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DUBBELGENUMMERD 
Een dubbelgenummerd exemplaar van onze Brieven van Paulus 
vraagt om uitleg. Deel 187 werd vervangen door het boekje van 
Ben van der Veer met een overzicht , sortering en verklaring van 
de vele achternamen in 1947 in de gemeente Nieuw-Ginneken. 
Deze editie van de Brieven komt dus in de plaats van 187 én 
188. Vandaar 
Het boekje van Ben van der Veer over de achternamen mag zich 
verheugen in een grote belangstelling. Ook van niet leden. 
In dit nummer weer veel interessante onderwerpen. 
Toon Goos toont u een schilderij van Jac Vermeeren dat we niet 
thuis kunnen brengen. Misschien herkent u de plek. 
Een koektrommel in de collectie van Paulus trok de aandacht 
van Toon van Miert. Hij vertelt er over. Een juweeltje van onge
veer een eeuw oud. 
Christ Smeekens verhaalt over de 90-jarige bijenhoudersbond 
Sint Ambrosius. Wim joosen gaat verder met zijn verhalen over 
Heusdenhout en vertelt in een ander artikel over het monumentje 
bij de Annakapel in dit oude kapeldorp van de voormalige ge
meente Nieuw-Ginneken en eerder Ginneken en Bavel. 
Joke van Baal stelde samen met Frans van Aert de 35e editie 
van de jaarkroniek samen. 
Brieven van Paulus , een tijdschrift dat u steeds weer boeit. 
Ook deze editie, DUBBELGENUMMERD 
------------------
paulus@ulvenhout.com paulus. ulvenhout.com 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw-Ginneken 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met allerlei aanslagen 
en terroristische akties overal in de wereld. In de hoop dat het er 
in vroeger jaren wat vrediger zou zijn toegegaan, kun je toch 
constateren dat criminaliteit van alle tijden is, ook in ons heem. 
Zo werden vanaf 1770 door ene Adriaan van Campen op diverse 
boerderijen in ons heem, en ook op andere plaatsen in de 
Baronie, dreigbrieven bezorgd met de bedoeling om grote 
sommen geld af te persen, onder bedreiging van brandstichting. 
Deze Adriaan was de schrik van de Baronie, te meer omdat hij 
liet voorkomen dat hij met een hele bende aktief zou zijn; 
achteraf zou blijken dat hij slechts in z'n eentje had geopereerd. 
In een tijd waarin er geen brandweer en geen waterleiding was, -
water moest nog gewoon "geput" worden-, betekende brand 
meteen het einde van het gebouw, met veel gevaar en schade 
voor de bewoners. 
Het leggen van brandbrieven kwam wel meer voor maar degene 
die later Adriaan van Campen bleek te zijn was veruit de 
beruchtste brandbrieflegger in de Baronie van Breda. Jarenlang 
hebben velen in grote angst geleefd. Nachten achter elkaar werd 
de buurt bewaakt en zal er veel gebeden zijn om van de ellende 
gespaard te blijven. Adriaan gaf aan waar en wanneer er 'n 
hoeveelheid geld gelegd moest worden en beval ook dat er met 
niemand over gesproken mocht worden, zeker niet met de 
overheidsdienaren. Anderzijds werd van overheidswege, ook 
toen al, verboden aan de afpersingen gevolg te geven. In plaats 
hiervan moest bij de schepenen aangifte worden gedaan. Voor 
velen een moeilijke afweging waardoor de gemoedsrust niet 
beter werd. Jarenlang heeft Adriaan van Campen door kunnen 
gaan met zijn afpersingspraktijken en heeft, om zijn 
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dreigementen kracht bij te zetten, diverse boerdedjen in brand 
gestoken. -
·welke boerderijen in ons heem zijn door hem in brand gestoken? 
Wie werden er allemaal afgeperst , voor welke bedragen, en hoe 
hebben zij gehandeld? 
Wat zouden de beweegredenen voor van Campen zijn geweest 
en wat waren zijn achtergronden? 
Hoe is hij uiteindelijk toch gepakt? 
Hoe verliep het uitgebreide proces en de tereGhtstelling? 
Op 5 februari 2012 openen we de nieuwe wisseltentoonstelling in 
ons museum aan de Pennendijk over deze Adriaan van Campen 
en me~r criminele zaken in ons heem. De aanleiding om juist in 
~012 hieraan aandacht te besteden is het feit dat het in april 225 
Jaar geleden is dat Adriaan van Campen na een wekendurend 
verhoor is terechtgesteld op de Grote Markt in Breda. Een 
heftige gebeurtenis die veel indruk maakte en waar nog lang 
over gesproken is. 
Graag wil ik u uitnodigen ook deze nieuwe tentoonstelling over 
dit erg interessante onden,yerp te bezoeken. 
Hieraan voorafgaand hebben we een meer luchtige en 
ontspannende aktiviteit, nl. de jaarlijkse muziekmiddag. Deze 
zondagmiddag zullen de " Elckerlyc-speellieden" uit Berkel
Enschot op hun blaas- en strijkinstrumenten volksmuziek uit de 
Kempen en Vlaams Brabant spelen, afgewisseld met verhalen 
en liederen. 
Tot ziens en veel leesplezier in Brieven 187 /188 ? 

Gerard Oomen, voorzitter 

HET VERLEGHJE 
Het Verleghje, uitgave van Stichting Nae-Museum, besteedde in 
zijn novembernummer, aandacht aan onze Brieven van Paulus. 
Men vermeldde de aandacht die Frans Roelvink in nummer 184 
besteedde aan Rat Verlegh, eens de grote man van NAC. 
Dat stellen we natuurlijk erg op prijs heer (Henk ?) Bogaerts. 
Paulus van Daesdonck, een begrip ook in Breda! 
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AGENDA 2012 (165) 
jan. 
01 Nieuwjaar - museum gesloten 
08 museum open 
11 laatste dag tentoonstelling "200 jaar Burg.Stand" 
15 Brieven van Paulus 187 /188 
22 Groep Elckerlyc- speellieden treedt voor ons op in 

Mariëndal Duivelsbruglaan Ginneken. Aanvang 14.00 uur 

feb. 
05 Opening nw tentoonstelling : 

"AFPERSEN EN BRANDSTICHTEN" 
ADRIAAN VAN CAMPEN TERECHTGESTELD 
Opening 14.00 uur 

mrt 
05 museum open 
12 "Adriaan van Campen, de grootste crimineel van de 

Baronie; justitie in de 188 eeuw", lezing door Frank van 
Gils in de Pekhoeve te Ulvenhout. Aanvang 20.15 uur 

15 Uiterste datum voor aanleveren kopij voor BvP 189 

april 
01 museum open 
03 Paulus wordt vandaag 37 jaar 
15 Brieven van Paulus 189 
17 vandaag 225 jaar geleden, 17 april 1787, werd Adriaan 

van Campen op de Grote Markt van Breda terechtgesteld 
23 lezing over Landgoederen in de Pekhoeve Ulvenhout 

mei 
06 museum open 
12 excursie 

wijzigingen voorbehouden 

Het museum van Paulus van Oaesdonck 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 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 

door Kees Leijten 
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(EN ANDE~ NIEUWS) 91 

AFPERSEN EN BRANDSTICHTEN -
ADRIAAN VAN CAMPEN 

TERECHTGESTELD 
Op 17 april a.s. is het precies 225 jaar geleden dat Adriaan van 
Campen op de Grote Markt van Breda op gruwelijke wijze werd 
terechtgesteld. 
In ons museum willen we aandacht besteden aan deze crimineel 
die 17 jaar lang brandbrieven legde en velen de schrik op het lijf 
joeg. 
Rond dezelfde tijd verschijnt er een boek, uitgegeven door Boek
handel Van Kemenade en Hollaers in samenwerking met onze 
kring over de persoon Adriaan van Campen, zijn misdaden en 
het proces. 
Hoe kwam Van Campen tot zijn daden, waarom net bij die boer
derijen, welke boerderijen kregen zo'n brief enz. 
Op 5 februari wordt de tentoonstelling geopend om 14.00 uur. 
U hoort er meer van. 
Als u geabonneerd bent op onze PaulusMail , een gratis abon
nement, wordt u persoonlijk uitgenodigd. 

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 wijzi
ging van het adres. 
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SPOREN VAN ONZE VOOROUDERS 
200 JAAR BURGERLIJKE STAND 

Op 15 januari sloten we onze 54e tentoonstelling over 200 jaar 
Burgerlijke Stand. Een succesvolle tentoonstelling die vele 
bezoekers heeft getrokken uit ons heem en ver daarbuiten. 
Vooral de grote stamboom met 24 families was een echte trek
pleister. Maar ook de vele kleinere stambomen en de publicaties 
genoten veel aandacht. 
De wandborden over huwelijk en geboorte, ons uitgeleend door 
VIE, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed, trokken veel belangstelling. 
Zoals altijd was ook deze tentoonstelling een levende tentoon
stelling zoals we dat gewend zijn bij Paulus. 
Nieuwe schenkingen worden toegevoegd aan de tentoonstelling. 
Betere zaken vervangen mindere. 
Een succesvolle tentoonstelling! 

ONS BLAD 
Paulus kreeg onlangs van Joke Machielsen uit Bavel een groot 
aantal jaargangen van Ons Blad. 
Joke was vele jaren actief in dit weekblad. 
Het is een grote aanwinst voor ons archief. Joke bedankt 
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\JVa: r e tenen 
ir1 lJivenhout 
Bezoekers van het museum Paulus van "Het pand is nu een stuk minder vochllg 

Daesdonck in Ulvenhout hebben voort- Ook voldoet het aan alle brandvell1ghe1ds 

aan warme voeten . Het pand kreeg een eisen en kreeg alles een fri s likje verf " De 

nieuwe vloer met vloerverwarming en renovatie kostte 30 .000 euro en werd deel~ 

ook de wanden zijn extra geïsoleerd . gefinancierd uit de regeling Kleine Projecten 

"Het is hier nu een stuk behaaglijker" , van de Reconstructiecomm1ss1e De Baron ie 

vertelt conservator Kees Leijten . Ook Cultureel Erfgoed Brabant en Cu ltuur-

fonds 't Hofflandt betaalden mee In totaal 

Het museurn is gevestigd in een monu- duurde de werkzaamheden zes maanden 

mentale boerderij u,t 1903 De collectie 

bestaat uit klederdrachten uit West-Brabant Het museurn Pa ulus van Dae,do• ,cl, '1qt 

en gebruiksvoorwerpen uit het begin van aan de Pennend1Jk 1 ,n U1ven>-out 

de 20e eeuw. "We hebben onder meer Open,ngstiJden 1ede1e ,•,oensdaq:n,dd~u 

een keuken, winkel, café en een schooltje v?.n 1 ~ 00 tot 16.00 .,u r en riê 1cP.r,lè-

ingericht ", legt Leijten uit. 

De verbouwing was hard nodig. "De vloer 

van de ex~ositieruimte was van stoeptegels, 

dus dat zorgde voor koude tenen 

zondag van de maand tussEen 14 00 ,., , 

16 (10 uur er, op afsp-;;al. <C•ïF, 561 27 -12, 

In juli en augus1 us 15 het n1us~•.1111 geslo•,-11 

Geknipt uit het decembernummer van "Reconstructie De Baronie" 

Op tal van plaatsen in Noord-Brabant verandert het platteland. 
Nieuwe natuurgebieden komen tot stand, rivieren krijgen de 
ruimte, dorpen blijven leefbaar en landbouw kan zich ontwikkelen 
op duurzame locaties. Deze voorbeelden van de "herinrichting 
van het Brabantse platteland" dragen bij aan een vitaal, mooi en 
schoon platteland voor alle inwoners en recreanten . Aan de 
uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en 
particulieren samen onder regie van de provincie Noord-Brabant. 
In onze regio zijn zij verenigd in "Reconstructiecommissie De 
Baronie" 

* * * 
Koop in den vreemden niet, hetgeen uw eigen dorp u biedt 

(slogan van de middenstand in de vijftiger jaren) 
Koop in den vreemden niet, hetgeen Paulus' sponsor u biedt 

(variatie van Paulus voor zijn sponsors) 
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foto Maria Rovers 

HERDENKING TE GINNEKEN 
Jaarlijks wordt eind oktober de bevrijding herdacht. 
Op de begraafplaats aan de Vogelenzanglaan in Gi~~e~en 
worden de oorlogsslachtoffers herdacht en de Poolse militairen 
die hier begraven liggen. 
Burgemeester Peter van der Velden herdenkt. 
Het spreekgestoelte, eens van de gemeente Nieuw-Ginneken en 
bij de herindeling 1997 aan het museum van Paulus van Daes
donck geschonken, neemt er een waardige plaats in. 

