voort. De 
oudste zoon is Jan van Disseldorp en is geboren bp 1 augustus 
1919. 

Jan van Disseldorp is de volgende generatie van Disseldorp die 
de bakkerij voortzet. 
Dochter Cor trouwt met Mart Meeuwissen, hij heeft een aanne
mersbedrijf. Cor en Mart wonen samen in het pand Klooster
straat 4 totdat zij een nieuw huis gaan bouwen in de Kerkstraat. 
Dochter Jo trouwt met Charles de Kanter die een groothandel in 
bakkerijgrondstoffen beheerd. 

Zoon Sjef wordt Priester in Nieuw-Vossemeer. 
Dochter Riet beheerde een bakkerij aan de Haagdijk in Breda. 
Cornelis van Disseldorp is uiteindelijk in oktober 1950 gestorven. 

Jan van Disseldorp zet in het jaar 1949 de bakkerij voort. Tevens 
trouwt Jan in het jaar 1949 met Corrie Bastiaansen. 
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De eerste bestelauto van Bakkerij Van Disseldorp 

De winkel van Bakkerij van Disseldorp, september 2011 

Gezicht op de Kloosterstraat begin jaren 50. 
Naast de kerk is nog een tuintje te zien. 
De kever voor het pand Kloosterstaat 6 is van Mart Meeuwissen die 
Kloosterstaat 4 woonde en getrouwd was met Cor van Disseldorp. 

In het begin van hun huwelijk wonen ze in de voormalige 
schoenmakerij van Evers. 
Maar als in februari 1951 de moeder van Jan komt te overlijden 
vestigen Jan en Corrie zich in het pand van Kloosterstraat 6. Jan 
van Disseldorp en Corrie Bastiaansen krijgen drie kinderen. De 
kinderen heten Jenny, Marie Jose en Kees. 

Toen Jan van Disseldorp _in 1949 de bakkerij overnam, werd bij
na al het brood nog bezorgd met paard en wagen of de bakfiets. 
In 1957 kopen ze hun eerste auto. Een Opel Record Olympia. 
Achterin de auto komen verwijderbare broodrekken zodat de 
familie in het weekend de auto kan gebruiken voor uitstapjes. 
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Als in de jaren 60 de gezinnen kleiner worden en er steeds 
minder gezinnen met 10 of 12 kinderen voortkomen, ziet Jan dat 
hij het anders aan moet pakken. Dat doet hij als zijn twee 
dochters Jenny en Marie Jose thuis komen werken. 
Jan opent dan zijn eerste filiaal aan de Ginnekenweg 258, de 
voormalige bakkerij van Frans de Kanter. 
Vervolgens kiest de zoon van Jan en Corrie, Kees er voor om in 
197 4 ook in de zaak te komen. De groei van het familiebedrijf zet 
door en als Breda in 1980 aan de nieuwe wijk de Haagse 
Beemden begint opent de familie daar haar derde winkel. 
Dochter Jenny blijkt goed aan te voelen wat de klanten willen en 
maakt van De Donk een succesvol verkooppunt. De groei van de 
Haagse Beemden gaat door en op winkelcentrum De Berg wordt 
de vierde winkel geopend. 

Het jaar erop neemt Kees van Disseldorp de bakkerij over. In 
een periode waarin veel ambachtelijke bakkerijen het moeilijk 
hebben, weet Kees feilloos in te spelen op de veranderende 
markt. Zonen Jan en Nick staan al klaar om het familiebedrijf 
voort te zetten 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 174 
OKTOBER - WIJNMAAND - ZAAIMAAND 
Oktober met veel regendrank 
Maakt de sterkste mens zelfs krank 

NOVEMBER-SLACHTMAAND-JACHTMAAND 
Als Sint Andries onder sneeuw moet bukken (21/11) 
Dan zal dat jaar geen koren lukken 

DECEMBER - WINTERMAAND - WENDEMAAND 
Op kerstmis hel en klaar (25/12) 
Volgt een hooggezegend jaar 

"'\. ------ - - - ---~~-.-

- - -. • l!P 

45 

WIE WEET WAAR DIT IS ? 5 
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 december naar: paulus@ulvenhout.com 
of naar de redactie. 
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WIE WIST WAAR DIT IS ? 4 
· door Toon van Miert 

