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ER IS WEER VEEL TE VERTELLEN 
Bij het afsluiten van een nieuwe editie van Brieven van Paulus 
vraag ik me steeds weer af, heb ik de volgende keer weer 
voldoende gevarieerde tekst. We vragen onze leden om tekst 
van hun onderzoekingen of·studies over ons heem. 
Ook deze keer was er voldoende en zeker ook gevarieerde 
kopie. Er moest meer dan normaal opzij worden gelegd voor 
nummer 196. Maar toch vrienden blijf schrijven. 
Deze keer weidt Jan van der Beek een interessant artikel aan de 
voedselvoorziening in de oorlogsjaren bij ons buren net over de 
grens. Louis Vriens vertelt over de boeiende lezingen uit de 
voorbije periode. 
Toon van Miert neemt het bakhuis onder de loep. Een 
interessant onderwerp waar je een boek over kunt schrijven. 
Heusdenhouts historie wordt weer belicht door Wim Joosen die 
door met oorspronkelijke Inwoners van Heusdenhout te praten 
veel over de oude én recente geschiedenis van dit kapeldorp uit 
onze oude gemeente boven water krijgt. 
We betreuren onze oud-burgemeester Mart van de Ven. Een 
burgemeester van formaat die belangrijk was voor onze kring. 
Misschien heb u nog wel een interessant onderwerp voor Paulus 
klaar liggen. We ontvangen het graag want 

ER IS VEEL TE VERTELLEN 

redactie@paulusvandaesdonck.nl paulusvandaesdonck. nl 
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AGENDA 2013-2014 (172) 
aug. 
04 museum open; ook alle woensdagen open van 14-16 uur 
15 Brieven van Paulus 195 

sept 
01 
09 

14 

15 

okt. 
06 

21 

25 

nov. 
03 
09 
18 
21 

dec 
01 

2014 
jan. 
01 
26 

museum open; 
jaarvergadering in de Tussenpauz te Bavel 
na de pauze met "Brabants Worstenbrood" lezing door 
Vroukje Muntjewerff : "Sociale klimaat in de jaren dertig" 
Open Monumentendag - Ons museum staat in 't 
programma van de stad Breda 
Einde tentoonstelling 200 jaar Koninkrijk 

opening nieuwe tentoonstelling 14.00 uur 
"ULVENHOUTSE KOREN LATEN ZICH HOREN" 
Gemengd Koor en Parochiekoor 50 jaar 
lezing door Ad van Bijnen: 
"Een goede avond met Ad van Bijnen" 
dorpsquiz Bavel 

museum open 
studiedag Grote Oorlog te Hoogstraten (zie BvP 194 p203) 
lezing over de Eerste Wereldoorlog door Herman Jansen 
vrijwilligersavond Paulus van Daesdonck 

museum open 

nieuwjaar. We maken goede voornemens 
"Gestrikt" uit Prinsenbeek treedt voor ons op in Mariëndal 
Ginneken. Aanvang 14.00 uur 

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 op nieuwjaarsdag, camavalszondag, met Pasen, Pinksteren en 
Kerstmis en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar 
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heemkundekring 
PAULUS VAN DAESDONCK 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

1 n de vakantieperiode stonden bij Paulus geen ledenactiviteiten 
geagendeerd. Dat wil niet zeggen dat alles stil stond. We hebben 
getracht belangstelling voor Paulus op te wekken op braderieën 
en voor u ligt weer het nieuwste nummer van 'De Brieven van 
Paulus'. 
Om dagjesmensen en overige toeristen ook de gelegenheid te 
geven het museum te bezoeken is ook in de vakantieperiode het 
museum elke woensdagmiddag geopend. Naast de toch altijd 
weer verrassende permanente museumopstelling is ook de wis
seltentoonstelling "200 Jaar Koninkrijk, de schijnwerper op ons 
heem" nog te bezichtigen tot medio september. We hebben er 
voor gekozen om de nieuwe tentoonstelling 'Ulvenhoutse koren 
laten zich horen' niet begin september maar wel op 6 oktober te 
openen omdat elk jaar weer, juist op die eerste zondag in sep
tember, erg veel activiteiten worden georganiseerd in onze regio. 
Noteert u alvast 9 september in uw agenda want dan hebben we 
om 20. 00 uur in de Tussenpauz in Bavel onze jaarvergadering 
met daarna een lezing door Vroukje Muntjewerff. 

Veel leesplezier in Brieven van Paulus 195 

Gerard Oomen, voorz. 

* * * 
UW NIEUWE E-MAILADRES 
l ndien u een nieuw e-mailadres krijgt, deel dat dan ook mee aan 
info@paulusvandaesdonck.nl. Anders mist u onze PaulusMail 
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38e JAARVERGADERING 
Op maandag 9 september 2013 houdt onze heemkundekring in 
De Tussenpauz te Bavel zijn acht en dertigste algemene leden-
vergadering Aanvang 20.00 uur 

AGENDA 
1 Welkomstwoord door de voorzitter en mededelingen 
2 Notulen van de 37e algemene ledenvergadering van 

10-09-2012 gepubliceerd in B.v.P.190 p.9-12 
3 Jaarverslag van de secretaris gepubliceerd in BvP 195 
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen 

in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester 
5 Verslag van de kascommissie ( Thorn Neger en Kees van de 

Made) 
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het 

verenigingsjaar 2013-2014. Thorn Neger treedt af. 
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begro

ting voor het jaar 2013-2014. 
8 Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

volgens rooster Kees Leijten, Hans van der Zanden en Toon 
Goos af. Toon Goos stelt zich niet herkiesbaar. Ook Toon van 
Miert treedt af. 
Het bestuur stelt voor Kees Leijten (Ulvenhout) en Hans van 
der Zanden (Bavel) te herkiezen en in de ontstane vacatures 
Peter van de Ven (Ginneken) en Karel van den Hout (Bavel) 
te benoemen. 
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen de namen 
van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de vergadering aan het 
secretariaat bekend te worden gemaakt onder overlegging van een 
voordracht met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de 
kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden 

9 De activiteiten van het afgelopen jaar in beeld 
10 Rondvraag 
11 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur. 

Na de pauze met worstenbrood van onze sponsor Hofleverancier 
Van Disseldorp houdt Vroukje Muntjewerff in het kader van de 
tentoonstelling "200 Jaar Koninkrijk" een lezing : "Het sociale 
klimaat in de jaren dertig" 
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38e JAARVERSLAG 
HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 
VERENIGINGSJAAR 1 SEPTEMBER 2012 -31 AUGUSTUS 2013 
door Niek Kools 

1 ALGEMEEN 
Onze Heemkundevereniging Paulus van Daesdonck telde aan 
het eind van het verenigingsjaar ongeveer 560 leden. 
Samenstelling bestuur: Gerard Oomen, Niek Kools, Hans van 
der Zanden, Kees Leijten, Toon van Miert, Toon Goos, Louis 
Vriens, Joke van Baal en Johan Mulders. 
Er zijn dit jaar 7 bestuursvergaderingen van de heemkunde
kring geweest en 2 van de stichting museum. 
Ook de werkgroepen vergaderden veel en vooral de voor
bereiding van de tentoonstelling "200 jaar Koninkrijk" vroeg veel 
tijd. 
De vereniging ontvangt subsidie van gemeente Alphen-Chaam. 
De gemeente Breda subsidieert het museum. 
De contributie bedraagt€ 19,- per gezin ( € 17,- via automatische 
incasso). • 

2 Activiteiten 
a. Er zijn 5 Brieven van Paulus verschenen: 191 t/m 195, met 
een grote verscheidenheid aan artikelen. 

b. Er waren 6 lezingen: 
- 10-9 Het restaureren van uurwerken (Guus Rombouts) 
- 22-10 Missionering: van traditie naar moderne beleving 

(pater Luk Wouters) 
- 19-11 Winterfeesten (Ineke Strouken) 
-18-03 De afsplitsing van België 1830-1839 (Jan Huij-brechts) 

- 15-04 Landgoed Anneville en Valkenberg (Piet Nuijten) 
- 17-06 Geschiedenis van het bisdom Breda (Hans de Jong) 

c .. Er waren 3 tentoonstellingen: 
- 02-09 "Naar Waarde Geschat" diploma's, oorkondes en 

medailles 
- 11-11 "55 jaar Carnaval in Bavel" 
- 03-03 "200 jaar Koninkrijk, de schijnwerper op ons heem" 
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d .Muziekmiddag op 27 januari: groep "Un Bietje Brabants" uit 
Aarle Rixtel 

e excursie op 11 mei: over de landgoederen Anneville en 
Valkenberg (Piet Nuijten en Toon Gaas) 

f Paulus nam deel aan de regionale heemquiz voor de heem
kringen van West-Brabant in Wouw (16-11 ). Verder deden wij 
ook mee aan de dorpsquiz in Bavel (26-10) en de dorpsquiz in 
Ulvenhout (11-1). 

g. Promotie: 
- Open monumentendag (8-9) 
- Medewerking fietsroutes Alphen- Chaam (9-9) 
- Bavel Anno (16-6) 
- Medewerking informatiebord Grimhuijsenpark Ulvenh. (21-6) 
- Ongeveer 25 campings in ons heem zijn benaderd in ver-

band met de opening van 't museum in de zomermaanden 
- "Ommetjes Galder" in gemeente Alphen-Chaam 

h Om de band met de vaste vrijwilligers te verstevigen werd 
hen op 27 november een gezellige avond aangeboden. 