DE ELCKERL YC SPEELLIEDEN 
Zondag 22 januari spelen voor ons de Elkerlyc-speellie_den , een 
muziekgroep uit Oisterwijk met een zeer breed repert~ire. 
Met de instrumenten : accordeon, alpenhoorn, blokfluit, cello, 
cornet, doedelzak, draailier, draaiorgel, gitaar, harmonica, 
hobo klarinet trom en viool brengen zij een programma voor 
"elk ~at wils" ' . Middeleeuwse-, renaissance- en barokmuziek 
afgewisseld met muziek uit Vlaams Brabant en de Kempen. 
Zondag 22 januari 14.00 uur in Mariëndal Duivelsbruglaan 
Ginneken . ( bij de hervormde kerk ) 
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GRENSGEVALLEN VII 

OUDE VOETWEGEN IN 

GROOT HOOGSTRATEN 
door Jan van der Beek 

Op 23 oktober 2011, de dag van de trage wegen, beleefden wij 
in Hoogstraten een grensoverschrijdend evenement. 
Met het inwandelen van de Tikkenhaenweg werd de oude 
buurtweg Wortel - Castelre heropend. Van heide en verre was 
men toegestroomd naar de Hollandse Loop, een stukje water op 
de grens van Nederland en Belgie, alwaar een houten bruggetje 
de beide landen met elkaar verbindt. Eerst werd het woord 
gevoerd door burgemeester Jan Hendrikx van Baarle-Nassau 
en vervolgens door de eerste schepen van Hoogstraten, Tinne 
Rombouts. Men verhaalde van de goede samenwerking tussen 
Hoogstraten en Baarle-Nassau, de Heemkundekring Amalia van 
Solms en de werkgróep Oude Voetwegen van Erfgoed 
Hoogstraten en Natuurpunt Markvallei bij het opnieuw in gebruik 
stellen van deze oude voetweg. Vervolgens werden wij uitgeno
digd het bruggetje richting Castelre te passeren, daarbij een voor 
de gelegenheid aangetrokken açteur in kostuum met tikkenhaen 
ruimhartig zijn wijwaterkwast hanteerde. 

Het woord is gevallen, wat is nu een tikkenhaen. 
Dit is een hoofddeksel, een driepuntige hoed, die onder meer 
werd gedragen door een scheepskapitein. 
Maar de hoed was ook een tijdlang in de mode bij pastoors. Zo 
schrijft Felix Timmermans in " Pallieter" over de pastoor: 

" En weg ging de grijze pastoor, wandelend over de begijnvest. 
Kladden zon schoven grillig door de hooge boomen op zijn 
zwarte soutane en zijn glimmenden tikkenhaen en deden soms 
schitteren de gouden snede van zijn brevier. Pallieter als hij dat 
zag, kreeg goesting om het goede weer te psalmeeren". 
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" Ik, door het toneel van den kanonnenstrijd getroffen zag tot 
mijne groote verwondering eenen priester als kanonnier bij een 
der stukken staan en het geschut op den vijand mikken; hij droeg 
de kleederen van zijn ambt en had den tikkenhaen op het hoofd. 
Allen, die niet sliepen bewonderden den pastoor, die aan de 
stukken zwoegde en arbeidde als hadde hij zijn gansche leven 
dezen dienst gedaan". 

Zo kwam het dat de naam van de hoed, Tikkenhaen, in die tijd 
ook gebruikt werd om de man te benoemen die de hoed droeg of 
wel tikkenhaen werd daardoor een ander woord voor pastoor. 
Sprak je over de pastoor, dan had je het over den Tikkenhaen 
die op bezoek kwam. De pastoor van Minderhout, woonachtig op 
't Withof in Minderhout vond waarschijnlijk in deze buurtweg de 
meest verkorte route op weg naar zijn parochianen in Castelre. 

De oude buurt- of voetwegen, soms ook zandwegen, kerkwegen 
of richtpaden genoemd, werden in vroegere tijden meestal 
gebruikt door voetgangers om de kortste meest gerichte weg te 
nemen naar een ander kerkdorp, een kapel of een ander 
belangrijk eindpunt. 
Al deze wegen werden in 1841 opgetekend in de Atlas der 
Buurtwegen. Deze Atlas vormt de juridische basis voor het 
heropenen van de oude voetwegen. Van lieverlee waren deze 
buurtwegen uit het zicht verdwenen totdat in het voorjaar van 
2004 Erfgoed Hoogstraten de Atlas der Buurtwegen ter hand 
nam en aan de slag ging met haar voetwegenproject . 
Zo zijn er inmiddels een aantal voetwegen in Groot-Hoogstraten 
heropend, de zgn Oude Voetweg, het Stippe Stap en Kasteel
voetpad en de Kapelweg. 

· Zij maken het ons mogelijk mooie wandelingen in de vrije natuur 
te maken. Ik denk dat de Atlas der Buurtwegen nog veel meer 
mogelijkheden biedt om een volgende verdwenen buurtweg 
opnieuw in gebruik te nemen. 
De werkgroep Erfgoedprojecten zal ongetwijfeld opnieuw van 
zich laten horen. 

75 

.OORLOGSDRAMA OP DE VLOEIWEIDE 
verslag Louis Vriens 

Rinie Maas en Janus Jochems · verzorgden op maandag 14 
november een duolezing over het oorlogsdrama op de Vloei
weide te Rijsbergen. Vele mensen waren afgereisd naar de 
Pekhoeve te Ulvenhout, nieuwsgierig naar , de ware toedracht 
van dit verschrikkelijke drama. 

Het verbeten verzet op de Vloeiweide 
Op 4 oktober 1944 werd de woning van boswachter Ernest 
Neefs en zijn familie overvallen door Duitse SS'ers en Neder
landse NSKK'ers. In de woning was een zendpost ingericht door 
een Bredase verzetsgroep. Er vielen veel doden en gewonden 
waaronder een aantal kinderen van de familie Neefs. Over het 
hoe en waarom schreef Rinie Maas samen met Janus Jochems 
een ontluikend boek g~titeld: "Het verbeten verzet op de 
Vloeiweide". 

Brute nazimoord 
De auteur betitelt de overval op de Voeiweide als een van de 
meest brute nazimoorden in Brabant. Hij beschrijft uitgebreid de 
wandaden van de SS en de NSKK. Bij het opsommen van de 
moordenaars verwijst Maas naar het onlangs verschenen boek. 
Regelmatig stapt Maas uit het verhaal en communiceert met 
mensen uit de zaal waaronder nazaten van de familie Neefs. 

Uitgebreid archiefonderzoek 
Rinie Maas, heeft uiterst secuur en uitgebreid archiefonderzoek 
gedaan. Degenen die iets over de Vloeiweide konden weten zijn 
zowel door de auteur als de redacteur en researcher drs. Janus 
Jochems gehoord. Er is gespit in verhoren van bureau Nationale 
Veiligheid, de voorloper van de BVD, en bijzondere familiedos
siers van het verzet. 



76 

Janus Jochems (/) en Rinie Maas 

Maquette 
Een minutieus nagebauwde maquette toont de resten van de 
geblakerde boswachterswoning, vlak na de overval. Aangegeven 
is de kelder waarin moeder Neefs en haar drie kinderen het 
leven lieten. Ook aangegeven zijn de kamers van de familie 
Neefs en de kamers waar de verzetsmensen verbleven. 

Belangrijk aandeel in bevrijding 
De inleiders leggen uit met welk (groots) motief boswachter 
Neefs zijn woning voor de ondergrondse beschikbaar stelde, wat 
de post precies deed en welke radioberichten er binnen kwamen 
en weer uit gingen. De post had een belangrijk aandeel in de 
bevrijding van West-Brabant door de geallieerden. 

Verdaasdonk 
Helden bestaan niet maar als Rinie er bij uitzondering dan toch 
een mag noemen is het Gerrit Verdaasdonk. Deze agent uit 
Breda heeft met gevaar voor eigen leven de kinderen Neefs uit 
de brandende kelder onder het huis bevrijd, een heldendaad. 
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NSKK 
Het Duitse NSKK, (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps0 had 
een Nederlandse tak genaamd: N.S.K.K.-W.B.N. en deze had tot 
taak, Nederlandse vrijwilligers als chauffeurs voor de Duitse 
Weermacht in Nederland aan te werven en op te leiden. Deze 
uiterst fanatieke groep is voor een groot deel verantwoordelijk 
voor het verschrikkelijke oorlogsdrama op de vloeiweide. 

Emotie 
Het moge duidelijk zijn dat beide inleiders veel tijd en energie 
hebben gestoken om te komen tot een verdere waarheidsvinding 
inzake het Brabantse oorlogsdrama op de Vloeiweide. De vele 
gesprekken met de slachtoffers en nabestaanden hebben veel 
emotie losgemaakt en dat stralen de beide inleiders ook uit. Het 
is niet iets wat je in de kouwe kleren gaat zitten. 

Oorlogsdrama herdacht 
Het drama heeft diepe sporen nagelaten en laat zien waar 
massahysterie toe kan leiden. Tot op de dag van vandaag wordt 
het oorlogsdrama herdacht, dit jaar voor de 65e keer. 
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Groep 8 van de St. Bavoschool uit Rijsbergen adopteert het 
monument. 

Het verhaal dat is opgetekend door Rinie Maas en Janus 
Jochems doet recht aan eenieder die erbij betrokken was. 
Op een waardige manier wordt het verhaal zo doorgegeven. 
Toekomstige generaties kunnen hier lering uit trekken en dat is 
erg belangrijk. 

VIJF KEER HUUB DONKERS. 