Gelukkig komen er steeds meer inzendingen naar aanleiding van 
deze rubriek. Vanuit het Limburgse heuvelland reageerde Jopie 
Mertens-Martens. Zij is afkomstig van de Bieberg en kent onze 
omgeving erg goed: zo'n zestig jaar geleden hielp zij haar vader 
op diens melkroute. Het monumentje van de vorige keer was de 
afbeelding op de gevelsteen van De Drie Zwaantjes bij het 
viaduct aan de Galderseweg. Marco Lemmen meldt dat 'de drie 
zwaantjes' zou slaan op de drie dochters van de boer die zich 
ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog 'verhuurden' aan soldaten. 
In die tijd werd de boerderij ook gebruikt als herberg, meldt 
Marco. Toon Huijben uit Galder mailt ook dat het vroeger een 
herberg is geweest en hij kan het weten: 'Hoeve de drie Zwaan 
tjes' is zijn geboortehuis. 
Cees Sol van de Geersbrpekseweg is door het lot aangewezen 
als de winnaar van een fles wijn. "Je krijgt hem thuis, Cees!" 

1 n de volgende Brieven komt een verhaal over De Drie 
Zwaantjes van de hand van Jasper Bijnen, de huidige eigenaar 
van het complex. 
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Pools eredoctoraat voor 
oud-inwoner Bavel 
WAGENINGEN/BAVEL - Professor Jo- fokken van vee, ·zijn vele baanbre
han van Arendonk, in 1958 gebo- kende publicaties en dat hij een in
ren in Bavel en sinds 2001 hoogle- novatieve en prestigieuze school 
raar Fokkerij en Genetica aan Wa- van wetenschappers heeft ge
geningen University, kreeg giste- vormd. Van Arendonk studeerde 
ren een eredoctoraat aan de univer- Dierwetenschap in Wageningen 
siteit van Poznan. De Poolse uni- en promoveerde in 1985. Hij is be
versiteit wil de oud-Bavelaar eren halve hoogleraar ook decaan van 
vanwege diens grote verdiensten de Wageningse onderzoeksscho
in zijn vakgebied. De universiteit len. In 2006 ontvingen hij de Duit
roemt Van Arendonks wereldwijd se Justus-von-Liebig-Preis, vanwe
erkende reputatie op het gebied ge zijn verdiensten voor de Europe
van de moderne genetica en het s½ landbouw. 

Uit BNDEStem 

Toon van Arendonk, de vader van Johan, ontving in 1980 reeds 
de Justus-von-Liebig-Preis voor zijn verdienste op het gebied 
van de genetica op zijn veeteeltbedrijf in Bavel 

BRIEVEN VAN PAULUS 187/188 
De Brieven van Paulus verschijnt vijf keer per jaar: in februari, 
april, augustus, oktober en december. 
Na dit oktobernummer verschijnt op 6 november het boekje 
" Oude namen in Nieuw-Ginneken" van Ben van de Veer. 
Het zal aan alle leden worden toegezonden en geldt als nummer 
187. 
De volgende Brieven 187 /188 verschijnt 15 januari. 
Op 15 april hebben we de oude cadans weer te pakken. 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 7 
In samenwerking met Wijkblad "Heusdenhouts Nieuws" 
door Wim Joosen 

Wie en wat was hier, voordat ik hier was? 
Het is de basisvraag voor mensen met belangstelling voor 
geschiedenis en heemkunde. 
Een vraag, die velen zich zullen stellen wanneer ze zich in een 
andere omgeving vestigen. Of wanneer ze zich echt bewust 
worden van de plek waar ze zijn geboren en mogelijk nog 
wonen. 

Heusdenhout is thans een kapeldorp in de gemeente Breda. 
Voordat Heusdenhout een deel van Breda werd, behoorde het 
tot de gemeente Ginneken c.a. Deze gemeente kende enkele 
grotere kernen, de kerkdorpen Bavel, Ginneken, Ulvenhout en 
de kapeldorpen Galder, Heusdenhout en Strijbeek. In het over
blijvende buitengebied waren, en zijn nog steeds, buurtschap
pen met mooie namen als Balleman, Bolberg, Cauwelaar, Daes
donck, Geersbroek, Heerstaaien, Lijndonk, Notsel, Rakens, Ter
voort, enz. 