Van veel van deze activiteiten zijn verslagen te vinden in de 
Brieven van Paulus. 

3 TAAKGROEPEN (PERMANENT) EN PROJECTGROEPEN 
(TIJDELIJK) 

Redactie Brieven van Paulus: 
Kees Leijten is hoofdredacteur. Het is een veelomvattende taak. 
Met nog 5 nummers te gaan in het komende jaar heeft hij dan 
alle 200 tijdschriften praktisch in zijn eentje geredigeerd. Een 
prestatie van formaat! 
Louis Vriens, Hans van der Zanden en Johan Mulders gaan zich 
het komende jaar de expertise van Kees eigen maken om te 
zijner tijd de redactieraad te vormen. 
Zij die hun e-mailadres hebben doorgegeven, ontvangen gere
geld de PaulusMail. 

267 

Depots en werkruimte: 
Je moet er veel geduld voor hebben, maar Jan Grauwmans, 
Kees Leijten en Toon van Miert presteren het nog steeds om 
elke woensdagmorgen in een van de depots in Ulvenhout bij 
elkaar te komen. Zij inventariseren, sorteren en registreren. Zij 
zijn dan te vinden in de kelder van het Dienstencentrum, of in de 
kelder van De Donk. Er is enige onzekerheid over de vraag of 
de grote ruimte onder het dienstencentrum volgend jaar door ons 
nog gebruikt kan worden. Wij hopen dat we er toch nog kunnen 
blijven. 
In de oude brandweerkazerne aan de Slotlaan zijn stellingen 
gemaakt, waarin de grotere objecten staan. Tevens kunnen daar 
kleine reparaties worden uitgevoerd. 

Museumcommissie 
Onder leiding van Kees Leijten nemen Joke van Baal, Karel van 
den Hout, Frans van Aert en Thorn Neger diverse werkzaam
heden op zich. 
Zij vormen een denktank en zij organiseren het onderhoud, het 
schoonmaken, de inrichting van het museum en de tuin en alle 
andere zaken die op het museum betrekking hebben. 
Zij zijn ook betrokken bij het inrichten van de tentoonstellingen. 

Gens Pauli: 
Er zijn ongeveer 6000 akten van de burgerlijke stand opge
nomen in Gens Pauli uit de periode van 1614 tot 1848. 
Er zijn ruim 54.000 vermeldingen van 9400 personen. 
Ook de ruim 18.000 bidprentjes die zijn ingevoerd in ons muse
umsysteem, zijn via Gens Pauli te doorzoeken. 
Inmiddels hebben ruim 50 mensen via onze website ingelogd 
om de database te raadplegen. 

Werkgroep Heusdenhouts Historie 
Afgelopen heemjaar heeft de werkgroep de inventarisatie van 
foto's en verhalen, onder meer ten behoeve van het (foto)boek, 
voortgezet. Het werken aan een vergroting van het heemkundig 
besef in Heusdenhout begint vruchten af te werpen. 
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De kring van contacten breidt zich steeds verder uit. De goede 
relatie met de wijkraad helpt daaraan zeker mee. 
Naast de serie Uit Heusdenhouts Historie, ook te lezen in de 
Brieven van Paulus, verzorgt de werkgroep tevens het rubriekje 
Euzenouts Klapzaand in het wijkblad. 
Er zijn ook incidentele feitjes te melden, zoals een voordracht 
over de St. Annakapel bij de rondgang van de nieuwe bisschop, 
het aanleveren van informatie voor het archeologisch rapport 
over de locatie van de voormalige St. Annaschool, respons 
geven op de ontwerpen van vlag en wapen voor Heusdenhout, 
het verwerven van de naam Kapelhof en een interview met een 
brugklasleerling ten behoeve van een door haar op te stellen 
historisch werkstuk over een oude straat in Heusdenhout. 

Werkgroep digitalisering ( Paulus Digitalis) 
Sinds kort is deze groep van 5 bestuursleden actief .. Het gaat om 
het bijhouden en uitbreiden van de website, het scannen en 
digitaliseren van de Brieven van Paulus en de foto's in het 
archief en het actualiseren van de bestaande database. 
En verder alle zaken die met automatisering verband houden. 
Er zijn vrijwilligers nodig om het werk uit te voeren. 

4 CONTACTEN MET ANDEREN 
- Brabants Heem: regio-overleg in Ulvenhout(30-10). Het bestuur 
van Paulus was gastheer. Op 2-4 2013 was er overleg in Alphen. 
- Vergadering Brabants Heem op provinciaal niveau in Gilze
Rijen( 22 -11) en in Oirschot (25-4) 
- Diverse HKK en musea in onze regio, o.a. ruilabonnementen 
tijdsch ritten 
- Op verzoek van de directie van verzorgingshuis de Donk wor
den daar geregeld tentoonstellingen ingericht. 

5 MUSEUM 
a. Het stichtingsbestuur van het museum bestaat uit het bestuur 
van de HKK en 3 oud-bestuursleden van de Kring: Dick Meeren, 
Wim Langen en Adam Verkooijen. 
b.ln 2012-2013 hebben nog werkzaamheden plaats gevonden 
als uitloop van de renovatie. · 
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De brandbeveiliging en alarmering is aangepast. 
Met videocamera's kunnen diverse plaatsen in het museum 
gezien worden. Er is een nieuwe beveiliging om binnen te 
komen. De tuin heeft een opknapbeurt gekregen met deels 
nieuwe beplanting. 
c. De museumcommissie is heel actief met betrekking tot alle 
taken die uitgevoerd moeten worden. Zij krijgt hulp van beheer
der Iwan. Verder zijn er de vrijwilligers die werkzaamheden 
uitvoeren en rondleidingen verzorgen. 
d. De Stichting Paulus' Museum ontving subsidie van de 
gemeente Breda en stichting 'tHofflandt. 
Daarnaast zijn wij blij met de 14 sponsors die een jaarlijkse bij
drage geven aan ons museum. 
e. Het afgelopen jaar is het aantal bezoekers van ons museum 
ongeveer gelijk gebleven. 
f Voor het onderhoud van het gebouw maken wij gebruik van 
een meerjarenonderhoudsplanning, die is ondergebracht bij de 
gemeente Breda. 
Jaarlijks dient voor het onderhoud te worden gereserveerd. 

6 BELEIDSPLAN 2010 - 2020 

In ons beleidsplan is de te verwachten ontwikkeling voor de ko
mende jaren aangegeven. 
Het beleidsplan dient als leidraad voor de activiteiten die we 
gaan ondernemen. 
Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld 
Voor 2012- 2013 waren de volgende onderwerpen gekozen: 

1 Selecteren, schoonmaken en repareren van objecten in ruimte 
brandweerkazerne en museum. 
De ruimte is volgens plan ingericht en bruikbaar. 
Vrijwilligers die willen helpen zijn altijd welkom. 
2 Het zoeken van een nieuwe (gratis) depotruimte om de grotere 
objecten op te slaan. 
Het is ons niet gelukt een nieuwe ruimte te vinden. 
3 Verhogen van de bezoekersaantallen van het museum. Met 
name mensen die hun belangstelling niet bij één bezoek laten. 
Ook het betrekken van de jeugd is daarbij van belang. 
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Het betekent dat de positie van het museum versterkt dient te 
worden. 
Dankz_ij interessante tentoonstellingen was de opkomst het afge
lopen Jaar goed. 
In 2013 stellen we het museum ook open in juli en augustus, 
Vooral met het oog op toeristen. Daartoe zijn alle campings in 
ons heem bezocht en voorzien van pr-materiaal. 
4 Vaste schrijvers zoeken voor de Brieven 
Er is steeds voldoende kopij is voor de Brieven van Paulus maar 
er hebben zich nog geen vaste schrijvers aangediend. ' 
5 Aanpassen en onderhouden van onze website 
De website is inmiddels klaar en functioneert goed 
(www.paulusvandaesdonck.nl ) . 
Er heeft zich een lid aangediend dat wil helpen met het invoeren 
van de bibliografie. Er kan dan veel meer opgezocht worden 
door onze leden. 