Vijf keer Huub Donkers. Deze vijf neven bekostigden de restauratie van 
het Hubertusbeeld op de Hubertuskapel van Strijbeek 

. GEACHTE REDACTIE 
Ook ditmaal heb ik weer genoten van de Brieven van Paulus. 
Een compliment voor dit gedegen en boeiende werkstuk is zeker 
op zijn plaats. Ik heb maar één opmerking, namelijk over de ver
taling van het motto "Findimus Caelum op blz. 27. 
Er is geen enkel verband tussen het Latijnse werkwoord findere 
en het Nederlandse woord "vinden", wel tussen dat wóord en het 
Franse "fendre" dat splijten of kloven betekent. 
De juiste vertaling is "Wij doorklieven het luchtruim." 
In de hemel in christelijke zin zouden alleen gesneuvelde piloten 
te vinden zijn en dat zal niet bedoeld zijn. 
Hartelijke groet Caret van der Plas 

GEACHTE REDACTIE 
Villa van Eras lag niet naast Bad Wörishofen 
1 n het interessante artikel van Loek Laarhoven over het 
bombardement op Bad Wörishofen op 13 oktober 1944 (Brieven 
186), staat dat het eigenlijke doel, de villa van de familie Eras, 
naast het kuuroord stond. Dat is ook te lezen in het onderschrift 
bij de foto op pagina 26. Deze informatie is niet juist. De villa van 
Eras ligt een paar huizen verder: Puivelsbruglaan 54. 
De Bredase industrieel Eras heeft in 1927 daar grond gekocht en 
de Rotterdamse architect S. de Clercq opdracht gegeven een 
villa te bouwen. Het pand is in 1928 opgeleverd. In de meidagen 
van 1940 is het flink beschadigd: een zwaar projectiel is er vanaf 
de Galderseweg dwars doorheen geschoten. In de oorlog is het 
geruime tijd een hoofdkwartier van de Duitsers geweest. De 
Engelse bommenwerpers hebben zich inderdaad vergist, met de 
afschuwelijke gevolgen die Loek beschreven heeft. 
De Priesters van het H. Hart hebben de villa van de familie Eras 
in 1946 gekocht en zijn er in 1947 ingetrokken. 
Het feit dat het prachtige pand precies op de kop van de Galder
seweg ligt, is het hek aan de voorkant vaak fataal geworden: 
heel wat automobilisten hebben het in de laatste decennia in 
puin gereden. 
Met vriendelijke groet, Toon van Miert 
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VILLA MARCKENDAEL 
OF VILLA VAN ERAS - DUIVELSBRUGLAAN 54 

Op het eind van de oorlog, 13 oktober 1944, was villa Marcken
dael, hoofdkwartier van de bezetter, doel van een geallieerd 
bombardement. 
Helaas werd bij het bombardement een grote fout gemaakt en 
werd 13ad Wörishofen getroffen. Een ramp met vele doden. 
(zie Brieven van Paulus 186 p.25 e.v.) 
Het is interessant de geschiedenis van de villa er eens op na te 
lezen. In het register van Rijksmonumenten van de gemeente 
Breda vinden we een uitgebreide omschrijving waaruit we de vol
gende tekst putten: 

Villa 'Marckendael' is ten noorden van de Duivelsbruglaan in het 
verlengde van de Bouvignelaan gesitueerd. 
Het bouwwerk is naar ontwerp van de Haagse Samuel de Clercq 
( 1876-1962) uit 1927 in de bouwtrant van Nieuwe Haagse 
School vormgegeven. Terwijl tussen 1880 en 1920 het gebied 
tussen Breda, het Mastbos en de Duivelsbruglaan was volge
bouwd, werden de weilanden ten zuiden van de Duivelsbruglaan 
door de inzet van Staatsbosbeheer en de gemeente Ginneken 
vrijgehouden van bebouwing. 
1 n het interbellum werd de bebouwing rond de Duivelsbrug 
verder verdicht met prestigieuze villa's. 
De opdracht voor Marckendael werd verleend door de Bredase 
industrieel Leon J.M. Eras, directeur van een luciferfabriek in 
Ginneken, die het destijds nog onbebouwde land van de Rotter
dams-e architect P.G. Buskens verkreeg. Achter de villa werd een 
fors bemeten landschapstuin aangelegd die in de loop der tijd is 
verkleind, maar zich nog steeds uitstrekt tot aan de Mark. 
De vHla werd tijdens WO Il beschadigd, vervolgens door de Duit
sers gevorderd, hersteld en in gebruik genomen als 'Ortskom
mand antur'. 
~e ~lercq liet zich voor zijn vroege landhuis- en villaontwerpen 
inspireren door het Hollandse classicisme uit de 17 de en 18de 
eeuw, maar ook de chaletstijl was hem niet vreemd. 

Villa Marckendael foto'S Kees Leijten 2011 

~et ontwerp voor Marckendael is duidelijk 
in een meer eigentijdse bouwwijze vormge
geven. Ander werk van De Clercq is het 
rusthuis Johannahuis te Wassenaar ( 1926-
1928). 
De villa met garage heeft architectuurhis
torische waarde vanwege de esthetische 
kwaliteiten,_ die zijn gelegen in de zorg
vuldige uitwerking van het ontwerp, gaaf in 
hoofdvorm en detail, uitgevoerd in de 
Nieuwe Haagse School stijl. 
Daarnaast heeft de villa stedenbouwkun
dige kwaliteiten vanwege de relatie van de 
architectonische vormgeving met de ste
denbouwkundige structuur, zowel aan de 
voor- als aan de tuinzijde, en vanwege de 
beeldbepalende situering van de villa, 
v~rbonden met de ontwikkeling van het ge
bied rondom de Duivelsbruglaan tot villa
gebied. 

Met dank aan Marc Berends voor 
het aanleveren van de tekst 
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Christ Buiks en Ben van der Veer 

Ati Graaumans en Gerard Oomen foto's Louis Vriens 

83 

OUDE NAMEN IN NIEUW-GINNEKEN 
verslag Louis Vriens 

Ben van der Veer 
Ben van der Veer heeft een heel boeiend en warm boek 
geschreven over de achternamen van de inwoners van de 
gemeente Nieuw-Ginneken uit 1947. Op zondag 6 november 
vond, onder zeer grote belangstelling, de pr~sentatie plaats van 
het boek in ons museum aan de Pennendijk. Christ Buiks, de 
bekende toponiemenspecialist, hield een boeiende inleiding 
waarna voorzitter Gerard Oomen van Heemkundekring Paulus 
van Daesdonck het eerste exemplaar overhandigde aan Ati 
Graumans, vertegenwoordiger van de familienaam Gra(a)u(w)
mans, een van de namen die in meerdere variaties voorkomt in 
ons heem. 

Volkstelling in 1947 
Volkstellingen zijn een . oud en werelds fenomeen. Ook 
Nederland kende zijn volkstellingen, de volkstelling uit 1947 
diende de overheid om inzicht te krijgen in de hoeveelheid 
bewoners, hun beroepen, en waar ze woonachtig waren. Dit was 
met name belangrijk voor de wederopbouw van Nederland net 
na de Tweede Wereldoorlog. 

Achternamen 
Achternamen zijn op verschillende manieren ontstaan, we 
onderscheiden: vadersnamen (Jansen), herkomstnamen (Van. 
Dongen), geografische namen (Van der Avoort), beroepsnamen 
(Wagemakers) en andere achternamen. 

Nieuw-Ginneken 
De naam Martens kwam in 1947 heet meest voor in de 
gemeente Nieuw-Ginneken. Kort daarop gevolgd door Jansen, 
Bastiaansen, Van den Broek en Van der Velden. Er komen ook 
zeldzame namen voor en zelfs bekende namen. 
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Het was druk bij Paulus 

Demografische gegevens 
Het boek geeft een goede doorkijk naar het hoe en waarom 
mensen naar ons heem zijn gekomen. Ook worden er 
verrassende vergelijkingen gemaakt met achternamen uit andere 
streken van Brabant, Nederland en zelfs het buitenland. 

Lijsten van namen 
Het boek herbergt lijsten van alle achternamen uit ons heem 
gerangschikt op alfabet en aantal dragers per naam, verdeeld in 
de categorieën: vadersnamen, herkomstnamen, geografische 
namen, beroepsnamen, man(s)namen, top40-namen en oude 
schrijfwijze-namen. Kortom een waardevol naslagwerk voor alle 
mensen met een achternaam. 
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BRANDBRIEF TE BAVEL 
door Ton van Dun 

In het Stadsarchief van Breda vond ik onder Ginneken R77 f 
111v. het volgende verslag van de schepenen met een 
brandbrief die ik letterlijk overneem: 

Compareerde voor Gommarius Josephus Soetens en Frederik 
La Cuncelle , schepenen in Ginneken ende Bavel, Cornelis 
Adriaan Canters woonende bij sijn moeder, de weduwe 
Adriaan Cornelis Canters te Bavel op den Eijkberg, sijnde van 
competenten ouderdom, den welken, ter requisitie van het 
officie onder solemneele eede hem alnu behoorlijk afgestaaft, 
heeft verklaard en gedeponeerd waar en waarachtig te wesen, 
dat zijn deponents broeder Jan Adriaan Canters verleeden 
maandagmorgen den veertienden dezer kort na agt uuren hem 
een met rood lak versegelde brieft heeft overgegeven welke 
genoemde zijnen broeder even te voren op den dorpel van een 
onder het vloerdeurtje van de schuur gevonden had, dat hij 
deponent die aanstonds openende daar in een klijnder briefie 
vond ingesloten en dat hij dan daar in gesien heeft dat het een 
brandbrief was , dat hij deponent dien eijgen morgen daarvan 
kennis gegeeven en voornoemd briefje aan den Heere 
Stadhouder Damisse overgegeeven heeft en alnu op het 
passeeren deses vertoond zijnde , dit op schrift heeft 

Aan brouwer kanters dese te bestellen tot Bavel. Last U hast U 
en sijnde den inhoud woordelijk als volgt. 

Wij hebben gehoord dat gij nog wel eenen stuijver kant 
misschen zonder U zelven te bederven off wij soeken U ook 
niet te bederven en gij sulfer geen stuk brood te minder om 
eeten al voldoet gij ons want siet in korte dagen zalder veel 
gebraden vlees van menschen en van vee gemaakt worden, 
daarom mensch koopt U ongeluk aff met een hant vol geit, wij 
sijn degeen die U bewaren kannen maar niet degeen die sitten 
tussen porten en wallen, die konnen U niet bewaren. 
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Daar is soo menig man, die ons heeft voldaen maar hunnen 
naam sa/ noijt genoemt worden of hun sa/ geen leet meer 
geschieden aan kinderen of kinskinderen die ons versoek maar 
eene volbrengen, en dat kan geen bederf wesen. 

Denckt niet of gelijker veel zeggen als zij eens geeven, dat zij 
wederom komen zullen maar dat is so niet, geven en blijven 
geeven dat kan niemant doen maar dat zeggen degeen die niet 
soeken te geeven maar nijgeren den duijvel lijf en ziel eer dese 
mant geijndigt is, zal alles in assen liggen. 
Gij moet terstont, in den tijt van vier en twintig uren, twee 
hondert gulden geit brengen agter den leeuwerik op den hollen 
berg op den hoek van dien masten innneem, op den 
weestenkant nast Snijders Caam zal eenen bos liggen, daar 
moet gij u geit onder leggen, tot een teeken , zal der een groen 
berkenteeken op steeken. 
In dorso van het eerstgeme/de briefie stond nog Desen brief 
bij het geit te sturen of gij sult niet voldoen. 
Voorts vrerklaarde den deponent niet te weeten of eenige 
suspice te hebben, wie de voornoemde brieg geschreven of ter 
plaatse voornoemd ge/egt zoude hebben 
Eijndigende den deponent hiermede deze verklaringe 
geevende voor redenen van we/wetenschap als in den text 
19 januari 1782 

====== 
Dit is de letterlijke tekst van een brandbrief die ik vond in het 
stadsarchief Breda. Ik heb de letterlijke tekst overgenomen om 
een goed beeld te krijgen van wat een brandbrief inhield. 
Het kwam in die tijd regelmatig voor dat brandbrieven werden 
gestuurd naar rijke inwoners van een stad of dorp om hen geld 
af te persen. Helaas is niet bekend of de schrijver van boven
genoemde brief ooit gepakt is. Er stonden zeer strenge straffen 
op een dergelijk vergrijp. 
Toch zouden we mogen veronderstellen dat Adriaan van Cam
pen, de beruchte misdadiger uit onze omgeving, de dader is. 
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Deze Adriaan van Campen was juist in die tijd erg actief met 
zijn kwalijke praktijken en brandbrieven maakten daar een 
belangrijk onderdeel vanuit. 
Bovendien kende van Campen . de brouwerij van Canters erg 
goed. In de gemaallijsten van Ginneken van 1763 wordt hij ge
noemd als knecht bij Anthony van Dun op Bol- en Eijkberg. 
Wie was Cornelis Adriaan Canters en wat weten wij van zijn 
brouwerij? Daarom een stukje geschiedenis van de brouwerij 
en een stukje genealogie van de familie Canters. 