Heusdenhout was het noordelijke deel van de gemeente Ginne
ken, zie kaartje 1 met de situatie uit 1869. In het westen en noor
den grensde Heusdenhout aan Teteringen. In het oosten aan 
Dorst, gemeente Oosterhout, en in het zuiden aan Ginneken en 
Bavel. In twee fasen is Heusdenhout door Breda geannexeerd. 
Op 1 januari 1942 ging het westelijke deel van Heusdenhout tot 
Breda behoren, zie het lichtgroene deel op kaartje 2. Per die 
datum werd aan de noordzijde ook een grenscorrectie uitge
voerd. Heiningenhoef dat noordelijk van de spoorlijn lag en tot 
Heusdenhout behoorde, werd geruild met een stukje Teteringen 
dat zuidelijk van de spoorlijn lag. Op 1 juni 1961 werd het overige 
deel van Heusdenhout een deel van de gemeente Breda. 

In de loop van de geschiedenis heeft de naam Heusdenhout di
verse schrijfwijzen gekend. 



50 

Heusdenhout in 1869, toen nog groter dan de vestingstad Breda 

In twee stappen werd Heusdenhout een deel van de gemeente Breda 
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Zo lezen we in oude geschriften: 
· Heusenhout, Hosenholt, Heusenholt, Hosenhoudt, Hoesenhout, 
Hosenhout, Husenhout, Huesenhout, enz. 
Over de oorsprong van de naam zijn 'de geleerden' het nog niet 
eens. De meest gangbare verklaring is: 'bos van hoogopgaande 
bomen, waar men hout vindt om stelen van te maken'. Maar ook 
andere verklaringen komen in de literatuur voor. 

Voordat er mensen gingen wonen en akkers gingen aanleggen 
was het landschap rond Heusdenhout nogal gevarieerd. 
Er waren hoge delen en laagten. De oorspronkelijke bewoners 
gaven bepaalde delen van het landschap een naam, de zoge
noemde 'veldnamen'. In deze veldnamen, waarvan sommige 
later als straat- of buurtnamen zijn gebruikt, zijn de karakteris
tieke kenmerken van het oude landschap nog herkenbaar. 
Veldnamen als Kleine Donk, Grote Donk, Heiveld, Hoogeind en 
Hooghout duiden op hoger gelegen gebieden. Er liep immers 
een uitloper van de oorspronkelijke Teteringsche Heide -die later 
met de naam Cadettenkamp zou worden aangeduid- in de rich
ting van Heusdenhout. 
Voor wie een indruk wil hebben van dat 'hoge' landschap: Kijk 
eens door het hekwerk van de firma Stolwerk aan .. de Tilburgse
weg. Dit geeft een natuurgetrouwe impressie van hoe het er op 
het hoge deel van Heusdenhout moet hebben uitgezien, bebost 
en enigszins glooiend. 
De veldnamen Rietschotten en Lage Kant duiden juist op lager 
gelegen gebieden. De veldnaam Rietschotten is overigens heel 
treffend gekozen. Wandelt of fietst u maar eens langs de west
zijde van het industrieterrein Hoogeind over het Minervum. 
Ook vanaf de rijksweg A27 - kijkend in de richting van Dorst - zijn 
de rietkragen goed te zien. 

Dat Heusdenhout een respectabele leeftijd heeft is al eerder aan 
de orde geweest. In een akte uit 1303 wordt al gesproken van 
'de Hosenholt'. Een andere bron geeft het jaar 1280 aan als eer
ste vermelding. Dat kan kloppen want in 1308 kende de vesting 
Breda al een schepen, we zouden tegenwoordig, wethouder zeg
gen, met de naam Wouter van Hosenhout. 
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De St. Annakapel is al bijna vijf eeuwen een baken in Heusdenhout 

'Holt' en 'hout' in toponiemen (plaatsnamen) hebben dezelfde 
betekenis. Het is de historische benaming voor 'bos'. 