Als actiepunten voor het komende jaar (2013-2014): 

- Nieuwe depotruimte 
- Bezoekersaantallen verhogen 
- Vaste schrijvers voor de Brieven van Paulus 
- Digitaliseren van foto's en collectie in het museum: databank 
- Expertise vastleggen over de Brieven van Paulus en de collec-

tie van het museum 

Gelukkig beschikken we over een prachtig museum dat veel 
waardering krijgt. 
Het voldoet aan de eisen van veiligheid en museumbeheer. 
Met de _hulp van veel enthousiaste vrijwilligers hopen wij het ko
m:nde Jaar weer een stuk in de goede richting te komen. 
W1J doen dan ook een beroep op onze leden om zich in te willen 
zetten voor Paulus, op een onderdeel dat men leuk vindt. 
Alle mensen die dit jaar actief zijn geweest voor onze Heem
kundevereniging en voor het museum: hartelijk bedankt! 
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DE CRISIS VAN DE JAREN DERTIG* 
door Vroukje Muntjewerff 

Op de jaarvergadering van de Bredasche Bestuurdersbond in 
mei 1929 omschreef voorzitter Jan Meyvis de economische 
situatie van Breda als 'schitterend'. Er was maar een handjevol 
werklozen. Nauwelijks vijf maanden later diende de economische 
wereldcrisis zich aan met de dramatische koersval op de Ame
rikaanse Beurs. Aanvankelijk gaf dat niet veel reden tot onge
rustheid, maar in de loop van 1931 werden de gevolgen duidelijk, 
ook in Breda. De bouw stortte in, kleine aannemers gingen 
failliet, bedrijven zoals Kwatta, Hero, de HKI en de Machine
fabriek moesten massaal arbeiders ontslaan. 
De steunregeling die na de Eerste Wereldoorlog was ingevoerd, 
werd weer opgepoetst. Het 'stempelen' voor de steuntrekkers 
kwam weer terug maar nu betrof het veel grotere aantallen 
werklozen dan in de jaren twintig. Foto's van lange rijen wach
tende mannen voor het stempellokaal, verschenen opnieuw in de 
pers toen in 2009 duidelijk. werd dat Nederland weer zware 
tijden tegemoet ging. Het Centraal Planbureau meldde toen: 
'Nederland staat aan de vooravond van de hevigste crisis sinds 
de Grote Depressie van de jaren dertig'. 
De sociale ellende die in die jaren heerste was groot, werklozen 
werden keer op keer geconfronteerd met verlaging van de steun 
die toch al te weinig was om van te leven maar te veel om van 
dood te gaan. De tweedeling tussen werkenden en niet-wer
kenden was voor iedereen in de stad zichtbaar: werklozen 
moesten twee keer per dag stempelen en fietsen met het be
ruchte rijwielplaatje-met-een-gat. Stempelkaart en rijwielplaatje 
groeiden later uit tot de iconen van de crisis van de jaren dertig 
Het particulier initiatief bloeide als nooit tevoren. De dames van 
de Bredase afdeling van het Nationaal Crisicomité verkochten 
speciale crisispostzegels en oliebollen. Van het geld werden 
kledingbonnen uitgedeeld waarmee de bedeelden een costuum 
of een luiermand bij de middenstand konden afhalen. Zo sneed 
het mes aan twee kanten want ook die middenstand had het 
zwaar. 
Werkverschaffing is geen uitvinding van de jaren dertig, die be
stond al in de 1ae eeuw. 
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Het concept keerde terug. Werklozen konden gedwongen wor
den zwaar werk te doen in werkverschaffingprojecten. 
In Breda zijn sporen van die projecten nog aanwijsbaar. De 
gedempte en weer (gedeeltelijk) opengelegde rivier de Mark is 
wel het duidelijkste voorbeeld. 
In 1939 werden Bredase werklozen per trein naar Mill gestuurd 
om te werken aan het zgn. Defensiekanaal van de Peel-Raam
stelling, nu een monument. In 1940 zouden de Duitsers daar 
doorbreken. 
De werkloosheid daalde snel nadat de Duitse bezetting een feit 
wa~. Honderden arbeiders meldden zich vrijwillig om voor de 
Duitsers te werken op vliegveld Gilze-Rijen tegen een hoog loon. 
Na de jaren van ontbering was dat belangrijker dan de vraag of 
werken voor de vijand moreel te verantwoorden was. Dat gold 
ook voor de honderden die in de eerste maanden na mei 1940 
vrijwillig naar Duitsland vertrokken om daar te werken. Ook 
voerden verschillende bedrijven orders voor de Wehrmacht uit 
waarvoor ook arbeiders nodig waren. 
De geregistreerde werkloosheid naderde in 1943 het nulpunt 
omdat velen onderdoken of zich niet meer bij het Arbeidsbureau 
lieten inschrijven. 

• Inleiding op de lezing van Vroukje Muntjewerff op maandag 9 
september, na de jaarvergadering 

'N GOEDE AVOND MET AD VAN BIJNEN 

Welke invloeden heb ik ondergaan met als gevolg dat ik mini
maal één afwijking heb en dat is muziek. - aldus Ad van Bijnen 
Elke zaterdagmorgen is er het radioprogramma " een goede 
morgen met een bekende Nederlander'' Daar is zijn lezing op 
geïnspireerd. Zo wil hij zijn lezing noemen. 
Ad van Bijnen is een muzikaal dier. Alle soorten van muziek en 
alle instrumenten interesseren hem 
Zijn lezing gaat over alle ensembles waarvan hij lid is of is 
geweest, die hem muzikaal hebben gevormd. Over elk ensemble 
heeft hij iets te vertellen en laat hij minimaal één fragment zien 
en horen. Ook het Gemengd Koor Ulvenhout, dat nu het 50-jarig 
jubileum viert en waarvan Ad 18 jaar lid is geweest, zal aan de 
orde komen. maandag 21 oktober 20. 00 uur 
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GESCHIEDENIS BISDOM VAN BREDA 
LEZING DOOR HANS DE JONG 
verslag Louis Vriens 

In onze tentoonstelling "200 jaar Koninkrijk der Nederlanden" 
speelt religie een belangrijke rol. Tijdens de lezingen schenken 
we hier aandacht aan. Deze keer hebben we Hans de Jong van 
het bisdom van Breda gevraagd iets te vertellen over de 
geschiedenis van dit bisdom. 

Hans de Jong 
Hans de Jong werkt sinds 1986 als bibliothecaris bij het bisdom 
van Breda. Tevens is hij bibliothecaris van de Priester- en Dia
kenopleiding Bovendonk. Hans de Jong levert een belangrijke 
bijdrage aan de toespraken van de bisschop. Hij verzamelt 
literatuur en stelt dossiers samen en is als bedrijfsjournalist werk
zaam voor het bisdommagazine en de bisdomwebsite. De Jong 
staat bekend om zijn grote historische interesse en zijn feno
menale geheugen. 

Geschiedenis bisdom 
Dat Hans de Jong bekend staat om zijn feitenkennis blijkt uit de 
presentatie die hij heeft voorbereid. Een veelheid aan jaartallen, 
gebeurtenissen en onderbouwingen leidt tot een gedetailleerde 
uiteenzetting over de geschiedenis van het bisdom en het 
christendom. We schetsen een samenvatting op hoofdlijnen. 

Huidige indeling bisdom 
De huidige bisschop van het bisdom van Breda is Mgr. dr. 
Johannes Wilhelmus Maria Liesen opvolger van bisschop Van 
den Hende, in 2011 benoemd tot bisschop van Rotterdam. Het 
bisdom van Breda is een van de zeven bisdommen in Neder
land. Het bisdom is een gebied (diocees). Het bisdomkantoor is 
gevestigd in Breda, de stad waar de bisschop zetelt. Vanuit het 
bisdomkantoor wordt het bisdom bestuurd en ondersteund. Het 
bisdomkantoor is gelegen in de binnenstad van Breda, naast het 
huis van de bisschop. Het diocees, dat West-Brabant en de 
provincie Zeeland beslaat, behoort tot de grootste bisdommen 
wat betreft de geografische omvang en tot de kleinste wat betreft 
het aantal katholieken. 



St. Barbarakathedraal 
in betere tijden 
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Het bisdom is opgebouwd uit parochies die onderling samen
werken. De kathedraal van het bisdom van Breda is de H. Anto
niuskathedraal in het centrum van Breda. 

De huidige indeling van Nederland in zeven bisdommen dateert 
van 1853. Paus Pius IX stelde opnieuw bisdommen in, in Neder
land. Deze gebeurtenis is bekend als het zogeheten 'herstel van 
de bisschoppelijke hiërarchie'. Tussen 1853 en 1963 emanci
peerden de katholieken zich succesvol. Na 1963 ontstond ver
deeldheid over de hervormingen van Vaticanum ll. Deze bereikte 
rond 1985 een hoogtepunt en verdween daarna geleidelijk. 

Maastricht oudste bisschopszetel 
Vóór 1853 hadden al eerder bisdommen in het gebied van het 
huidige Nederland bestaan. De oudste bisschopszetel was die 
van Maastricht, in het zuiden van het land. Al in de vierde eeuw 
vestigde Bisschop Servatius van Tongeren zich in deze stad. 
Volgens de overlevering telde Maastricht in totaal tien heilige 
bisschoppen, totdat tegen het eind van de zevende eeuw de 
laatsten van hen, de bisschoppen Lambertus en Hubertus, de 
zetel verplaatsten naar Luik in het huidige België. 

Willibrordus in Utrecht 
Met de wijding in 695 van de geloofsverkondiger Willibrord tot 
bisschop van de Friezen kwam er ook een bisschopszetel in het 
noorden van het land, te Utrecht. Door de schaarste aan bron
nen uit de vroege middeleeuwen is het aantal bisschoppen van 
Utrecht niet exact aan te geven. Maar zeker is dat de zetel bleef 
voortbestaan tot in de zestiende eeuw. 