De brouwerij van Canters was gelegen op de Eijkberg te Bavel 
op de splitsing van de Roosbergseweg en de Brigidastraat. 
Aan de overkant van de weg lag de brouwerij van Steven van 
Gastel op de plaats waar nu restaurant Van Ouds is gevestigd. 
De familie Canters was in 17 44 in het bezit van de brouwerij 
gekomen. Adriaen Cornelis Canters uit Gilze kocht toen voor 
1680 gulden het huis met brouwerij. 

Adriaen was in 1732 te Bavel gehuwd met Petronella van der 
Stight geboren te Bavel. Zij krijgen 9 kinderen ; 5 jongens en 4 
meisjes. 
Als Adriaen in 1765 overlijdt zet zijn weduwe de brouwerij 
voort. Pas als zij op 19 januari · 1793 zelf op 85 jarige leeftijd 
overlijdt wordt onder de kinderen een erfdeling gemaakt. Er zijn 
dan nog 4 kinderen in leven. De oudste dochter Maria was al 
op 13 jarige leeftijd in 17 43 overleden. Zoon Antonius een jaar 
voor zijn moeder op 3 september 1792. 

De 4 zonen krijgen ieder een huis. 
De oudste zoon Cornelis , gedoopt te Breda op 7-1-1733, 
krijgt de brouwerij met huis en land ,groot 550 roeden. 
Jacobus , eveneens te Breda gedoopt 1-5-1741, krijgt een 
huis op Tervoirt , groot 150 roeden. 
Pieter , gedoopt te Bavel 6-3-1746, krijgt een compleet 
nieuw getimmerde stede op Bolberg , groot 1 buinder en 
Jan , ook te Bavel gedoopt 10-10-1750, wordt bedeeld met 
de Laerhovense Hoeve op IJpelaer, groot 300 roeden. 
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Deze vindt plaats in oktober 1795. Jan krijgt nu de brouwerij 
met het huis en Jacobus het nieuwe huis op Bolberg. 
Blijkbaar is deze deling niet tot ieders tevredenheid want al op 
6 november wordt alles omgedraaid en gaat de brouwerij naar 
Jacobus. 
Jacobus overlijdt op 4-5-1808 op IJpelaerseijnd zonder kinde
ren achter te laten. De brouwerij gaat nu naar de laatst over
gebleven zoon Jan. 
Jan is in 1785 te Ginneken gehuwd met Adriana Meeren. Zij 
krijgen 10 kinderen. 

Vader Jan overlijdt in 1822 en moeder Adriana volgt in 1834. 
1 n 1836 volgt dan de erfdeling onder de 6 overgebleven kinde
ren. Hiervan waren Adriaen, Anna, Maria en Antonia onge
huwd. Dochter Petronella was gehuwd met Henricus Boomaers 
en dochter Adriana met Antonius Oomen, wethouder in Ginne
ken. Adriaen wordt eigenaar van de brouwerij. 
Zijn zwager Antonius Oomen werd echter al jaren lang als de 
brouwer vermeld. De nieuwe eigenaar gaat nu herberg en 
brouwerij verhuren. 
Zeker is dat de brouwerij in 1855 niet meer bestaat. 

Zie voor de uitgebreide geschiedenis van de brouwerij het artikel van Ad 
Jansen in Brieven van Paulus nr 122 pag. 67 tlm 88 
Zie voor Adriaen van Campen het artikel van J. van Haastert in het 
jaarboek 
van de Geschied en Oudheidkundige Kring De Oranjeboom ; jaargang 
27 pag. 32 tlm 51 

GLAZEN FOTONEGATIEVEN 
Paulus bezit een klein aantal glazen negatieven. 
Wie heeft er nog een DOKA om die voor ons af te drukken ? 
Graag een mailtje naar de redactie of een telefoontje naar 
561 27 42. 
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KRONIEK UIT HET 
LAND VAN PAULUS • 

KRONIEK UIT HET LAND VAN PAULUS 35 
door Joke van Baal en Frans van Aert 

Januari 2010 
01 100 personen nemen een nieuwjaarsduik in de 

Galderse meren. 
01 Paulus sluit zijn museum voor een half jaar in 

verband met een grote renovatie. 
02 De platte buis wordt dit jaar uitgereikt aan Anja van 

Overloop. 
14 Dorpsquiz Ulvenhout winnaar DaslVivo 
30 Open dag Pekhoeve 

Febr. 18 1 e Dorpsquiz Galder Winnaar Loopgroep Galder. 
19 33-jarig bestaan Boerensociëteit - Ginneken. 

Paulus krijgt Jubileumboek aan geboden. 
28 Dorpsraad Galder-Strijbeek in oprichtingsvergadering. 

Maart 06 Nel van Loenhout krijgt Baviaan 2011 uitgereikt 
06 Start actie Bavel voor Super Joeri 
10 Sint Jacobskapel in Galder krijgt Glazen deur en 

verlichting 

April 02 Skimmers slaan toe bij Pinautomaat Rabobank 
Ulvenhout 

13 Toneelclub Ulvenhout krijgt Culturele Veer van de 
Dorpsraad 

27 88 Fransen uit Velines brengen uitwisselingsbezoek 
aan Ulvenhout 

29 Anja van Overloop en Net Ooninckx krijgen een 
koninklijke onderscheiding in Ulvenhout 

29 In Bavel worden blij verrast C. van Kuyk en het 
echtpaar C en A v. Dooren 
Ook zij kregen een lintje uitgereikt 
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29 Jan Roovers wordt in het Ginneken onderscheiden 
voor zijn vele werkzaamheden aldaar 

29 Adam Verkooijen in Strijbeek en Henk de Ruijter in 
Galder worden ook Koninkklijk onderscheiden 

Mei 01 Museum nog gesloten i.v.m verbouwing 
29 Wielerronde keert weer terug in het Ginneken 

Juni 01 Nieuw Dierenverblijf T"waaike op de Pekhoeve 

Juli 25 Dorpsraad Galder Strijbeek geïnstalleerd. 
06 Afscheid Kees van de Made Hij kreeg een koninklijke 

onderscheiding voor zijn vele werk voor de school in 
Galder 

Aug. 28 Open Dag Ondernemers Galder- Strijbeek 

Sept. 04 Opening Tentoonstelling 200 Jaar Burgerlijke Stand 
05 Nieuwe oversteekplaatsen Ulvenhout 
06 25 Jaar Museum Paulus v Daesdonck 
07 Vergadering ouderenbond over stoppen subsidie. 
19 36e jaarvergadering Paulus van Daesdonck in de 
Tussenpauz te Bavel 
24 Oude schommels op Bavelse kermis 

Okt. 08 Tentoonstelling Heusdenhout groot succes 
09 150 Jaar bestaan Bakkerij van Disseldorp. Te Bavel 
23 10 Keer gouwe ouwe bij de Blauwe 
26 Massale belangstelling bij leggen fietsbrug Bavel 
28 Bavelse quiz Winnaars De Mannen c.s 

Nov. 05 35 Jaar bestaan Gesta Dames 
07 Hubertus Viering Bavel 
07 44 ste Bonte avonden Bavel 
24 4 jubilarissen Brandweerpost Ulvenhout 

Dec. 01 Musical Lourdesvrijwilliger 
07 Brijanten Paar Figiel- de Vetter in het Ginneken 
1 O Slotconcert van Jubileumjaar 1 O jaar de Bijtels 

31 Nieuwjaerke ouwe zingen 
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. EEN ABBEEL VOOR PAULUS 
door Guus Rombouts 

In de kamer _van ons museum prijkt sinds medio november 2011 
een fraaie staande klok met een uurwerk dat gemaakt werd door 
de Belgische uurwerkmaker Joannes Franciscus Abbeel en aan 
het museum is geschonken door Guus Rombouts uit Ulvenhout. 
Het uurwerk werd in de winter van 2007/2008 gerestaureerd, na
dat Guus het eerder dat jaar in sterk verwaarloosde staat bij een 
antiquair had aangetroffen en aangeschaft. 
Samen met zijn vriend, Piet Raats, heeft hij het weer in de 
oorspronkelijke werkende staat teruggebracht. De restauratie 
omvatte meer dan honderd uren. 
Problemen moesten worden opgelost; de nodige uurwerk
technische herstellingen, schoonmaak- en ontroestingswerk 
werden uitgevoerd. Alles met veel zorg en geduld; een heel 
proces, alsmede de nodige bronnenstudie. 

Joannes Franciscus Abbeel (1723-1801) Melsele bij Beveren 
(Oost-Vlaanderen). Hij signeerde zijn klokken meestal met "J .F. 
Abbeel" en de "1" had meestal een lange krul, zodat er 
gemakkelijk gedacht kon worden dat er nog een "s" volgde. 

Joannes Franciscus Abbeel werd geboren te Kruibeke op 19 
februari 1723 als zoon van Matthias Abbeel (Kruibeke 1683-
1731) en van Maria Catharina Blyweert (Kruibeke 1684-1754). 
Joannes huwde te Melsele op 18 oktober 1756 met Joanna 
Theresia Briels (Melsele 1726-1800). 
Zijn zoon Josephus Judocus (1760-1791) , een van zijn vijf 
kinderen, was eveneens uurwerkmaker. 
Hij werd omstreeks 1785 vrijmeester/horlogemaker. Was 
leerjongen bij Carolus Lambrechts en werd in 1789 leermeester 
van Guilielmus Aerts en in 1791 van Franciscus Hasaert. 
Josephus was actief als uurwerkmaker te Beveren. 

Het was gebruikelijk dat een klokkenmaker een door hem gere
pareerd uurwerk merkte als garantie en herkenning bij een vol
gende reparatie. 
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Tijdens de restauratie werden de volgende inscripties van 
reparaties genoteerd: 

M 1751 ; Jst denboomns 1808 ; J Waaierijs 1813 ; 1819; 
A Cuijpers 1831 ; 1857; Gekuist+ verbust P Pauwels 1869; 
P Pauwels horloger à Beveren 1892 ; L. Pauwels 5-7/6 1904 
Op schildje: Nettoyée Ie 6 october 1881 P Pauwels Beveren 

Van Joannes Franciscus Abbeel zijn nog verschillende klokken 
bewaard gebleven. In Oud-Heverlee in een particuliere verza
meling. In Mechelen in het horlogeriemuseum van Jozef Op De 
Beeck en sinds 2007 een te Ulvenhout. In 2003 werd er in 
Antwerpen bij Bernaerts een geveild. 

De uurwerken van Abbeel hebben alle een getoogde plaat, een 
tinnen rand, hoekornamenten en een tinnen adresplaatje. 
De tinnen rand kan rond of geschulpt zijn. Abbeel maakte zowel 
één-als tweewijzerige uurwerken. 
Abbeel bouwde zijn uurwerken tussen verticale messing platines. 
In Limburg, Luik en Friesland daarentegen bouwde men tussen 
ijzeren of messing strippen die met wiggen tussen boven- en 
grondplaat werden vastgezet. Deze manier van bouwen sluit aan 
bij de Franse traditie, terwijl bij Abbeel duidelijk de platinebouw 
van de Engelse uurwerkmakers van invloed is geweest. 
Dat is ook waarneembaar in de hoekornamenten in de vorm van 
engelenkopjes. Mogelijk het gevolg van dè Vlaamse handels
betrekkingen vanuit Brugge, Gent en Antwerpen. Er loopt 
ongeveer een scheidslijn over Turnhout/Mechelen/Leuven. 