Ook van respectabele leeftijd is de St. Annakapel. Een historisch 
gebouw met een zeer bewogen geschiedenis. In 1518 werd er 
de eerste H. Mis opgedragen, 'celebrandi missarum solemni ' 
schrijft de geschiedschrijver. 
Weliswaar, omdat de kapel nog niet was ingewijd, op een 'supra 
lapidem portatilem' een draagbaar altaar. Thans is de kapel weer 
in gebruik voor het doel waarvoor deze· ooit is gebouwd. 
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De kinderen op bijgaande schets hebben een meer dan symbo
lische betekenis. In vorige eeuwen heeft de kapel zeer lange tijd 
dienst gedaan als schoolgebouw. 
De afbeelding sierde de rapporten van de leerlingen van de St. 
Annaschool, thans Kapelhof, die in 1922 werd opgericht. 

In de loop der eeuwen is de woeste grond van Heusdenhout in 
cultuur gebracht. Er ontstond een agrarische omgeving die tot 
aan de zestiger jaren van de vorige eeuw in stand bleef. 
Om een indruk te geven van de verhouding met andere dorpen, 
onderstaand een tabel met gegevens van het landbouwende 
deel van de bevolking van de Gemeente Ginneken en Bavel uit 
1672. De tabel staat in het boek 'De Geschiedenis der Gemeen
te Ginneken en Bavel' uit 1941. Die tabel is opgesteld om het 
'oorgeld' te taxeren. Oorgeld is een belastingheffing op het in 
bezit hebben van groot vee. De gegevens van Bavel ontbreken 
in de tabel. 

Deelen der gemeente; Aantal personen Aantal Aantal 
in huidige en [voormalige] van agrarische koeien paarde 
spelling gezinnen met n 

groot vee 
Geersbroek [Geersbroeck] 49 52 11 
Ulvenhout 95 108 24 
Galder 176 212 55 
Strijbeek [Strijbeeck] 157 199 38 
Overakker en Ginneken 229 152 33 
[Overacker ende Ginneken] 
Rakens, Cauwelaar en Notsel 143 204 41 
[Raecken, Cauwelaer ende 
Notsel] 
Heusden hout 116 166 32 
Totaal 965 1093 234 

Macht, rijkdom en status uiten zich vaak in het hebben, en tonen, 
van materiële bezittingen. Dat is nu zo en was vroeger niet an
ders. Zo ontstonden in de 16e eeuw en later landgoederen en 
buitens. 
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Impressie van 'hoog' Heusdenhout 

Ook al heet het Hoogeind, dit deel is toch echt 'laag' Heusdenhout 
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Aanvankelijk Florenstede, vanaf 1787 Huize Weilust 

De oorsprong bestond meestal uit een bestaande boerderij of 
hoeve, die door de eigenaar werd verpacht. 
Doorgaans werd eerst aan de boerderij een '.heerenkamer' 
gebouwd, die de bezitter als weekend- en zomerverblijf gebruik
te. Later werd dan het buiten uitgebreid met een apart herenhuis 
of villa. Personen van adel en hoge notabelen hadden zowel een 
verblijf in de stad, een stadspaleis, als een buitenplaats of 
landgoed. Andere groepen met status, zoals hoge militairen, 
(oud)kolonialen en fabrikanten, volgden deze trend. 

In de voormalige Gemeente Ginneken zijn op deze wijze diverse 
landgoederen en buitenplaatsen ontstaan. In Heusdenhout ken
nen we nu nog Huize Weilust, door oudere mensen uit Heusden
hout nog steeds 'het kasteeltje' genoemd. De naam Weilust is 
waarschijnlijk pas bedacht in 1787. De toenmalige eigenaar was 
de heer Johannes, Josephus Havermans. 
Hij heeft in die tijd het door een eerdere eigenaar - met de naam 
Guenellon -gebouwde buitenverblijf vervangen door het huidige 
perceel. 
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De oorsprong van deze buitenplaats is echter van veel eerdere 
datum. Reeds in 1442 wordt een akker of hoeve met de naam 
Florenstede vermeld op dezelfde locatie. 

Ook in Heusdenhout - ongeveer op de plaats waar nu het winkel
centrum is gevestigd - lag het buiten met de naam 'Mijn Rust' of 
in de Franse Taal 'Man Repos'. Het is in de jaren 1754-1768 
gebouwd en bestond uit een herenhuis met bijgebouwen, omge
ven door een gracht met ophaalbrug. Tot het landgoed behoor
den twee hoeven. Een andere benaming voor hetzelfde buiten is 
Charlottenburg. 