Willibrordus wordt ook wel de "Apostel van Brabant" genoemd. 
Voordat hij naar Utrecht trok verbleef hij een tijdlang in een kerk 
met klooster (gebouwd door de Franken) nabij Caloes, later 
Antwerpen genoemd. Van hieruit onderhield hij contacten met 
het Frankische Hof en reisde door de Zuidelijke Nederlanden. 
Verschillende plaatsen, waaronder Alphen, werden door hem 
bezocht. Vele kerken werden door hem gewijd, vooral in Oost
Brabant vindt je kerken die vernoemd zijn naar Willibrordus. 
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Nieuwe kerkelijke indeling 
1 n 1559 werd een nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden 
ingevoerd, bedoeld om de pastorale zorg beter te kunnen 
waarborgen en de hervormingen van het Concilie van Trente 
effectiever te kunnen doorvoeren, en zo beter weerstand te 
bieden tegen de opkomende Reformatie. In het noorden van de 
Nederlanden kwam er een kerkprovincie Utrecht, met onder
geschikte zetels te Middelburg, Haarlem, Deventer, Leeuwarden 
en Groningen. In het zuiden kwam de kerkprovincie Mechelen, 
die grotendeels het huidige België besloeg, maar waartoe ook 
twee bisdommen in het huidige Nederland behoorden: 's-Herto
genbosch en Roermond. 

Opstand tegen Spanje 
De Opstand van de Nederlandse gewesten tegen Spanje had tot 
gevolg dat de bisdommen in het noorden slechts een kort 
bestaan kenden. Tijdens de Opstand onder leiding van onder 
anderen Willem van Oranje werd namelijk al snel gekozen voor 
het Calvinisme als de bevoorrechte en later zelfs de enige in het 
openbaar toegelaten confessie. Vanaf 1581 werden aan de pu
blieke uitoefening van het katholicisme zware beperkingen op
gelegd. De bisschopszetels van de kerkprovincie Utrecht waren 
daardoor tegen het eind van de zestiende eeuw allemaal vacant. 

Hollandse Zending 
De katholieke kerk in Nederland werd een missiekerk, Zij kende 
geen bisdommen en parochies meer, alleen nog vicariaten en 
staties. In de zeventiende eeuw kwam het overwegend katho
lieke Brabant in dezelfde situatie te verkeren. Alleen het bisdom 
Roermond hield het vol tot het jaar 1801, toen het werd op
geheven ten gevolge van het Concordaat van de Heilige Stoel 
met Napoleon. 

Verstild katholicisme 
Afhankelijk van de tolerantie van de plaatselijke overheid kon het 
kerkelijk leven met meer of minder succes wel doorgang vinden. 
Maar het kon zich naar buiten toe nauwelijks manifesteren: geen 
processies en geen bedevaarten, geen barokke kerken, geen 
kerkelijke pracht en praal, geen openbare werken van Caritas en 
Diaconie. 
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Het katholicisme in Nederland kreeg een naar binnen gekeerd 
karakter. Het uitte zich binnen de beschermende muren van 
schuil- en schuurkerken. Het werd een verstild katholicisme. 

Omwentelingen rond 1800 
De omwentelingen rond 1800 brachten verandering. In 1796 
werd in Nederland - tussen 1795 en 1805 de Bataafse 
Republiek geheten - de scheiding van kerk en staat. Dat 
betekende voor de calvinistische kerk het verlies van haar 
bevoorrechte positie. Voor de katholieke kerk betekende het dat 
zij zich in grotere vrijheid kon gaan uiten en organiseren. Vanaf 
1798 kregen de katholieken daar waar zij de meerderheid van de 
bevolking vormden de mogelijkheid tot teruggave van de oude 
dorpskerken, die vanaf de zestiende eeuw in handen van de 
calvinisten waren gekomen. De katholieke emancipatie kon 
beginnen. 

Ontplooiing 
Het kerkelijk leven begon onder leiding van de Nuntius en de 
aartspriesters tot ontplooiing te komen. Er werden katholieke 
tijdschriften en uitgeverijen opgericht en katholieke scholen. 
Katholieke intellectuelen kwamen aan het woord. Maar nog 
steeds was de katholieke kerk in Nederland georganiseerd als 
een missiekerk. 

Koninkrijk der Nederlanden 
Na moeizame onderhandelingen kwam in 1827 een concordaat 
tot stand tussen de Heilige Stoel en het Koninkrijk der Neder
landen, dat toen zowel Nederland als België omvatte. Dit 
concordaat maakte in beginsel ook het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in het noorden mogelijk; er zouden 
bisdommen opgericht worden in Amsterdam en 's-Hertogen
bosch. Maar de tegenwerking van koning Willem I en van 
protestantse politici zorgde er voor dat het concordaat niet met
een werd uitgevoerd. 

Willem 1 
Onder meer uit onvrede met de antikatholieke politiek van de 
Koning scheidde het Zuiden zich in 1830 af; het koninkrijk België 
ontstond. 
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In het noordelijke deel dat als Nederland overbleef, vormden 
katholieken niet langer de meerderheid van de bevolking. Gevolg 
was dat het concordaat van 1827 slechts papier bleef. Zo ging 
koning Willem I door met grote beperkingen op te leggen aan het 
kloosterleven en trachtte hij ook greep te krijgen op de opleiding 
van de katholieke clerus. 

Willem Il en Zwijssen 
Verbetering kwam er tijdens het korte bewind van zijn zoon, 
koning WiHem Il, tussen 1840 en 1849. Willem Il hield regelmatig 
verblijf in het katholieke Brabant en was daar in Tilburg bevriend 
geraakt met de molenaarszoon en Pastoor Joannes Zwijsen. Al 
op de dag van zijn inhuldiging als nieuwe koning maakte Willem 
11 een einde aan de beperkende wetgeving voor de kloosters. 
Oude. beschouwende ordes konden terugkeren in Nederland, 
nieuwe congregaties konden er gesticht worden. 

Liberale grondwet 
Koning Willem 11 liet in 1848 een liberale grondwet tot stand 
komen, die de laatste beperkingen voor katholieken wegnam. De 
weg was toen eindelijk vrij voor het herstel van de 
bisschoppelijke kerkstructuur in Nederland. 

Herstel van de hiërarchie 
Paus Pius IX stelde op 4 maart 1853 stelde paus Pius IX 
opnieuw bisdommen in Nederland in. De missiekerk werd een 
volwaardige kerk, met bisschoppen in plaats van vicariaten en 
met parochies in plaats van staties. De aartsbisschoppelijke zetel 
werd uit eerbied voor de heilige Willibrord in Utrecht gevestigd. 
Verder kwamen er bisdommen in Haarlem, Breda, 's
Hertogenbosch en Roermond. Deze indeling bleef ongewijzigd 
tot 1956, toen de nieuwe bisdommen Groningen en Rotterdam 
werden opgericht. 

Zwijssen aartsbisschop 
Joannes Zwijsen, de vriend van de inmiddels overleden koning 
Willem 11, werd Aartsbisschop van Utrecht en tegelijk 
administrator van zijn bisdom van herkomst, 's-Hertogenbosch. 
Hij wordt betiteld als 'de bouwer aan de Kerk in Nederland'. 
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Tot zijn overlijden drukte hij een sterk stempel op het kerkelijk 
leven in het hele land. In Haarlem werd de erudiete seminarie
president Franciscus van Vree bisschop, in Breda en Roermond 
werden de vicarissen Joannes van Hooydonk (geboren in 1782 
te Ulvenhout) en Joannes Augustinus Paredis tot bisschop 
verheven. 

April beweging 
Het herstel van de bisdommen leidde in een deel van protestants 
Nederland tot felle protesten. Sommigen konden zich niet neer
leggen bij het gegeven dat Nederland geen protestantse natie 
was, anderen vreesden de invloed van de paus als buitenlands 
staatshoofd. Ook waren er die zich opwonden over het feit dat 
paus Pius IX in de breve van 1853 had gezegd dat het 
protestantisme in Nederland 'onkruid had gezaaid tussen de 
tarwe'. In de maand april van dat jaar ontstond er een 
petitiebeweging, de zogenoemde Aprilbeweging, die 200.000 
handtekeningen verzamelde tegen het herstel van de 
bisschoppelijke kerkstructuur. In sommige steden werden 
katholieke geestelijken op straat bespot en werd katholiek 
personeel ontslagen. Koning Willem 111 nam de handtekeningen 
van de Aprilbeweging in ontvangst en beledigde daarmee zijn 
eigen kabinet, dat dan ook aftrad. Maar de herstelde bisdommen 
werden niet bedreigd. Het kerkelijk leven kon zich gaan 
ontplooien op de wijze en in de organisatievorm die eigen is aan 
de katholieke Kerk, onder de herderlijke leiding en inspiratie van 
bisschoppen. 

Missiekerk wordt missionaire kerk 
In de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de 
twintigste eeuw kwam in Nederland een bloeiend kerkelijk leven 
tot stand. De periode 1860-1960 wordt ook wel de tijd van het 
Rijke Roomse Leven genoemd. Vele nieuwe congregaties voor 
vrouwelijke en mannelijke religieuzen werden in die tijd op 
Nederlandse bodem gesticht. Het katholicisme, dat nog maar 
een halve eeuw eerder georganiseerd was geweest op de wijze 
van een missiekerk, werd nu sterk missionair. Dat missionaire 
élan kwam aan de wereldkerk ten goede. In de eerste helft van 
de twintigste eeuw vertrokken duizenden Nederlandse priesters, 
paters, broeders en zusters om als Missionaris ver van hun 
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geboorteland te gaan werken. Nederland werd het land dat 
relatief het grootste aantal missionarissen aan de wereldkerk 
schonk. Nog rond 1960 was van elke negen missionarissen die 
wereldwijd werkzaam waren, er één uit het kleine Nederland 
afkomstig. 