Het Ulvenhouts uurwerk heeft gaand, slag- en wekkerwerk. Het 
slagwerk op sluitschuif. Het gezicht van de klok wordt bepaald 
door een getoogde, messing wijzerplaat; tinnen cijferrand en 
tinnen adres- of naamschildje, gesigneerd JF Abbeel à Melsele. 
Een puntenmotief met concentrische cirkeltjes als versiering 
binnen de cijferring is kenmerkend voor Abbeel. Er zijn vier ruw 
gegoten hoekornamenten die engelenkopjes voorstellen. 
Zeer bijzonder en nauwelijks voorkomend is de originele aan
drijving met een gewicht op één eindloos touw met twee ijzeren 
ringen als contragewicht. 
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Zowel grond rad van gaand-, 
als slagwerk heeft een pal
ling ! 
Een variatie op de uitvinding 
van Huygens, die met één 
ring werkt met palling op het 
slagwerk. 
De cijferrand heeft een 
kwartier-aanduiding op de 
binnenring (zgn. kwartier
rand). Op een smalle buiten
rand is geen minuutindeling 
aangebracht, want er is 
slechts één ijzeren wijzer. 
Soms komen beide indeling
gen voor. 
De klok heeft een wekker 
aan de rechterzijkant aan 
het uurwerk gebouwd. Deze 
wordt in werking gezet met 
de wekkerschijf achter de 
wijzer. De staartpunt van de 
wijzer dient als aanwijzer 

. van de wektijd. 

BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS 

INWIJDING ALTAAR 
Van mevrouw Joke Verheijen ontvingen we een fotomap met 18 
foto's van de consecratie van het nieuwe altaar in de gerestau
reerde Laurentiuskerk te Ulvenhout op 17 december 1963 door 
de Bredase bisschop mgr De Veth. 

HENGSTEN-ASSOCIATIE 
Van Jos Verdaasdonk uit Teteringen ontvingen we een boekje 
met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement der Hengsten
Associatie van de NCB, kring Breda gevestigd te Bavel -dd 1938. 
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Uit het notulenboek van de Ulvenhoutse afdeling van de Imkers
vereniging St. -Ambrosius. 
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IMKERSVERENIGING 

. ST.-AMBROSIUS ULVENHOUT-GALDER 
90 JAAR 

door Christ Smeekens en Janus Fleerakkers 

De imkersvereniging St Ambrosius Ulvenhout/ Galder bestaat 
90jaar. 
In het jaar 1921 heeft een groep imkers de vereniging in het 
leven geroepen. De oprichters waren Adrianus Aarts (vz) 
Johanus Vergouwen (secr.), Johanus Timmers (penm), Cornelis 
Jansen, Adrianus van der Velden, Adrianus Emmen en Bartje 
Cornelisen 

In de oprichtingsdocumenten staat geschreven: 

"Op 13 nov. 1921 is op eene bijeenkomst bij Jacobus Timmers te 
Ulvenhout opgericht eenen bond van bijenhouders met een getal 
van 16 leden. Dezen bond heeft zich in 1923 aangesloten bij de 
R. K. Bijenhoudersbond vah de Noord Brabantschen Boerenbond 
te Tilburg en is genaamd St. Ambrosius 
Deze Vereeniging heeft tot doel de bijenhouderij te bevorderen 
en om als goede leden gezellig en eendrachtig samen te werken, 
elkander zoo veel mogelijk helpe.n en bijstaan bij moeilijkheden 
en wederwaardigheden in het bijen bedrijf, vooral bij ziekten en 
tegenslag elkaar behulpzaam zijn. Ja bij het afsterven hen 
vergezellen naar hun laatste rustplaats en nadien nog een 
misoffer ter hunner zielelafenis laten opdragen. Ook een 
andersdenkende zal ook geëerd en herdacht worden. Zoodat de 
leden van den imkersbond niet enkel tijdens het leven elkanders 
lot zullen deelen, maar ook nog na den dood elkaar zullen 
gedenken." 

Vanaf de oprichtingsdatum tot januari 1943 zijn alle gegevens 
van de vereniging verloren gegaan. De boerderij van de heer J. 
Vergouwen aan de Pennendijk is toen volledig afgebrand. Hij 
was de toenmalige secretaris. Vanaf 1943 zijn er jaarverslagen 
bijgehouden. 
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Uit het notulenboek van de Bijenhoudersbond Galder 1933 
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In dat jaar had de vereniging bijna 80 leden. Er waren leden bij 
uit Breda, Princenhage, Prin~enbeek, Bavel, Ginneken, Chaam 

· en Galder. Destijds hadden vrijwel alle boeren bijenkorven, 
zowel voor de zoetstof als voor de bestuiving van hun gewassen. 

In 1933 hebben de bijenhouders van Galder zich afgesplitst van 
Ulvenhout. 
1 n de oprichtingsdocumenten staat het als volgt: 

"Oprichtings-Vergadering op 7 Maart, 33 in café " 't Kruispunt". 
De Galdersche leden van den Bijenhoudersbond afd Ulvenhout 
staken in den winter '32 - '33 de koppen bij elkaar om ook hier te 
Galder 'n afdeling te krijgen. Ze waren nu nog maar met 5, 
maar.. . . . . Galder beloofde wat voor de bijenhouderij en 'n apart 
Vereeniging kon best levensvatbaarheid hebben. 
De Voorzitter en de Secr. van de afd. Ulvenhout resp. de H.H. 
Aarts en Vergouwen stonden eer sympathiek tegenover en zoo 
kwam het dat 't op 7 Maart '33 'n gezellige drukte was. 
We zagen er de Eerw. Heer Kapelaan, de H.H. Aarts en 
Vergouwen en de Hoon en 'n 12 tal bijenhouders of aspirant
bijenhouders. 
Er werd veel gesproken: door de Heer Aarts en de Eerw. Heer 
Kapelaan en 't slot was dat er 'n bijenbond werd opgericht. Als 
voorlopig bestuur zouden optreden de H.H. de Graaf, v. Opstal 
en v.d. Made. 
25 Maart zou de eerste Vergadering gehouden worden tw in café 
Severijns. Daar zou de nieuwe Vereeniging zijn 'thuis' hebben. 
Nadat van verschillende zijden 't jonge spruitje van den N. C. B. -
bijenhoudersbond 'n zonnige toekomst was toegewenscht sloot 
de Vz de vergadering." 

In 1965 zijn de bijenhoudersverenigingen van Ulvenhout en 
Galder weer samen verdergegaan als imkervereniging St Am
brosius Ulvenhout-Galder 
Gedurende de oorlog werden door enkele imkers radio's, die 
toen ingeleverd moesten worden aan de Duitsers, verstopt in 
bijenkasten . 



Drik Sprangers de grote 
animator van 
St.-Ambrosius Ulvenhout 
(1914-2011) 
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de bijenkorf St.-Ambrosius 
in het museum van 
Paulus van Daesdonck 

De gezamenlijke bijenstand aan de Annevillelaan te Ulvenhout 
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Na de oorlog werd met de bijenvolken naar de Regte Heide, tus-
· sen Riel en Goirle gereisd. In de jaren 50 gebeurde dat met 
_paard en wagen. Ook nu nog worden er jaarlijks bijenvolken uit 
Ulvenhout naar de Regte Heide gebracht voor het winnen van de 
sterk aromatische heidehoning . 

. In de jaren 60 werden er in de pas drooggelegde Flevo polder 
duizenden ha koolzaad als pioniers gewas geteeld. Dit leverde 
ongekende honingopbrengsten en in verenigingsverband werd 
jaarlijks met ruim 100 bijenvolken in een vracht wagen naar het 
nieuwe land gereisd. In deze periode nam het aantal imkers ook 
toe. 

· Onder impuls van de onlangs overleden meesterimker Drik 
Sprangers werd ook gereisd naar de zeeaster op de schorren in 
Zeeland. Zeeaster honing heeft echter een zilte smaak waardoor 
deze niet geliefd is. 

· Sinds de 80er jaren veroorzaakt een exotische parasiet, de 
Varroamijt, veel sterfte van bijenvolken. Imkers moeten deze 
parasiet intensief bestrijden om hun bijenvolken gezond te 
houden. 

De laatste jaren brengen de Ulvenhoutse imkers hun bijenvolken 
in het voorjaar naar de bloeiende boomgaarden voor bestuiving 
van peren en appels. Daarnaast worden de bijenvolken gebruikt 

. voor bestuiving van aardbeien in kassen. 
De belangstelling voor het houden van bijen neemt thans weer 
toe. Na een jarenlange afname van het aantal imkers is er nu 
weer een kleine toename. 

Aan de Annevillelaan vlak bij het viaduct over de A58 heeft de 
Ulvenhoutse imkersvereniging een gezamenlijke bijenstand. Hier 
kunnen bijenvolken, zonder gevaar voor een bijensteek, achter 
glas worden bekeken. In deze model bijenstand wordt ook aan 
groepen belangstellenden en schoolklassen door de Ulvenhout
se imkers graag uitleg gegeven over het wonderbaarlijke leven 
van het bijenvolk. 

lmkervereniging St.-Ambrosius Ulvenhout-Galder heeft momen
teel 20 leden. 
Op de patroonsdag van St Ambrosius, 7 dec 2011, was er een 
geslaagde feestavond voor het 90-jarig jubileum. 
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De familie Pelkmans-Roovers in 1903 foto Van Erp Ginneken 

De familie Leemans in later jaren. 
2e rij 2e van rechts is Anna Leemans-Pelkmans. 
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FAMILIES PELKMANS EN LEEMANS 
Onlangs ontvingen we van May Embrechts uit Brunssum neven
staande foto van de familie Pelkmans. 
Zij is een dochter van Cornelis Embrechts (Ginneken 3-10-1902) 
en kleindochter van Adrianus Embrechts en Adriana Pelkmans. 
De foto toont de familie Pelkmans-Roovers in 1903. uit Bavel. 
Weet iemand iets over deze foto te vertellen? Waar genomen? 
Kent U iemand van deze 100-jaar oude foto? Opa of oma? 

Op de andere foto, die we ontvingen van Wim Leemans uit Dorst 
staat de familie Leemans uit Bavel. 
Wie weet ook maar iets te vertellen over een van beide foto's? 
Graag uw reactie naar de redactie. 

BIJ DE WONDERDOKTER 
Op 24 november aanvaardde oud-Ulvenhouter dr Wouter de 
Herder zijn leerstoel met leeropdracht "Endocriene Oncolgie" aan 
de Erasmusuniversiteit. te Rotterdam 
Zijn oratie luidde "Van dr Barnardo naar Endocriene Weefselaan
doeningen" 
De uitnodiging aan familie, collega's, vrienden en bekenden was 
gedrukt op de kopie van een oude prentbriefkaart "By de 
Wonderdokter" .. Wel heel passend 

WILLIE COPPENS ONDERSCHEIDEN 
Ons lid Willy Coppens-Buijs uit Etten-Leur is op de jaarverga
dering van de Heemkundekring Jan uten Haute door Brabants 
Heem onderscheiden met het zilveren draaginsigne. 
Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering in 't Neêrlandsch Koffij
huis waar een groot aantal heemkundigen was samengekomen. 
Willy kwam in 1982 in het bestuur van Jan uten Haute en is in 
dat bestuur actief op vele vlakken. 
Willy is sinds een aantal jaren ook lid van onze kring. 
Willy van harte gefeliciteerd namens Paulus. 
Je hebt het verdiend. 
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WIE WEET WAAR DIT IS ? 6 
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 1 maart naar : paulus@ulvenhout.com 
of naar de redactie. 
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WIE WIST WAAR DIT IS? 5 
door Toon van Miert 

Deze keer was de opdracht iets te gemakkelijk. 'Heusdenhout 
vonden wij een te vage aanduiding. De exacte plaats is: voor de 
Annakapel in Heusdenhout. Niemand wist er meer over te 
vertellen. Vandaar dat we aan Wim Joosen, voorzitter van onze 
werkgroep 'Heusden hout', gevraagd hebben om - ons alles 
duidelijk te maken over dit monument op een van de mooiste 
plekjes van ons heem. 

De tekst op het monumentje luidt: 
Monseigneur AC Oomen 
Heusdenhout 16 februari 1876 

Bisschop van Mwanza 
Usumbura 19 augustus 1957 
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De zevenjarige Henriëtte Oomen onthult het monument voor haar heer
oom. Rechts kapelaan Don. 