Deze naam komt pas voor in 1803 en is afgeleid van de voor
naam van de echtgenote van de toenmalige eigenaar. Zij kon 
toen niet weten dat haar naam zo lang zou voortleven in de hui
dige straatnaam Charlottenburg. 

Er is nog een straatnaam die herinnert aan die vroegere buiten
plaats. Het is de straatnaam Siereveld. In 1788 was een persoon 
met die naam de eigenaar van het buiten Charlottenburg. 
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Op bijgaand kaartje met de situatie in 1885 is de gracht, die de 
Binnenhof van het voormalige buiten omsloot, goed herkenbaar. 
Zie de donkere rechthoek linksboven de letter H van Hoogeind. 

De Binnenhof van Charlottenburg werd omsloten door een gracht 

In het heden is het verleden herkenbaar, tenminste wanneer 
u er oog voor wilt hebben. 

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. 
Voor aanvullingen en reacties op dit artikel of informatie en foto's over andere onderwer
pen uit de historie van Heusdenhout houden wij ons aanbevolen. 
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 
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WEET U WIE DIT ZIJN ? 
In ons foto-archief zitten een aantal foto's waar mensen op staan 
die wij niet kennen. 
Weet u wie op deze foto staan ? 

MET EEN GIFT AAN PAULUS 
HEBT U FISCALE VOORDELEN 

Zowel de heemkundekring als ons museum hebben een ANSI
nummer Zij zijn door de belastingdienst aangewezen als een 
"Algemeen Nut Beogende Instelling". 

Dat betekent dat u schenkingen aan de kring of het museum af 
mag trekken van de inkomstenbelasting of de vennootschaps
belasting. 

Ook uw erfenis mag u belastingvrij schenken. 
Goed dat te weten op het eind van het jaar. 
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LEVEN OP LUCHTENBURG 
LAATSTE DAGEN VÓÓR DE BEVRIJDING 
·Tekeningen van Jeanne Przespolewski-Prisse 

Tijdens de bevrijdingsdagen maakte mevrouw Jeanne Prisse 
een aantal tekeningen naar aanleiding van de komende bevrij
ding. De tekeningen zijn als een dagboek van die dagen. 
Van een aantal tekeningen bezit Paulus een kopie .. 
De originelen berusten in het Rijksarchief. 
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30 september We graven eenmansgaten in de tuin. 
Onder het motto 

Ik heb een huis met een tuintje gehuurd 
Of 

Ik heb een bomvrije kelder gehuurd in een bijzonder 
gezellige buurt. 
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DE KLOKKENBERG ERKEND ALS LANDGOED 

Landgoed de Klokkenberg is aangemerkt als officieel land
goed. Als eigenaar heeft Vitalis WoonZorg Groep daartoe 
een verzoek ingediend bij de ministeries van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit en van Financiën. 
Een verzoek om het landgoed te rangschikken onder de 
Natuurschoonwet 1928 (NSW). Vitalis heeft de verplichting 
om het landgoed in stand te houden, passend natuurbeheer 
toe te passen en het landgoed (deels) open te stellen voor 
publiek. 

Het landgoed was al open voor publiek, maar nu is dat ook offici
eel in het kader van de landgoedstatus. 

Binnenkort zal Vitalis de officiële bordjes laten plaatsen die de 
openstelling kenbaar ma-ken aan het publiek, met de daarbij 
behorende gedragsregels. Zoals het verzoek om bijvoorbeeld op 
de paden te blijven, honden aan de lijn te houden en afval in de 
daartoe bestemde afvalbakken te deponeren. 

Landgoed de Klokkenberg voldoet aan de belangrijkste voor
waarden om de status te krijgen: 

*Het landgoed is minstens 5 ha, aaneengesloten, of een (deel 
van een) historische buitenplaats die minimaal 1 ha groot is. 
Landgoed de Klokkenberg is 42 hectare groot. 
* Het landgoed bestaat voor minstens 30% uit houtopstanden 
(bos) of natuurterreinen. Een combinatie van beide is ook mo
gelijk. 

De overheid heeft de Natuurschoonwet 1928 (NSW) in het leven 
geroepen om de instandhouding van landgoederen in de be
staande toestand te bevorderen. 