Strijdbaar en goed georganiseerd . 
Het missionaire engagement richtte zich ook op het eigen land. 
Het drukte zich daar uit in tal van organisaties en bewegingen 
waarin katholieken, met name ook lekengelovigen, hun bezielde 
engagement konden uitdragen. Zij waren werkzaam op het 
terrein van onderwijs en verpleging, van caritas en samenleving, 
van cultuur en ontspanning, van media en vakbeweging. Het 
Nederlandse katholicisme vertoonde een hoge organisatiegraad 
en was strijdbaar. 

Geslaagde emancipatie 
In de jaren zestig van de twintigste eeuw leek de katholieke 
emancipatie in Nederland een verzadigingspunt bereikt te 
hebben. Het doel - volwaardige deelname van katholieken aan 
de samenleving - leek bereikt te zijn. Veel katholieke 
organisaties raakten in onzekerheid over hun identiteit. Het hoge 
welvaartspeil dat in het naoorlogse Nederland werd bereikt, 
ondermijnde de vanzelfsprekendheid van kerk en geloof. 
Ontkerkelijking en secularisering grepen snel om zich heen, met 
als gevolg dat Nederland tot de meest geseculariseerde landen 
ter wereld behoort. 

Interne verdeeldheid 
Velen in Nederland voerden de hervormingen van het Tweede 
Vaticaans Concilie op een nogal eigenzinnige wijze door, 
waardoor er spanningen ontstonden met de leiding van de 
Wereldkerk. Het gevolg was een heilloze Polarisatie, die een 
verlammende uitwerking had op het kerkelijk leven. De 
verdeeldheid bereikte in 1985, bij het bezoek van de paus aan 
Nederland, een hoogtepunt, om daarna geleidelijk te verdwijnen. 
Inmiddels is de interne verdeeldheid van de Nederlandse 
geloofsgemeenschap grotendeels geschiedenis. Er is een 
generatie katholieken in Nederland opgegroeid die aan de 
polarisatie voorbij is. 
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Jonge geëngageerde katholieken hebben geen behoefte meer 
aan partijstrijd en verdeeldheid. Zij hebben daarentegen wel een 
grote honger naar spiritualiteit en authentiek kerkelijk leven. 

Bisschoppen van Breda 
Apostolisch vicaris van Breda 
1803 - 1826 Adrianus van Dongen 
1827 - 1853 Joannes van Hooydonk 
Bisschop van Breda 
1853 - 1867: Joannes van Hooydonk 
1868 - 1874: Joannes van Genk 
1874 - 1884: Henricus van Beek 
1884 - 1914: Petrus Leyten 
1914 - 1951 : Petrus Hopmans 
1945 - 1951: Joseph Baeten (coadjutor) 
1951 - 1962: Joseph Baeten 
1962 - 1967: Gerardus de Vet 
1967 - 1992: Huub Ernst 
1994 - 2007: Tiny Muskens 
2006 - 2007: Hans van den Hende (coadjutor) 
2007 - 2011: Hans van den Hende 
2011 - heden: Jan Liesen 

* * * 

PaulusMail - GOED IDEE ? 
Reeds vier 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 info@paulusvandaesdonck.nl en 
binnenkort ontvangt u uw eerste PaulusMail 

(zie ook BvP 163 dd februari 2007 pag 83) 

- - - - ----=-- - --= 

A -
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BRIEF UIT AUSTRALIË 
Ook in Australië worden onze Brieven van Paulus gelezen. 
Oud-Ulvenhouter Joep van GiJs woont daar sinds jaren. 
Onlangs kregen we een uitgebreide brief van hem. 

Geachte redactie ._, °' 
Met veel genoegen heb ik hier in Sydney nummers 193 en 194 
van "Brieven van Paulus" mogen ontvangen. 
Ik, Joep van Gils, heb aan mijn partner de geschiedenis van 200 
jaar Koninkrijk vertaald en in geur en kleur Ulvenhout en de 
gemeente Nieuw-Ginneken aan hem uitgelegd, alhoewel al een 
beetje op de hoogte na onze vakantie in 1985 en 1989/1990. 

, Voor mij geldt ook uw gezegde bij uw inleiding van brief 193 
"Personen maken geschiedenis" dat is inclusief ieder mens. 
Wat een geschiedenis in onze dorpen op sportgebied, in historie 
religieus of economisch. Denk aan de ontwikkelingen na de 
oorlog van 1940-1945. De bouw, de agricultuur en het toerisme. 
Ondanks mijn wegzijn sinds 1964 houd ik als we ouder worden 
meer mooie herinneringen vast en blijft Ulvenhout en Brabant 
steeds meer een belangrijk deel. Een pracht jeugd, verkenners, 
harmonie, de kermis en een begin van carnaval rond 1960. 
Ook bij het bestaan van de harmonie en hun 100-jarig jubilee. 
Het was een genoegen om daar aan bij te dragen. 
Vanuit ver Australia feliciteer ik redactie, medewerkers en vrijwil
ligers op een in mijn ogen succesvolle historische organisatie op 
cultureel, politiek en alle punten van interesses dat "geschiedenis 
is gemaakt door personen" 
Vriendelijke groeten van mij en mijn partner. Ik kijk uit naar de 
nieuwtjes in Brief 195. 

Joep van Gils Chippendale Australia 

p. s. Is dat niet het bakhuis bij de Pekhoeve, vroeger de boerderij 
van Verkooijen? 
p.s.2 Groeten aan Jos en Toon Goos ( bezochten hem onlangs) 
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DE AFSPLITSING VAN BELGIË Il 
verslag Louis Vriens 

De eerste lezing in verband met het 200 jarig bestaan van ons 
koninkrijk werd op 18 maart gehouden in de Pekhoeve ~n was 
getiteld: "De afsplitsing van België". Niem~nd ko~ ons hierover 
beter informeren dan onze heemkundige zuiderbuur Jan 
Huijbrechts uit Hoogtraten. 

Jan Huijbrechts 
Jan Huijbrechts (1962) is Master Cultuu~ete~~c~a~pen. en 
publiceerde tot nu toe een tiental hoofdzakelijk m1htair-h1stonsch 
gerelateerde werken. In 2007 verscheen bij Uitge~erij Egmont 
zijn boek "Trouw aan Oranje", over de belegering van de 
Antwerpse citadel. Jan is dé kenner bij uitstek van de Eerste 
Wereldoorlog in het kanton Hoogstraten. 

1 n een overvolle Pekhoeve legt Jan uit dat hem is gevraagd even 
stil te staan bij de beginjaren van het Verenigd ~onin~rijk der 
Nederlanden en waarom dit koninkrijk na amper 15 Jaar, m 1830, 
al uiteen spatte. Als officiële Belg voelt Jan zich vereerd in 
Nederland hierover een lezing te mogen geven. Des te meer 
omdat hij in eigen land bekend staat al~- ec~te republikei~. 
Eerlijkheidshalve moet hij toegeven dat hij altijd een boontje 
(zwak) heeft gehad voor het Huis van Oranje en vooral dan voor 
de vader des Vaderlands: Willem de Zwijger. 
Jan geeft aan een Belgisch standpunt ten gehor~ te brengen 
waarbij hij aangeeft tot die kleine groep __ van zuiderburen te 
behoren die de afscheiding van 1830 openhJk betreurt en het 15 
- jarig samenzijn beschouwt als het Tijdperk van de gemiste 
kansen'. 

Deel I en deel Il 
Boeiend door de oorzaak-en gevolg beschrijving en doorspekt 
met feitenkennis willen we u het totale verhaal van Jan niet 
onthouden. We publiceerden in de vorige Brieven deel I en nu 
deel ll. 



llerenigd 
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DE AFSPLITSING VAN BELGIË (Deel Il) 
Jan Huijbrechts 

Van het elan waarmee de Franse revolutie de moderne 
samenleving had gecreëerd, namen de Nederlandse koning en 
zijn medewerkers één element over nl. het liberalisme dat voor 
Willem gelijk stond aan het bedwingen én hervormen van de 
kerkelijke macht in naam van de verdraagzaamheid. Hierdoor 
verwierven zij sympathie onder de grotendeels antiklerikale 
burgerij, maar tegelijkertijd ook de aversie van de prominente 
katholieken die meestal tot de conservatieve vleugel van de 
aristocratie behoorden. In 1825 vaardigde Willem I een besluit 
uit dat terecht door de historicus Lode Wils als 'het begin van het 
einde van zijn rijk' werden omschreven. Vermits de paus niet 
voldoende bereid was om aan Willems versie van het 
Staatskirchentum mee te werken, trok de koning eigenmachtig 
de priesteropleiding naar zich toe. Dit was de druppel die de 
katholieke emmer deed overlopen. Niet alleen de liberalen, maar 
ook de katholieken in Willems rijk waren immers onder invloed 
van 'revolutionair' Frans gedachtengoed gekomen. Ook bij de 
katholieken in Frankrijk was in die jaren een maatschappelijke 
heroriëntatie aan de gang die bij de geestelijkheid en adel in de 
Zuidelijke Nederlanden op heel wat aanhang kon rekenen. Dit 
renouveau was het 'katholiek liberalisme' van de priester de 
Lamennais. Deze beweerde dat de 'Alliantie tussen Troon en 
Altaar' die door de Bourbons in Frankrijk was doorgevoerd, het 
geloof aan banden legde. Hij wenste voor de katholieken vrijheid 
van pers en onderwijs. In de Lamennais visie kon het geloof 
alleen los van iedere staatsinmenging zijn volle ontplooïng 
kennen. Deze ideeën kregen een brede weerklank bij 
vooraanstaande katholieken in Willems rijk. Toen ook de jonge 
geestelijkheid en pas afgestudeerden zich hiervoor gingen 
inzetten, verdween het voorbehoud dat de meeste oudere, 
conservatieve katholieken maakten. Zij eisten vrijheid voor hun 
kerk op riepen de liberalen op om front te vormen om samen de 
vrijheid te verdedigen, zowel die van de kerk als van de 
drukpers, tegen wat zij beschouwden als de schending van de 
grondwettelijke burgerrechten. 