Burgemeester W de Kort speecht namens de gemeente Nw-Ginneken 
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BIJ ANNAKAPEL HEUSDENHOUT 

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN 
door Wim Joosen, voorzitter Werkgroep Heusdenhout 

Van elk monument is uiteraard meer te vertellen dan alleen de 
plek waar het staat. Dit monument staat bij de Annakapel van 
Heusden hout 
Het stelt de Barmhartige Samaritaan voor, symbool van de on
voorwaardelijke liefde voor de naaste. Het monument is op 13 
mei 1962 onthuld als eerbetoon voor leven en werken van Mgr. 
Antonius Cornelius Oomen. De bekende Bredase beeldhouwer 
Hein Koreman heeft het monument vervaardigd. 

Antonius Oomen is op 16 februari 1876 geboren in de boerderij 
van zijn ouders aan de Kapelstraat te Heusdenhout. 
Die heugelijke gebeurtenis vond plaats in dezelftje woning waar
in zijn oom Petrus Leijten het levenslicht aanschouwde op 16 juli 
1834. Laatstgenoemde zou de vierde bisschop worden van het 
Bisdom Breda, vanaf 1885 tot aan zijn overlijden in 1914. 

Antonius Oomen studeerde aan het 
klein en groot seminarie van het 
Bisdom Breda. Op 23 maart 1901 
werd hij door zijn heeroom, Mgr. 
Petrus Leijten, tot priester gewijd. In 
mei 1901 werd hij benoemd tot 
kapelaan in Aardenburg in Zeeuws
Vlaanderen. Hij zou er echter maar 
korte tijd blijven. 

Een oudere broer van hem, Petrus 
Johannes Oomen, geboren in 1871, 
werd op 8 juni 1895 op het groot 
seminarie in Hoeven tot subdiaken 
gewijd. Dat zelfde jaar, op 26 
september 1895, vertrok Petrus 
naar het noviciaat van de Witte 
Paters van Onze Lieve Vrouw van 
Afrika te Maison-Carrée bij Algiers,. 
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Helaas stierf Petrus daar, nog geen jaar later, op 31 juli 1896. Hij 
mocht slechts 25 jaar oud worden. Petrus is er ook begraven. 

De jonge kapelaan Antonius Oomen vond het zijn plicht om het 
werk van zijn overleden broer Petrus voort te zetten. 
In 1902 ging Antonius naar het noviciaat van de Sociëteit van de 
Witte Paters van kardinaal Lavigerie. Op 20 augustus 1904 legde 
hij de missionariseed af en vertrok kort daarna naar Urundi en 
werd daar benoemd bij de missie van Buhonga. 
Van 1908 tot 1915 was hij overste van de missie van Kanyinyo, 
Ngozi. Daarna ging hij naar Ruanda en was er werkzaam in 
Zwaza, Kabagji en Njundo. 
Op 18 maart 1929 werd Antonius aangesteld als Apostolisch
Vicaris van Mwanza en tevens als titulair bisschop van Zattara in 
Numidië. De bisschopswijding vond plaats op 21 juli 1929. 

In 1948, hij was toen 72 jaar, nam hij om gezondheidsredenen 
ontslag en keerde terug naar de post Kanyinyo. Hij gunde zich 
geen rust en ging daar door met het 'gewone' missionariswerk. 
Mgr. Antonius Cornelius Oomen stierf te Usumbura in Ruanda 
(Afrika) op 19 augustus 1957 en is daar ook begraven. 
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BIJZONDERE OBJECTEN 
UIT ONS DEPOT/MUSEUM 4 
door Toon van Miert 

In Brieve_n 146 van okt?ber 2003 heeft Ad Jansen een uitvoerig 
en heel interessant artikel geschreven over 'Bakkerijen aan de 
markt in Ginneken'. Zoals we van hem gewend zijn, heeft hij een 
overv~oed van boeiende gegevens keurig voor ons geordend en 
voorzien van foto's en afbeeldingen is het een artikel dat 
iedereen - en dus ook niet Ginnekenezen - zeker boeit. Ik heb 
het nog ~ens teruggelezen nadat ik in ons depot een mooi, 
goudkleung speculaasblik van een van die bakkers had 
gevonden. Op de bovenkant staat 

Ik pak het artikel van Ad Jansen erbij. De voorouders van 
J~cobus Ballintijn (1803-1886) kwamen uit Schotland. Hij was de 
vierde generatie Ballintijn in Ginneken. Zijn vader, Koenraad, 
was de eerste bakker in het geslacht; hij had een bakkerij op de 
Ginnekenmarkt. 
N~ zijn dood werd zijn weduwe bakkerin op de Ginnekenweg. 
Vier zonen bekwaamden zich bij haar in het bakkersvak. 
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De Ginnekenmarkt in de jaren vijftig van de 20e eeuw. 
Links nr. 2, met de poort waarachter zich nog een 1 ge -eeuwse binnen
plaats bevindt: midden het in 1879 gebouwde pand Markt 1, rechts 
Raadhuisstraat 1 van de famillie Serraris. 

( foto collectie Ad de Kanter, Ginneken; zie BvP 146) 

Later werden ze alle vier zelfstandig bàkker in Ginneken. 
Jacobus, die in 1835 trouwde met Wilhelmina Stoffels, huurde in 
zijn trouwjaar pand Markt 2-4 van Adriaan .Eestermans. 
Negen jaar later koopt hij het pand Markt 2 van Eester!:'ans. Er 
volgen ver- en bijbouwingen. Kortom, in 1879 bouwde h1J Markt 1 
op de hoek van de Postlaan, zoals we dat tot de jaren zeventig 
kenden. Een belangwekkende gebeurtenis vindt plaats in 1865: 
de Firma J. Ballintijn en Zoon wordt hofleverancier. 
In 1905 komt Adrianus Petrus de Kanter vanuit Teteringen de 
zaak van Ballintijn voortzetten; het pand wordt in 1921 door De 
Kanter gekocht. In 1947 doet hij de zaak over aan zijn zoon._ Het 
speculaasblik dateert naar alle waarschijnlijkheid uit de periode 
1905-1921, toen A.P. de Kanter onder de naam J. Ballintijn & 
Zoon brood en speculaas in Ginneken heeft gebakken. Die 
speculaas was zijn specialiteit. 
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Op de voorkant van 't blik staat: 'Het eenige juiste adres voor het 
van Ouds bekende Wereldberoemde Ginnekensch Speculaas'. 
-'Van ouds bekend' wijst erop dat Ballingtijn al naam had gemaakt 
met zijn speculaas. Het was wel een heel bijzondere lekkernij, 
gezien de tekst aan een van de zijkanten: 'Deze speculaas is 
nog nimmer overtroffen in heerlijke, fijne smaak'. Hij was niet 
alleen heerlijk maar ook fijn. Waar een Brabants dorp groots in 
kon zijn! Aan de andere zijkant: 'Export naar Oost- en West 
Indië'. Hiermee is misschien het 'wereldberoemde' verklaard. 
De Ballintijns waren protestant, maar trouwden- allemaal met 
katholieke meisjes. Op de begraafplaats achter de Nederlands 
Hervormd Kerk in Ginneken liggen verschillende telgen uit dit 
voor Ginneken belangrijke geslacht begraven. 
Het blik staat de komende tijd in het museum te pronken. 

MMIKES DORST 
In mei 2012 bestaat de kerk van St.Marcoen in Dorst 100 jaar. 
Het feestcomité is druk bezig met de voorbereidingen. 
Ook wordt een film gemaakt met oude foto's uit Dorst met 
bekende personen uit het dagelijks leven van dit buurtdorp. 
Daar ontbreekt natuurlijk ook Maaikes Dorst niet aan. 
Het comité is op zoek naar foto's en/of film- en beeldmateriaal 
van de bedevaart naar Dorst. Wie kan Dorst met een of twee of 
meer foto's helpen? . Reacties graag naar de redactie 
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JAC VERMEERDEN SCHILDERDE ULVENHOUT 

MAAR WAT SCHILDERDE JAC? 
door Toon Goos 

Half oktober publiceerde Toon van Miert ( alweer) een interessant 
artikel in BN de Stem, met als titel 

"Het Ginnekense kunstenaarsgeslacht Vermeeren". 
Abusievelijk werd Leo Nierse als schrijver genoemd, maar dat 
werd de andere dag gerectificeerd. 
In dat artikel deed Ton Vermeeren (nazaat van die kunste
naarsfamilie) een oproep om nog onbekende werken van zijn 
voorouders te melden. 

111 

Juul en Kitty van Gils uit Ulvenhout hebben een 2 tal (tot nu toe 
nog) onbekende schilderijen van Jac Vermeeren in hun bezit. 

· Zie bijgaande foto's van deze schilderijen. Zij hebben dat gemeld 
bij Ton Vermeeren. 
Het ene schilderij is geschilderd vanaf de Dorpstraat richting 
Bladerstraat. Het huis links op de foto is afgebroken. Hier 
woonde Kaatje Heijblom. Rechts moet de Prinsenhof worden 
gebouwd. 
Het andere schilderij is een sneeuwlandschap waarvan niet 
bekend is, waar dit is gemaakt. Gedacht wordt aan Geersbroek. 
Juul en Kitty zouden graag meer weten van beide schilderijen, 
maar vooral van het sneeuwlandschap. 
Weet iemand waar dat is. 
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Leuk te vermelden is, dat de vader van Juul (de bekende Sooi 
van Gils) beide schilderijen vroeger heeft gewonnen na een 
biljartwedstrijd. Hij mocht kiezen uit een kinderfiets, of beide 
schilderijen. Sooi koos toen voor iets waardevols. 
Als je iets weet over deze schilderijen, mag je Jules bellen: 
076 5613452. 

STEM UIT PAULUS' BIDPRENT JESCOLLECTIE 

Geachte collega's 

Zovele van jullie raken hopeloos zoek 
Of zitten nutteloos in een of ander boek 
Of liggen ellendig in een hoek 
Ten prooi aan rat of muis ! 

Kom naar Paulus' huis 
Daar vind je een eervol tehuis, , 
Word je zorgvuldig gearrangeerd 
En naar behoren gewaardeerd 
Tot binnenkort 

Een van de 12. 500 bidprentjes uit Paulus' collectie 

CONTRIBUTIE 
In de jaarvergadering van 2011 heeft de vergadering de 
contributie van onze kring vastgesteld op€ 19,-. Per jaar. 
De bankkosten bij het gebruik van acceptgirokaarten waren flink 
gestegen. Indien wij gebruik bleven maken van acceptgiro
kaarten scheelt dat ± € 2,- per betaling. Incasso is goedkoper. 
In oktober heeft onze penningmeester u een formulier daarover 
toegezonden. 
Ruim 400 leden hebben gekozen voor incasso; ongeveer 100 
leden hebben€ 19,- gestort .. 
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-LEZING 200 JAAR BURGERLIJKE STAND 
verslag Louis Vriens 

Op maandag 17 oktober gaf Cees Heystek een lezing in ge
meenschapshuis de Leeuwerik te Galder over het onderwerp: 
"200 jaar Burgerlijke Stand in Nederland". 

Cees Heystek 
Cees Heystek is voorzitter van "HCC!genealogie", een landelijke 
interessegroep met ruim 3.500 genealogie-leden (zie ook: 
http://genealogie.hcc.nl/drupa/1). 
Tevens is Cees voorzitter van de "Heijstek familiestichting", Deze 
stichting houdt zich bezig met het verzamelen en bewaren van 
genealogische gegevens over de familie Heystek. 
Het begrip 'genealogie' stamt uit de Griekse taal. 'Genea' staat 
voor geboorte of geslacht en 'logos' voor 'woord', 'verhandeling' 
of 'leer'. Genealogie is ook het werken aan de eigen familie
geschiedenis. 
Een tijdrovende maar boeiende hobby die door heel veel men
sen wordt beoefend. We zijn op zoek naar onze voorouders; wat 
voor beroep hadden ze, waar leefden ze, waren ze beroemd of 
misschien juist berucht ? . 