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 
publiceert de lijst van meer dan 1500 landgoederen die 
opengesteld zijn voor het publiek twee maal per jaar. 
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LANGGELEDEN ............... · . 
. ACHTERHAALD, MAAR HEEL INTERESSANT 

door Toon van Miert 

In een van de vitrines van de tentoonstelling 'Sporen van onze 
voorouders - 200 jaar Burgerlijke Stand' ligt het kerkelijke 
trouwboekje dat mijn ouders in 1927 van pastoor Raps van de 
Sint-Josephkerk in Breda mee hebben gekregen. 
Je kunt er heel wat interessants uit op maken. 
Mijn vader (Ginneken 1895-Breda 1943) heet daarin Joannes 
Gulielmus van Miert. Op alle andere documenten, o.a. zijn 
geboorteakte, en op zijn grafsteen staat als tweede naam 
Wilhelmus. Wat heeft pastoor Raps ertoe gebracht van mijn 
vaders tweede naam zo'n chique 'vertaling' te maken? 
Na het huwelijk is hij met mijn moeder, Elisabeth Joanna van 
Haperen (Teteringen 1895-Breda 1998), op de boerderij in de 
Bloemstraat in Ginneken gaan wonen. Heel trouw werd het 
boekje niet overigens njet bijgehouden door de Ginnekense 
geestelijkheid: bij geen van de zeven kinderen is nog ingevuld 
wanneer de eerste H. Communie is gedaan en wanneer het 
Vormsel heeft plaatsgevonden. Dat kan trouwens ook aan mijn 
ouders hebben gelegen, want "De ouders worden (deze fout is 
niet van mij. tvm) dit boekje telkens mede te geven naar de kerk, 
wanneer er een kind moet gedoopt worden, alsook bij 
gelegenheid van de 1 e Communie en het Vormsel der kinderen". 
Iedereen is wel op dezelfde dag van de geboorte gedoopt of een 
dag later. 
Heel leuk is ook te zien wie er als peter en meter hebben gefun
geerd en hoe nauw de naamgeving van de boreling daaraan 
gekoppeld werd. 

De titel van het kerkelijk trouwboekje is: 'Korte Onderrichting 
over het Huwelijk' (Breda 1924). Leg dat je kinderen of kleinkin
deren maar eens voor. Vooral je vrouwelijke nakomelingen 
zullen heel wat hebben aan het hoofdstuk 'De voeding der 
zuigelingen'. De moeder is verplicht zelf haar kind te voeden, 
want moedermelk is veruit de beste voeding. 
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"Uit de ervaring blijkt, dat door voeding met de flesch het leven 
en de gezondheid van het kind aan een niet gering gevaar wordt 
blootgesteld; derhalve schiet de moeder, indien, zij onder ijdele 
voorwendselen daartoe haar toevlucht neemt, aan haar eersten 
moederplicht grootelijks te kort." 
Onze Moeder de Heilige Kerk toont in dit hoofdstuk een niet 
geringe kennis op het gebied van 'zoogen'. Adviezen waarmee 
de zuigeling gevoed moet worden, hoe dikwijls, hoe lang ("Iedere 
voeding moet duren ongeveer een kwartier, waarbij slechts ééne 
borst gegeven wordt."), tot wanneer het kind borstvoeding moet 
krijgen ("Het kind wordt uitsluitend met de borst gevoed, totdat 
het 10 of 11 maanden oud is.") en waar de moeder op moet 
letten als de zuigfles gebruikt wordt ("Het kind worde niet met de 
flesch in de wieg gelegd.") 

Kostelijk is het ook om te lezen welke de "Plichten der 
Echtgenooten jegens elkander'' zijn. Let op dames hoeveel 
aandacht jullie meer krijgen dan de mannen in het hoofdstuk 
over de plichten jegens elkaar: "De man moet voorzien in het 
onderhoud zijner vrouw en voor haar zorgen; en wederkeerig 
moet de vrouw haren man, als haar hoofd, met eerbied en ach
ting behandelen, hem in alles, wat goed en eerbaar is, gehoor
zaam en onderdanig zijn en met vlijt en spaarzaamheid het huis
houden besturen." Dat waren nog eens tijden! 