-- --- - --
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En ze kregen gehoor bij de liberalen, die in het groeiende 
katholieke ongenoegen een katalysator zagen om hun eigen 
politieke agenda door te drukken. Het 'unionisme' was geboren. 
Het gevolg was dat de vorst voor zijn antiklerikale politiek niet 

langer een beroep kon doen op de steun van de liberale 
elementen die onder meer door de taalpolitiek van de vorst zich 
van hem distantieerden en daarin ook door de katholieken 
werden gevolgd. Taalvrijheid was onder andere door de 
verschillende Provinciale Staten gewenst, maar dit werd 
genegeerd door de vorst. Tekenend was het verzet, van 
katholieke zijde, tegen het 'Hollands' en de angst, dat door het 
opdringen van het 'Hollands' de macht in de staat en over de 
kerk in de handen van Hollandse ambtenaren zou worden 
gelegd. De angst van de Walen dat door dit taalregime hun 
invloed zou verzwakken, dat de Nederlandse taal ook hun zou 
worden opgedrongen, maakte het verzet in Wallonië nog 
heftiger. Dat verzet concentreerde zich net als in Luik, in het 
verfranste Brussel tot een machtsfactor. 
Maar dit waren lang niet de enige grieven. Van liberale zijde was 
er bijvoorbeeld krachtige tegenstand tegen de verkiezing van de 
leden van de Tweede Kamer, die een getrapte, indirecte 
verkiezing was. Men wenste een directe verkiezing en kantte 
zich tegen de idee van beperkte kiescolleges. Men was ook 
ontevreden omdat het principe van de onschendbaarheid van de 
koning niet werd doorgevoerd, wat het verzet tegen de regering 
zou vergemakkelijkt hebben en wat de kritiek losweekte dat de 
vorst als een absolutistische soeverein en niet · als een 
parlementaire koning regeerde. De willekeur, waarvan Willem 1 

soms blijk gaf ten overstaan van sommige antiregeringsgezinde 
ambtenaren en journalisten, wekte verzet. Dé kop van Jut was 
echter minister Van Maanen omwille van zijn onbuigzame 
manier van optreden tegen de oppositie. 
Dit was in hoofde van Van Maanen niet geheel onterecht, want 
hij merkte met groeiende argwaan op hoe de ooit sterk 
verdeelde oppositie zich steeds beter organiseerde. 
Symptomatisch voor de groeiende invloed van de oppositie was 
ongetwijfeld de zgn. petitiebeweging, waarin ook de pers een 
niet te onderschatten invloed uitoefende. 
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Vooral de geestelijkheid toonde zich bij deze beweging uitermate 
actief. Zij had grote invloed op het platteland en spoorde de 
bevolking aan tot ondertekening van petities voor de vrijheid van 
onderwijs, vrijheid van de pers en afschaffing van de 
taalpolitiek ... en dit bij mensen, die vaak niet eens hun eigen taal 
konden lezen of schrijven ... 
In oktober 1829 werd een nieuwe petitiebeweging opgezet, 
ditmaal vooral ten gunste van de vrijheid van onderwijs. 
Onophoudelijk werden de gelovigen vanop de kansel 
aangespoord hieraan gevolg te geven. Op grote borden werden 
zelfs de namen aan de analfabeten voorgetekend opdat ze 
zouden kunnen signeren... Op deze manier werden meer dan 
350.000 handtekeningen verzameld, waarvan 140.000 alleen al 
in Vlaanderen (Brussel niet meegerekend). Buitenlandse 
waarnemers konden niet anders dan vaststellen dat in de 
geesten de scheiding van het koninkrijk zich aan het voltrekken 
was. Zo berichtte Charles Bagot, de Britse ambassadeur in Den 
Haag, eind december 1829, aan Londen dat hij het land zag 
afstevenen op een burgeroorlog tussen Noord en Zuid .. .. 
Toen de in sé republikeinse publicist Louis de Potter - ooit een 
vertrouweling van minister Van Gobbelschroy - iets later zijn 
beruchte oproep 'Laten we de ministeriëlen uitjouwen, honen, 
achtervolgen ... ' lanceerde, was dit het begin van een heftige 
anti-regeringscampagne in de Zuid-Nederlandse pers. Zijn felle 
regeringsondermijnende oproep vormde de rechtstreekse 
aanleiding voor de 18 maanden celstraf waartoe hij op 20 
december 1828 in Brussel werd veroordeeld. Ook andere 
uitgevers en journalisten die zich wat te kritisch over de regering 
uitlieten werden in navolging van de Potter vervolgd wegens 
inbreuken op de perswet. Het hek leek van de dam ... 
Toch mocht de Potter in feite niet klagen. Niet alleen verwierf hij 
zich een immense populariteit als boegbeeld van de vervolgde 
oppositie, maar bovendien was zijn verblijf in de kerker alles 
behalve oncomfortabel. Het ontbrak hem aan niets in zijn cel en 
hij mocht vrij bezoek ontvangen van zijn medestanders. Het 
duurde dan ook niet lang of zijn cel werd het zenuwcentrum van 
de radicale oppositie. 
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De plannen voor verdere liberale actie werden er beraamd en 
het monsterverbond tussen liberalen en katholieken werd er 
verdiept en versterkt want ook de leiders van de katholieken, de 
adel en de burgerij liepen vrij in en uit zijn cel. 
Het was trouwens ook vanuit zijn cel dat de Potter op 20 
december 1829 zijn virulente 'Lettre du Démophile au Roi', 
publiceerde, waarin de koning in niet mis te verstane 
bewoordingen werd gewaarschuwd voor de komende 
maatschappelijke veranderingen... Deze open brief was in feite 
een reactie op de boodschap die Willem I op aanraden van 
minister Van Maanen op 11 december 1829 had uitgevaardigd. 
In deze koninklijke boodschap werden al de in de petities 
aangehaalde klachten behandeld. Ze werden getoetst aan de 
verbeteringen die tijdens zijn regering waren doorgevoerd. Ten 
slotte belichtte de vorst de hervormingen die hij op het oog had. 
Hij wenste niet dat, wat hij beschouwde als een liberaal regime, 
zou ontaarden in anarchie, noch dat een grondwettelijk regime 
zou ontaarden ' ... in de tirannie van de euvelmoedigen'. De 
koning wenste gehoorzaamheid, niets meer, maar zeker niets 
minder .... 
Bij de oppositie oogstte deze onhandige poging om de potten te 
lijmen, zoals te verwachten was, een pak kritiek. Kritiek, die een 
echo kreeg tijdens de besprekingen in de Tweede Kamer die 
was bijeengeroepen voor een zitting die uiteindelijk tot 30 mei 
1830 zou duren. Bij die besprekingen trad voor het eerst de 
gedachte aan een scheiding in het licht. Het Zuiden stemde 
immers anders dan het Noorden. Dit hoeft natuurlijk niet te 
verwonderen want in het Noorden verhieven er zich nauwelijks 
liberale stemmen en de katholieken telden er niet mee, die 
konden boven de Moerdijk zelfs niet verkozen worden... Het 
overgrote deel van de Noordelijke volksvertegenwoordigers 
schaarden zich dan ook om de troon en weigerden de eis voor 
meer politieke vrijheden te steunen. Begrijpelijk want 
volkssoevereiniteit zou onvermijdelijk het einde inluiden van de 
Hollands-protestantse hegemonie in een staat die 62% Belgen 
en 75% katholieken telde... Net zoals in het Zuiden 
radicaliseerde in het Noorden de publieke opinie ook snel. 
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Een kleine, maar daarom niet minder mondige minderheid was 
reeds eind 1829 pleitbezorger voor een krachtdadig optreden 
door de gewapende macht, want zij was van oordeel dat ' de 
banden verbroken zijn, de oorlog der gemoederen verklaard .... ' 
De Potter was één van de eerste 'slachtoffers' van deze 'oorlog 
der gemoederen' , want amper vrijgelaten nadat hij zijn straf had 
uitgezeten, werd hij op 30 april 1830 voor een periode van ten 
minste 8 jaar uit het koninkrijk verbannen ... Hij trok naar Parijs 
waar hij een aanspreekpunt werd voor al diegenen die in stilte of 
luidop droomden van een hereniging van de Zuid-Nederlandse 
provincies met Frankrijk. 
Onder de niet aflatende druk van de pers, petitionnementen en 
de oppositie in het parlement, deed Willem I in de eerste helft 
van 1830 verscheidene toegevingen. Maar terwijl Willem met de 
ene hand zalfde, sloeg hij met de andere. Van Maanen bleef 
minister van Justitie en de jacht op weerbarstige journalisten en 
uitgevers bleef open. De Oostenrijkse gezant in Brussel, graaf 
von Mier, maakte een genadeloze analyse van de toestand: 'In 
de tien jaar die ik in dit land woon, heb ik niets anders gezien 
dan een permanente veranètering van systeem in alle takken van 
het bestuur; niets anders dan het opbouwen en weer afbreken, 
niets anders dan het zich avonturieren, zich vastbijten, dan weer 
te zwichten om uiteindelijk op een weinig elegante manier toch te 
wijken; niets anders dan het voorstellen, wijzigen, terugtrekken 
en uiteindelijk opnieuw indienen van een slechte wet. In één 
woord: in niets enige stabiliteit.' 
De burgerij mocht dan al gepaaid worden door Willems 
hervormingen, maar aan de eisen van het meer dan misnoegde 
proletariaat werd geen gehoor gegeven. Niemand, noch bij het 
bestuurlijk apparaat, noch bij de Zuid-Nederlandse oppositie had 
blijkbaar in het snuitje dat de sinds het einde van 1828 snel 
afbrokkelende economische en sociale situatie een nieuwe en 
bijzonder gevaarlijke tijdbom onder het regime was. De 
voortschrijdende mechanisering had in de jaren twintig onmis
kenbaar voor welvaart gezorgd, maar dit op de eerste plaats 
voor de bezittende klasse. De arbeiders hadden ondanks een 
sterk verhoogde productiviteit hun inkomsten niet zien verbe
teren. 
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lntegende~I,_ het volk verpauperde snel als gevolg van de 
recente_ cns1s. Voor hen was Willem I de handlanger van de 
haute fmance en als dusdanig de hoofdverantwoordelijke voor 
hun armoedige situatie. Hun gebrek aan koopkracht zorgde voor 
een overschot aan goederen op de markt en van weeromstuit 
werd de productie ingekrompen, wat op zich dan weer voor 
werkloosheid en bijgevolg sociale onrust zorgde. Alsof deze 
ellende nog niet genoeg was geweest, was het land ook nog 
door twee opeenvolgende mislukte aardappeloogsten getroffen. 
~eel boeren trokken naar de steden in de hoop er werk te 
vind~~, maar ze vergrootten er alleen het legertje werklozen. 
Te~1JI de lonen naar een absolute bodemkoers zakten, werd het 
weinige voedse! d~t er nog restte onbetaalbaar. Het gevolg was 
hongersnood. Duizenden sukkelaars zwierven rond op het 
platteland. Ze bedelden van deur tot deur om een stuk brood. 
Weggedoken in hun woningen hoorden de verschrikte burgers 
dag . en na?ht het gehuil en geweeklaag van de hongerige 
menigte, die ze op geen enkele manier konden helpen. 
Aa~dappelen werden opgegraven en ter plaatse opgegeten.' Zo 
benc~tte een kr~niekschrijver. Toen de regering ook nog eens de 
lucratieve belastingen op het malen en het slachten instelde, was 
het hek van de dam. Op een paar weken tijd verdubbelden de 
vlees- en broodprijzen .... 
En dan ~rak in Frankrijk de juli-revolte los. Op 26 juli besloot de 
autocratische Franse koning Karel X het parlement buitenspel te 
~ette~. De aartsconservatieve vorst had geen vertrouwen in deze 
instelling waar na de verkiezingen een meerderheid werd 
gevormd die d_iametraal tegen zijn beleid gekant was. Een paar 
uur later brak in de straten van Parijs het oproer uit. Drie dagen 
lan~ werd er verwoed gevochten op de barricades. Uiteindelijk 
weigerde het leger nog langer op het volk te schieten en trad de 
v~rneder~e Karel X op 29 juli af. Hij vluchtte naar Engeland en 
z1Jn _regering nam meteen collectief ontslag. Het revolutionaire 
?ewm?. ~ag zo zijn slag thuisgehaald en ging om verdere 
mstab1hte1t te voorkomen onmiddellijk op zoek naar een 
aan~aar~~are troonopvolger. Die werd gevonden in de figuur van 
Lows-Ph1hppe van Orleans. De nieuwe vorst aanvaardde de 
grondwet van 1814 opnieuw te zullen naleven. 
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Tegen 11 augustus had hij een nieuwe regering samengesteld, 
en dit werd hoog tijd want de continuïteit van het regime kwam in 
het gedrang. Het nieuws van de revolutie in Parijs was immers 
als een vuur in Europa rondgegaan. Ook in de zuidelijke Neder
landen zorgde het voor commotie, want als het in Parijs regent, 
druppelt het natuurlijk in Brussel. .. Vanaf 31 juli, toen het nieuws 
van de geslaagde revolte Brussel bereikte, liepen enkele dagen 
lang kleine benden door de straten die het ontslag van Van 
Maanen eisten. Het kwam niet tot opstootjes, maar het 
straattumult was er wel de oorzaak van dat een inderhaast 
bijeengeroepen kabinetsraad in Den Haag op 4 augustus 
besliste om de provinciegouverneurs te vragen waakzaam te 
blijven en op te treden tegen al te opvallende heethoofden. Op 
dezelfde kabinetsraad nam men ook kennis van de 
aanbevelingen die Charles Bagot, de Britse zaakgelastigde in 
Den Haag had geformuleerd. De Britten, met premier Wellington 
aan het hoofd, waren van oordeel dat het beter was om erfvijand 
Frankrijk in de huidige staat van politieke anarchie en 
verdeeldheid te houden, dan met overhaaste ingrepen -bv. door 
een beduidende versterking van de Nederlandse garnizoenen 