Ridders en adel 
De vroegste stamreeksen vinden we in het Oude Testament van 
de Bijbel, stamreeksen van Adam, Abraham, David en Jezus. 
Het Europa van de vroege en latere middeleeuwen kende 
eveneens belangstellenden voor genealogische begrippen in de 
personen van koninklijke bloede, ridders en adel. 
Vanaf de 17e eeuw werd er steeds officiëler over adellijke famil
ies geschreven. In de 19e en 20e eeuw wordt genealogie meer 
en meer beoefend door de 'gewone man'. In die tijd werden 
verenigingen en tijdschriften opgericht. Het zoeken naar de 
voorouders is als het ware een begin maken aan een bijna 
oneindige legpuzzel, waarvan je in de loop van de tijd steeds 
meer losse stukjes vindt en aan elkaar kunt passen. 
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Een genealogie, parenteel, stamreeks of kwartierstaat 
Zowel een genealogie als een parenteel is een standaard 
uitwerking van een stamboom. Het startpunt is de oudst bekende 
voorvader, gevolgd door zijn nazaten. Bij een genealogie worden 
daarbij alleen de mannelijke nakomelingen (met vrouw en 
kinderen) vermeld. In een parenteel worden tevens de vrouwelijk 
nakomelingen (met man en kinderen) vermeld. Een stamreeks 
is een overzicht van alle voorouders in mannelijke lijn, van heden 
naar verleden. 

Een kwartierstaat is een overzicht van alle voorouders in 
mannelijke en vrouwelijke lijn, van heden naar verleden. Per 
generatie verdubbelt het aantal personen. Een kwartierstaat lijkt 
een beetje op een omgekeerde parenteel. De naam is ontstaan 
uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de 
wapens van de vier grootouders plaatste. 

Belastingheffing en dienstplicht 
Dat heersers van oudsher er belang aan hechten zijn burgers te 
registreren komen we in het kerstverhaal al tegen. De ouders 
van Jezus reisden immers van Nazareth naar Bethlehem om 
zich aldaar in opdracht van de Romeinse keizer te laten 
registreren. Die registratie is door de eeuwen heen om 
verschillende redenen van belang geweest, waarbij te denken 
valt aan belastingheffing en dienstplicht. Dit jaar (2011) is het 
200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand in Nederland werd 
ingevoerd. 

Het Domesday Book 
Het Domesday Book, een inventarisatie van het rijk van Willem 
de Veroveraar, koning van Engeland (1066-1087) uit 1086 is het 
oudst bewaard gebleven en zeer nauwkeurige overzicht van een 
land en volk. Net zoals we in onze tijd nog meemaakte en er 
volkstellers op pad werden gestuurd, stuurde destijds deze 
koning Willem speciale Koninklijke ambtenaren zijn hele land in 
om de omvang van landgoederen, de kwaliteit van de grond, 
gegevens over de bouwgrond, de namen van de eigenaren, de 
leenmannen en achterleenmannen te inventariseren 
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Nederland pas 700 jaar later 
Ons land kende zo'n registratie nog 
niet. Ook niet in de toen toch als 
redelijk moderne geziene Bataafse 
Republiek. Voorafgaand aan die tijd 
en ook niet tijdens de Republiek 
was er geen sprake van één 
centraal bestuurssysteem. De 
'Staat' of de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden was een 
verbond van zeven onafhankelijke 
zelfstandige republiekjes ieder met 
hun eigen Statenvergadering. De 
grote mate van zelfstandigheid van 
de republiekjes betekende ook dat 
de bestuurlijke en rechterlijke or
ganisatie (inclusief de daarbij beho-

rende wetgeving) op gewestelijk niveau werd geregeld. En om 
die reden was het ook niet noodzakelijk om op landelijk niveau 
inzicht in omvang en samenstelling van de bevolking te hebben. 

Einde republiek 
Aan de republiek en zijn decentrale structuur kwam een einde 
toen die op 5 juni 1806 werd ingelijfd bij het rijk van Napoleon, 
zijn broer Lodewijk Napoléon staatshoofd werd, waarmee het 
Koninkrijk Holland ontstond. Vier jaar later in 1810 - mede omdat 
Napoleon niet helemaal tevreden was over zijn broer - werd het 
Koninkrijk Holland ingelijfd bij Frankrijk en Napoléon Bonaparte 
als keizer van Het Franse rijk. heerser over Nederland. 

Fransewetgeving in de Nederlanden 
Na deze inlijving werd bij Keizerlijk Decreet verordonneerd dat 
de Franse wetgeving nu ook in de Nederlanden van toepassing 
was. Het uitgebreide rijk van Napoleon kende al een centralisatie 
van bestuur en uniforme wetgeving omdat hij vond dat voor het 
kunnen nemen van heel veel maatregelen een inzicht in struc
tuur en samenstelling van de bevolking noodzakelijk was. 
Al was het maar om jonge mannen voor de krijgsdienst te 
kunnen oproepen. 
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En gezien de vele oorlogen die Napoleon voerde had hij daaraan 
een enorme behoefte. 

Invoering burgerlijke stand 
Al voor het regime van Napoleon, vrij direct na de Franse 
Revolutie werd bij een Franse wet van september 1792 en mid
dels een decreet van 17 juni 1796 de basis voor een burgerlijke 
stand gelegd. De feitelijke invoering ervan verschilt echter van 
plaats tot plaats. Voor wat betreft de Zuidelijke Nederlanden 
(Vlaanderen en Brabant) werd daarmee tussen 1796 en 1798 
begonnen, alhoewel daar -in tegenstelling tot de Noordelijke 
provincies- de familienamen al eeuwenlang waren gestabili
seerd. In de verschillende Limburgse gebiedsdelen geschiedde 
de invoering tussen 1796 en 1804. 
In 1804 werd de Code Napoléon ingevoerd, een burgerlijk 
wetboek dat naast de Burgerlijke Stand ook nog vele andere 
zaken kende. 

In Frankrijk kwam de wet tot stand op 5 maart 1803 (volgens de 
Franse Republikeinse jaartelling : 14 Ventöse XI). 
Als gevolg van de inlijving van de Bataafse Republiek door 
Napoleon op 24 april en 18 oktober 1810, werden Franse wetten 
vanaf 1 januari 1811 in de zuidelijke en noordelijke departemen
ten ingevoerd. 

Dit met uitzondering van het gebied dan nu de provincie Limburg 
is. Daar kende men al een burgerlijke stand sinds 1 oktober 1795 
omdat dat gebied formeel (tot en met 1813) tot de Franse 
Republiek behoorde, waar de burgerlijke stand al in september 
1792 was ingevoerd. 

Naar verluid dateert de oudste akte in ons land van 4 juli 1796 
(16 Messidor IV). Die akte is opgemaakt in Margraten. 
Landelijk werd dus pas in 1811 in ons land de burgerlijke stand 
in z'n totaliteit ingevoerd. 
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Doop- Trouw- en Begraafregisters 
Bij de invoering van de burgerlijke stand werden de kerkregis-

. ters (DTB's) door de overheid geconfisceerd. Zij dienden in de 
eerste jaren als controlemiddel voor de aangiftes bij de burger
lijke stand. 

Iedere burger die toen nog geen vaste achternaam had, werd 
met een apart decreet van Napoleon van 18 augustus 1811, ook 
wel de acte van naamsaanneming genoemd, verplicht een 
achternaam te kiezen en deze te laten inschrijven in de 
burgerlijke stand. In het noorden van ons land werd er blijkbaar 
minder serieus met deze wet omgesprongen, reden waarom op 
17 mei 1813 een nieuw decreet werd uitgevaardigd zeggende 
dat het verplicht was om voor 1 januari 1814 over een achter
naam te beschikken en deze te hebben geregistreerd bij de 
lokale overheid . Overigens verliep het vanaf dat moment niet 
echt veel soepeler, reden waarom veel later, toen het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden alweer enige tijd bestond koning 
Willem I op 8 november 1825 bij Koninklijk Besluit bepaalde dat 
wie nog geen (vaste) achternaam had vastgelegd, daar nog 6 
maanden de tijd voor kreeg. 

Na de invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland worden er 
per gemeente akten opgemaakt van geboorten, huwelijken en 
overlijdens. Ze worden in tweevoud opgemaakt en bevinden zich 
zowel in de gemeente- of streekarchieven als in de provinciale 
archieven. 

Genealogisch onderzoek 
De Burgerlijke Stand is onze belangrijkste informatiebron en door 
het Genlias project gefaseerd digitaal beschikbaar. Een andere 
belangrijke bron is het bevolkingsregister, waarin ook vestiging, 
vertrek en religieuze gezindheid werden vastgelegd. Dit register 
is -in tegenstelling tot de Burgerlijke Stand die uit moment
opnames bestaat- een doorlopende registratie. 

Voor gegevens uit de Burgerlijke Stand gelden beperkingen aan 
de openbaarheid om de privacy van nog levende personen te 
beschermen. 
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Voor geboorteaktes geldt in Nederland een openbaarheidsbe
perking van 100 jaar, voor huwelijksaktes 75 jaar en overlijdens
aktes 50 jaar. Het openbaren geschied met stappen van 10 jaar. 
In de archieven zijn openbare akten te raadplegen op microfiche 
of microfilm. Daarvan zijn indexen (de zogenoemde 10-
jarentafels) gemaakt. Is een akte inmiddels gedigitaliseerd, dan 
kan deze via internet worden ingezien of een kopie van de 
betreffende akte worden besteld. Alleen maar digitale raadple
ging wordt allerwegen afgeraden omdat niet alle informatie uit de 
akten op internet wordt vermeld en komt het nogal eens voor dat 
er fouten zijn gemaakt bij het overbrengen van gegevens. 
Sommige archieven, maar nog lang niet voldoende, publiceren 
de scans van de akten op internet, zodat thuis de originele akten 
kunnen worden ingezien. 

Geboorteakten 
Geboorteakten bevatten de minste informatie, maar zijn van 
vitaal belang om de geboortedatum, geboorteplaats en de 
officiële spelling van de voornaam of namen en familienaam vast 
te stellen. Van de boreling ' wordt alleen de voornaam c.q. 
voornamen vermeld en geldt de familienaam van de vader ( of 
van de moeder als er geen wettige vader is) automatisch als de 
familienaam van het kind. 
In de huidige tijd kan een kind ook met de familienaam van de 
moeder worden toegerust. Als een naam later officieel wordt 
gewijzigd of wanneer een onwettig kind later alsnog gewettigd 
wordt, dan wordt dit in de kantlijn van de akte aangegeven. 

Huwelijksakten 
Van alle akten bevatten de huwelijksakten de meeste voor ons 
genealogen van belang zijnde informatie. Dat komt omdat in die 
akten én de bruid én de bruidegom én hun ouders worden 
genoemd. 
Soms werd bij de sluiting van een huwelijk een buitenechtelijk 
kind van de moeder gewettigd. Dat betekende dat de man het 
kind als de zijne erkende of hij nu wel of niet de natuurlijke vader 
was. Het kind kreeg dan zijn familienaam terwijl het voor die tijd 
de familienaam van de moeder voerde. Ook zo'n wettiging werd 
in de huwelijksakte of in de kantlijn vermeld. 

119 

Bij de huwelijksakten horen ook huwelijkse bijlagen, voor ons 
genealogen uitermate interessant. Het betreft documenten die 
het bruidspaar voor hun huwelijk moeten inleveren. Te denken 
valt daarbij dan aan afschriften van hun geboorteakten, indien 
van toepassing afschriften van de overlijdensakten van ouders 
(en soms grootouders) en eventuele eerdere echtgenoten en 
vroeger ook nog het bewijs van uitloting of volbracht hebben van 
de militaire dienstplicht (vaak met signalement) van de 
bruidegom of de toestemming van zijn commanderend officier 
wanneer de bruidegom nog onderdeel van de Nationale Militie 
was. Sinds de invoering in 1998 wordt ook het geregistreerd 
partnerschap bijgehouden. 