Oei, soms was onze Kerk een straffende i.p.v. een vrolijke Kerk, 
waar Fons Jansen lang geleden in zijn cabaretprogramma 'De 
lachende kerk' zo hilarisch over gesproken heeft. "Wie willens en 
wetens bij het huwelijksgebruik iets zou doen, wat het verwekken 
van kinderen kan beletten, maakt zich schuldig aan wraakroe
pende zonde, heeft te vreezen, dat God hem reeds in dit leven 
met zware straffen zal treffen, en brengt dikwijls ernstige schade 
toe aan de gezondheid." Wat ben ik er met mijn tweeënzeventig 
(tot nog toe!) goed vanaf gekomen of heb ik me de goede raad 
van de Kerk ter harte genomen? Later blijkt het allemaal wel mee 
te vallen: "Zinnelijke handelingen, welke zonder gevaar voor 
hevige vleeschelijke opwekkingen worden verricht, doch enkel 
en alleen om aan den vleeschelijken lusten te voldoen, zijn tus
schen de echtgenooten verboden op dagelijksche zonde." 
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Even biechten dus! Zou in die tijd 'Kees' in de Vierwindenstraat 
in Breda al enige reputatie hebben gehad op mogelijkheden om 
. het huwelijksgebruik anders te beleven? Ik moet even denken 
aan het als zeer gelovig bekendstaande en zeer vooraanstaande 
gezinshoofd uit een van de delen van 'Doctor Vlimmen' van mr. 
A. Roothaert, in wiens riolering tot groot plezier van de dorpelin
gen een behoorlijk aantal condooms gevonden wordt. Gelukkig 
bestond de biecht er ook voor hem. 

Zo staat dit kerkelijk huwelijksboekje nog vol met sterke adviezen 
die meestentijds het karakter van verplichtingen krijgen. Tijden 
veranderen en zo ook de opvattingen van de Kerk ten opzichte 
van het huwelijk en de huwelijksbeleving. Het zou interessant 
zijn te weten hoe vaders en moeders er in die tijd over dachten. 
Ik heb het er met mijn ouders nooit over gehad. 

BOEKENBEURS 
Zondag 6 november verschijnt er een nieuw boek bij Paulus, 
"Oude namen in Nieuw-Ginneken" geschreven door Ben van der 
Veer. U leest er meer over in dit blad. leder lid van Paulus krijgt 
het thuis gestuurd . Het komt in de plaats van BvP 187. Maar u 
kunt voor vrienden en kennissen extra exemplaren kopen voor 
€ 5,- in het museum. 
Tegelijkertijd kunt u uw collectie Paulus-uitgaven compleet 
maken op de boekenbeurs die dan in het museum plaats vindt. 
Mist u nog exemplaren van onze Brieven van Paulus, u kunt uw 
collectie aanvullen. 
Met Sinterklaas en Kerstmis best leuk om alvast wat inkopen te 
doen. U steunt er de kring mee. Ook belangrijk ! 

UITSPRAAK 176 
Mannen zijn als mascara 
Zodra het emotioneel wordt zijn ze weg 
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Weet u wie dit zijn 1 ? Kees Leijten 58 
Wie weet waar dit is 5 Toon vari Miert 45 
Wie wist waar dit is 4 Toon van Miert 47 

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

Secretariaat 
Girorekening 
E-mailadres 

BRIEVEN VAN PAULUS 

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

1 het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd 
onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine 
b1Jzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente 

1nneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

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

MUSEUM 
De heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1• zondag 
van de maand van 14.00 - 16.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). 
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur. 
In juli en augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79) 
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f :.>, 00 
III IV! rkoc hl 
II IIV rknr hl 

.on 
111tv1 rkrn ht 

!i,00 
4,00 

1 2,0ll 
2,00 

,00 
2,0() 
2 00 

• • ,llo 
2,00 
4 ,00 

111tv rkm lit 
4,00 
2,00 
•,,oo 

t 2, 00 
2, DO 

111tv 1k11 hl 
1,00 
•,.oo 

111tv1 rkncht 
3,00 
5,00 
3,00 
5,00 
3,00 

€ 5 ,00 
€ 7,50 
€ 5,00 

N t diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. 
lt t hdmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2011 -2012: € 17,-. 