· aan de grens met Frankrijk- de Fransen te verenigen tegen een 
buitenlandse vijand. 
De vraag is echter of de keuze voor een politiek van 
terughoudendheid wel de juiste was. Zowel Van Maanen als de 
twee Zuid-Nederlandse ministers, van Gobbelschroij en de la 
Coste en niet te vergeten, de Brusselse politiecommissaris de 
Knijff de Gontreuil, ontvingen in de dagen die volgden op de 
Parijse revolte vage maar niettemin alarmerende berichten over 
troebelen die in de Zuidelijke Nederlanden werden voorbereid. 
De Brusselse procureur-generaal Schuermans meldde Den 
Haag: ' ... Alles is tot een graad van durf gekomen die mij veel 
spijt veroorzaakt.' 
De onrust groeide en het was duidelijk dat er niet veel nodig was 
om de lont te ontsteken ... 
Een aantal prominenten van de Fransgezinde partij zoals 
Alexandre Gendebien en De Potter begonnen luidop te dromen 
van een volksopstand in de Zuidelijke Nederlanden. 
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Een ops!and __ die, n~~r hun overtuiging, uiteindelijk tot een 
aanhechting bij Franknjk moest leiden. Zij meenden in dit streven 
te kunnen steunen op de nieuwe machthebbers in Parijs. Zij 
konden alvast rekenen op de openlijke sympathie van politieke 
en militaire ko~stukken waaronder La Fayette, Lamarque en 
generaal de R1chemond. In het grootste geheim werd er een 
drukke briefwisseling gevoerd tussen de Franse annexionisten 
en hun geestesgenoten in de Zuidelijke Nederlanden. Begin 
augustus ontmoette een delegatie in Parijs onder meer La 
Fayette en Lamarque . 
Op 15 augustus -dezelfde dag dat er in de straten van Brussel 
hon~:r~en strooibriefjes met de tekst: 'Franschen ! Eén stap en 
Belg1e Is het uwe!' verschenen- contacteerde Gendebien een 
geheim agent van de Franse regering, een gewezen secretaris 
van graaf de Celles. Deze laatste verzocht Gendebien de leiding 
over de revolte te nemen, maar vroeg tegelijkertijd ook met de 
opstand te wachten tot Frankrijk in staat zou zijn militair tussen te 
komen, w~nt het F~anse leger was op dat ogenblik nog niet klaar 
voor een interventie. Nog diezelfde avond en ook twee dagen 
later werd er druk vergaderd in de Brusselse kantoren van 'Le 
, Courier du Pays-Bas', waar uiteindelijk besloten werd om de 
opstand uit te stellen tot de Fransen er klaar voor waren. Op 21 
augustus vertrok Gendebien in hoogsteigen persoon naar Parijs 
om er de steun van de Franse regering te vragen. Na twee 
dagen van onderhandelingen was het voor hem echter duidelijk 
geworden dat ?e ~ranse regering niet écht stond te popelen om 
h~m te volgen in Zijn onderneming. Wat Gendebien kennelijk niet 
wist was dat er vrijwel tegelijkertijd in Parijs verregaande plannen 
werden gesmeed tussen prominente bannelingen met De Potter 
voorop en de meest radicale annexionisten om zo snel als maar 
enigszins mogelijk was tot actie over te gaan ... 
Hun geduld wer~ niet lang op de proef gesteld want op 25 
augu~t~s braken in Brussel de eerste ernstige onlusten uit. De 
aanleiding vormde een opvoering van Auberts opera 'De 
Stomm~ van Po~ici' in de Koninklijke Schouwburg aan het 
~untplein. Franse agents provocateurs' deelden handenvol geld 
uit aan het Brusselse gepeupel om relletjes te beginnen. 
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Niet omwille van de slechte muzikale of theatrale kwaliteit van 
deze opera, maar gewoon omdat de tijd rijp was. De opstootjes 
in de nacht van 25 op 26 augustus en de daarop volgend erg 
slappe reactie van de Nederlandse regering vormden het begin 
van het einde van het Verenigd Koninkrijk. De rest is - zoals u 
weet- geschiedenis .... 