Overlijdensakten 
Als laatste de overlijdensakten. Ook die zijn interessant 
omdat behalve de overledene - wanneer die bij de 
ambtenaar en/of de aangevers bekend waren- ook de 
ouders en alle echtgenoten er in worden genoemd. Vooral 
in de beginjaren is die informatie vaak gebaseerd op wat de 
aangevers zich denken te herinneren en zijn deze vroegere 
gegevens niet altijd even betrouwbaar. 

* * * 
HEEMKUNDIG WEERBERICHT 175 
Januari - Louwmaand - Looimaand 
Draagt januari een sneeuwwit kleed, 
Wordt de zomer heerlijk heet 

Februari-Sprokkelmaand-Dolle Maand 
Als met lichtmis de zon schijnt door het hout (2/2) 
Dan is het nog zes Weken koud 

Maart-Lentemaand-Zaaimaand 
Maria Boodschap helder en klaar (25/3) 
Brengt straks een vruchtbaar jaar. 
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Mw. D_ien van den Wijngaart-van den Boer verricht de openings
handelmg Ook de heer Rinus Bartels hanteert met trots de schaar 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 8 
. In samenwerking met WIJKBLAD "HEUSDENHOUTS NIEUWS" 
door Wim Joosen 

Bent u ook bij de fototentoonstelling geweest op zaterdag 8 
oktober j.l. in de Kapelhof? 
Het gebouw waarin, vanaf 1922 tot 1 maart 1970, de St. Anna
school was gevestigd. 
Zo ja, dan hebt u ervaren hoe druk en gezellig het er was. 
Zo nee, dan hebt u echt wat gemist. 

De openingshandeling werd verricht door twee oorspronkelijke 
bewoners van Heusdenhout-Dorp: 
Mevrouw Dien van den Wijngaart-van den Boer (Heusdenhout 
1917) en de heer Rinus Bartels (Heusdenhout 1930). Zij 
hanteerden op vaardige wijze de schaar. 
Mevrouw van den Wijngaart woont nog steeds in Heusdenhout. 
De heer Bartels en zijn vrç>Uw moesten in de zestiger jaren van 
vorige eeuw hun agrarisch bedrijf in Heusdenhout noodgedwon
gen opheffen. Zij vonden een nieuwe locatie om hun bedrijf voort 
te zetten in Liesbosch. 

In foto's en tekeningen voorzien van teksten is een deel van de 
geschiedenis van het vroegere kapeldorp Heusdenhout gevan
gen en tentoongesteld. Als entourage waren er ook oude hand
gereedschappen te zien uit de land- en tuinbouw, daadwerkelijk 
gebruikt in het Heusdenhoutse. Zij behoren tot de verzameling 
van Cees van der Velden, die hij zorgvuldig beheert. 

Nu zijn teksten zijn 'maar' teksten en foto's zijn 'slechts' foto's. 
Herinneringen worden pas echt levend als mensen er over pra
ten. En dat gebeurde op die zaterdag. Bewoners van het 
vroegere kapeldorp en familieleden, die elkaar soms lange tijd 
niet hadden gezien, ontmoetten er elkaar. 
Stukken ouder en sommigen ook door het leven getekend. Met 
meer levenswijsheid, opgedaan in al die jaren, en met onuitwis
bare herinneringen aan Heusdenhout-Dorp. 



122 

Grote belangstelling voor de foto 's en voor elkaar 

De schoolfoto's van de St. Annaschool kregen veel belangstelling 
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Foto's, tekeningen en documenten, die de aanleiding vormden 
dat de bezoekers aanwezig waren, verdwenen tijdens de ge
·sprekken naar het tweede plan. De ontmoetingen tussen familie
leden, vroegere buren en bekenden bleken vele malen waar-
devoller. 
Wat die zaterdag ook opviel, er kwamen veel 'nieuwe' bewoners 
kijken. Nieuw, te verstaan als huidige bewoners van de wijk, die 
vóór de annexatie in 1961 niet in het dorp woonden. Ook al kom 
je oorspronkelijk van elders, na dertig, veertig jaar of meer voel 
je jezelf ook hier geworteld. 
Zo werd de titel van de fototentoonstelling 

Heusdenhout ontmoet - ontmoet Heusdenhout 
volledig waar gemaakt. 

De tentoonstelling paste binnen de activiteiten die de Wijkraad 
Heusdenhout had georganiseerd. Ter gelegenheid daarvan ver
scheen het wijkblad als een speciale glossy editie. Ook in die 
uitgave was een historisch artikel over Heusdenhout opgeno
men. Dat artikel in die bijzondere uitgave had moeten beginnen 
met de vraag: 'Wie en wat was hier voordat ik hier was? ' 
Die vraag ontbrak echter als kopje in de definitieve versie. De 
drukproef bleek niet voldoende gecontroleerd. Voor de op de 
tentoonstelling aanwezige nieuwe bewoners was dat geen 
bezwaar. Zij bleken al eerder te beschikken over de natuurlijke 
interesse voor de historie van het gebied waarin zij thans wonen. 

Wie de wijk nu kent en de beelden uit vroeger tijden op zich laat 
inwerken, moet wel constateren dat de vorming van de wijk zeer 
ingrijpend is uitgepakt voor Heusdenhout-Dorp. De foto's alleen 
laten echter niet de verhalen zien die er achter zitten. De 
transformatie van een overwegend agrarisch dorp naar een 
stadswijk in een betrekkelijk korte periode heeft voor vele 
bewoners verstrekkende gevolgen gehad. Alle boeren en 
tuinders uit het dorp moesten hun activiteiten in Heusdenhout 
beëindigen. Er bleef geen agrarisch gebied meer over. Een 
enkeling van hen kon met pensioen. Een aantal van hen ging in 
dienstverband werken. De overigen zetten hun bedrijf elders 
voort, in dorpen verder van de stad vandaan. 
Op de tentoonstelling waren van enkele plekken uit Heusdenhout 
de verschillen tussen oud en nieuw op foto's te zien. 
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foto 5: De boerderij van de Familie Bastiaansen in vroeger dagen 

foto 6: Drie oude linden een levend bewijs uit het Heusdenhout vroeger 
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Met opzet zijn hiervoor die plekken gekozen waar ook nu nog 
iets van vroeger te herkennen valt. 
Bij wijze van voorbeeld in dit artikel twee foto's, een van vroeger 
en een van nu, genomen vanuit hetzelfde standpunt. Wie in het 
verleden vanuit Ginneken over de Heusdenhoutseweg richting 
St. Annakapel ging, kon de woning van foto 5 waarnemen. De 
boerderij stond aan de linkerzijde van de weg, iets voorbij huize 
Weilust en de tuinderswoning van de familie Van der Velden. 
Tegenover het punt waar de vroegere Hoogeindsèstraat aan
sloot op de Heusdenhoutseweg. In vroeger dagen woonde hier 
de familie Bastiaansen. Op deze foto ziet u vóór de woning drie 
lindebomen. 
Op foto 6 ziet u de huidige situatie juist op het punt waar de 
Draaiboom aansluit op de Heusdenhoutseweg. Let u eens op de 
drie bomen welke boven de heg uitkomen die de tuin omsluit. 
Het zijn dezelfde drie lindebomen van de vroegere boerderij. Je 
moet er op gewezen worden, maar het is toch leuk te weten dat 
er ter plaatse nog iets te zien is van hoe het eerder was. 

Er is heel wat verdwenen van hetgeen voor Heusdenhout in het 
verleden zo kenmerkend was. Naast historische boerenwonin
gen, landbouwschuren, akkers en rustieke landweggetjes, is het 
vooral de landelijke rust -voor buitengebieden zo gewoon - die 
voorgoed verdween. 

Is Heusdenhout nu helemaal van de kaart? Nee natuurlijk niet, 
wie op de grote wegen in de directe omgeving rijdt komt de 
naam Heusdenhout nog heel vaak tegen. Ook het viaduct in de 
zuidelijke rondweg naar bedrijventerrein Minervum, over rijksweg 
A27, draagt de naam Heusdenhout. Wel missen we nog enkele 
naamborden die langs de hoofdwegen in de wijk aangeven 
wanneer je Heusdenhout binnenkomt of verlaat. 
Dat Heusdenhout niet van de kaart is blijkt ook wanneer u een 
route wilt plannen met Google Maps. Typt u Heusdenhout in als 
plaatsnaam dan wordt u correct geholpen. U kunt zelf ook heel 
eenvoudig aan de herkenbaarheid van Heusdenhout mee
werken. 
Laat in uw correspondentie weten dat u uit Heusdenhout komt, 
bijvoorbeeld door de vermelding Heusdenhout-Breda of Breda
Heusdenhout op te nemen in uw adresgegevens. 
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Jaren geleden schreef Kees Wirken vanuit zijn persoonlijke 
herinneringen uit vroeger tijden het boek 'Het Verdwenen Dorp'. 
Kees, geboren in de voormalige Hoogeindsestraat, is enkele 
jaren geleden overleden. Wat zou hij genoten hebben, wanneer 
hij tijdens de tentoonstelling enkele mensen die hij in zijn boek 
laat optreden zou hebben weergezien. In al die mensen leeft het 
dorp, dat in twee fasen -1942 en 1961- werd geannexeerd, nog 
steeds voort. 

De grote opkomst en alle contacten nadien bewijzen dat het 
kapeldorp Heusdenhout nog lang niet dood is. De veel te vroeg
overleden zanger Bram Vermeulen schreef het al zo treffend in 
de tekst van zijn lied met de titel 'Testament': 'Dood ben ik pas 
als jij me bent vergeten'. 
In overdrachtelijke zin geldt dat ook voor het kapeldorp Heus
denhout. Vandaar dat de werkgroep Heusdenhouts Historie van 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck er alles aan doet om de 
herinnering aan Heusdenhout-Dorp levend te houden. 

U kunt daarbij helpen door oude (familie)foto's van Heusdenhout 
aan te bieden, zodat ze kunnen worden gescand om in digitale 
vorm te worden opgeslagen. Ook (familie)verhalen uit het Heus
denhout van vroeger leggen we graag vast. Alle foto's, gegevens 
en verhalen komen uiteindelijk terecht in het archief van de 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck. Zo blijven ze beschik
baar voor de generaties na ons. 

Vroeger behoorde Heusdenhout tot de gemeente Ginneken en Bavel, later Nieuw-Gin
neken (1942-1997). 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 2 ? 
In ons fotoarchief zitten een aantal foto's waar mensen op staan 
die wij niet kennen. 
Weet u wie dit zijn ? Graag uw reactie naar de redactie 

UITSPRAAK 177 
In een verbitterde wereld is een druppel liefde 
als een oceaan in een woestijn 
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Monumentenboekje 
Molen 'De Korenbloem' 
130 jaar Mariaschool 
Korenmolen De Hoop 
Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
Driekwart eeuw Constantia 
David Tomkins 
100 jaar school Galder 
Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
Bibliografie 1 
Tussen Witte Wolk en Anneville 
Wandelen in Strijbeek 
Kerken in Bavel 
Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
Het Mastbos en Van Schermbeek 
Gem. Nw Ginneken in verleden en heden 
De Ginnekensche Tramweg Mij. 
Bibliografie Il 
Wandelen op Luchtenburg 
Veldnamen 26 (Index) 
Gemaallijst 1795 
Straatnamen 
Carnaval in Ulvenhout 
Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
Paters van de Heilige Harten 1916-2006 
Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 
50 Jaar KSO-Ulvenhout 
Mattheusschool Galder 125 jaar 
Oude Namen in Nieuw-Ginneken 

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. Chris\ 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 
Ben van der Veer 
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2011-2012: € 19,-. 
Bij incasso€ 17,-. 