Ik ben van mening dat de revolutie van 1830 begon als een 
proletarische opstand. Het morrende maar vooral hongerige volk 
had de buik vol van de Hollanders, die met alle zonden lsraëls 
werden overladen. Een groot gedeelte van de leidende klasse in 
het zuiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden voelde 
te weinig voor de Nederlandse natie om deze revolte neer te 
slaan zonder de kans onbenut te laten haar eigen eisen naar 
voor te schuiven. Zij deden exact hetzelfde als hun standgenoten 
in Frankrijk hadden gedaan na de julidagen van 1830: niets meer 
dan een recuperatie van de revolutie. De meer extremistische 
elementen -die vaststelden dat er vanuit Den Haag bijzonder 
laks werd gereageerd op het oproer- zagen hun kans schoon om 
hun eis tot scheiding door te drijven. De meesten van hen 
meenden dat de vernietiging van het koninkrijk niet te verwezen
lijken was zonder aanhechting bij Frankrijk. Zij streefden dan ook 
bewust naar een vereniging . Toen echter bleek dat het Frankrijk 
van Louis Philippe d' Orleans op het internationaal opgelegde 
standpunt van de non-interventie bleef steunen, verloren de 
extremistische elementen de grond onder hun voeten en kregen 
de meer gematigde voorstanders van de Belgische onafhan
kelijkheid hun kans. Maar zelfs de Belgische onafhankelijkheid 
had geen kans van slagen gehad indien Frankrijk niet bereid was 
geweest tot het sturen van militaire hulp en dit zowel in 1831 als 
in 1832. Zonder Frankrijk had de prille Belgische staat geen 
schijn van kans gehad om te overleven. 

ENKELE DATA 
1 oktober 1830 Terugtocht uit Antwerpen. Generaal Van Geen 

concentreerde zijn divisie in en rond Breda. 
9 november - schermutseling Baarle - Hertog 11 vrijwilligers uit 

de Zuiderkempen raken slaags met Hollandse kurassiers. 
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14 november - 15 tal jagers uit het Vrijkorps Niellon plunderden, 
aangevoerd door de veldwachter van Minderhout Castelré. 

20 november: twee raids op Roosendaal: paar gewonden en 7 
kleine stukken veldgeschut weggevoerd. Nederlanders vallen 
op 

21 november Essen binnen. Diezelfde dag bezetten de 
Rotterdamse schutterij en de Leidse Jagers die beiden hun 
hoofdkwartier in Ginneken hebben Nispen, Schijf, Rijsbergen, 
Klein- Zundert en Oekel. 

27 november tot 15 december: Klooster Meerseldreef: 50 tal 
vrij~illi~ers en de 1 e _cie van het 2e Bataljon Légion Beige 
Panss,ene: verschansingen op de Dreef en pallisades kerk 
Meerle. Schieten geregeld op Nederlandse voorposten en 
verkenners o. a. bij Galder en Strijbeek. 

5 december doen ze een raid op Chaam waar ze 'meer wijn dan 
bloed vergoten' ... 

6 december als reactie wordt op een stevige voorpost met 
kanon tussen Ulvenhout en Strijbeek geplaatst. 

TIENDAAGSE VELDTOCHT (2 tot 12 aug. 1831) 
De Tiendaagse Veldtocht werd voorbereid in Breda door o.a. 
Constant de Rebecque 
De 1e Divisie lag tussen Breda en Chaam. Vanuit Chaam werd 
opgerukt naar Baarle - Hertog en Zondereigen - maakte deel uit 
van de omsingeling van Turnhout. 

18.000 BIDPRENTJES 
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel. 
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de vervlo
gen jaren. Maar ook van familie van onze leden, die van elders 
komen. Hebt u nog prentjes? Paulus is er blij mee .. 
De gegevens van de prentjes worden in onze computer inge
voerd. Er is al een bestand van ruim 18.000 prentjes. 
Prentjes ze blijven welkom. Oud en nieuw, uit ons heem en van 
daarbuiten. 
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ANNEVILLE EN VALKENBERG 
LEZING DOOR PIET NUIJTEN 
verslag Louis Vriens 

Op maandag 15 april hield Piet Nuijten weer een lezing over de 
landgoederen in ons heem. Deze keer waren Anneville en Val
kenberg aan de beurt. 
Piet geboren en getogen Ulvenhouter, kan vertellen als geen 
ander. Zeker wanneer het over de landgoederen gaat. Jaren 
woonde hij nabij Hondsdonk en Luchtenburg en onder de rook 
van Anneville. Heel veel feiten, afgewisseld met prachtige 
levensverhalen. 

LANDGOED ANNEVILLE 
Buitenplaatsen 
Volgens Piet is onze omgeving nooit rijk geweest aan oude 
kastelen in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Wel 
telde onze streek van oudsher veel landgoederen. Dan hebben 
we het over de 17e eeuw, toen door de heren van Breda 
veelvuldig gebruik werd gemaakt van het recht om gronden in 
achterleen uit te geven. Op deze gronden werd een hoeve 
gebouwd met een Heerenkamer. Die werd ingericht als 
zomerverblijf voor de eigenaar, meestal een rijke ingezetene van 
Breda. In de 1 Be eeuw werd dan vaak in de buurt van zo'n hoeve 
een nieuw landhuis gebouwd. Men sprak dan van een 
buitenplaats. In grote lijnen is dit ook de historie van Anneville en 
Valkenberg. 

Geersbroek 
Anneville is het jongste landgoed en ligt zoals u weet even buiten 
de bebouwde kom van Ulvenhout in het buurtschap Geersbroek. 
De naam Geersbroek komt al voor in 1451 als Ghaersbroek. De 
naam is ontstaan door "broek", moerassig gebied waar gras 
(ghaers) groeit. In het Ulvenhoutse spraakgebruik wordt nog 
steeds de naam "Gatbroek" gebruikt. Sinds 1997 valt het 
landgoed onder de gemeente Alphen-Chaam. 

•' --,.--- -

- -~ -· 
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Prosper Cuypers 
De stichter, Antonius Casparus Ferdinandus Cuypers werd op 6 
februari 1803 in den Haag geboren. Zijn ouders waren zeer 
bemiddeld en bezaten veel bezittingen in west Brabant o.a. 
Landgoed Mattenburg bij Woensdrecht. Deze Antonius werd in 
de Familie Prosper genoemd. Wat voor opleiding hij gevolgd 
heeft is niet bekend. Hij trad op 23-jarige leeftijd toe tot de 
belastingdienst in Eindhoven waar hij In 1831 trouwde met Anna 
Maria Carolina van Velthoven. Twee jaar na zijn huwelijk gaf hij 
zijn baan bij de belastingen op en vestigde zich in 't Ginneken in 
de buurt van Wolfslaar. Een jaar later kocht Propers vader voor 
het gezin een riant huis aan de Ginnekenweg, op de plaats van 
de huidige percelen 229-235. Prospers eigen financiële middelen 
waren toen aan de magere kant. Hij had heel veel interesse in 
historie en archeologie en was lid van oudheidkundige 
verenigingen, voorlopers van Paulus zou je kunnen zeggen. 

Na de dood van zijn vader kreeg hij beduidend meer financiële 
armslag. Dit werd nog versterkt door de dood van zijn moeder. 
In 1845 kocht Prosper de nodige gronden op Geersbroek. Op 
een van die percelen was kort daarvoor en huisje gebouwd. Dit 
huisje werd vergroot en aan de achterkant voorzien van een 
Heerenkamer. Op het dak liet hij een klokkenstoeltje bouwen. 
Hier ging het gezin tijdelijk wonen. 

In die eerste jaren werden delen van het terrein beplant met 
eiken, elzenhout, lariks en veel heesters. De eiken zijn tot nu toe 
nog zeer gezichtsbepalend. Ook liet hij een dreef aanleggen 
naar de huidige Geersbroekseweg die toen de Nieuwe Poortweg 
werd genoemd. De dreef liep niet zoals nu langs het park, maar 
tussen bos en heide waar nu weilanden zijn en het huidige park. 

Naast de woning werd een schuur gebouwd. In de jaren daarna 
werd het grondbezit door negen aankopen uitgebreid. Bij deze 
aankopen was ook het perceel waar het huidige landhuis is 
gebouwd. Ook kocht hij een boerderij met vier bunder aan de 
overzijde van de huidige Annevillelaan. 
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Boerderij waar als laatste de familie van Gurp heeft gewoond. 
Ongeveer op de plaats waar nu het viaduct over de A 58 ligt. 

Anneville 
Dan kiest Prosper de naam voor zijn bezittingen en noemt alle 
percelen die hij heeft aangekocht met daarop verschillende 
kleine huisjes: "Anneville". In het verleden werd ook de naam 
Annaville gebruikt maar de naam is Anneville. Waarschijnlijk is 
de naam afgeleid van de naam van zijn vrouw. In 1847 vestigt 
Prosper zich in Brussel maar blijft zich actief bezighouden met 
Anneville. Er werd nog meer grond aangekocht en plannen 
gemaakt voor de bouw van het landhuis, dat in 1851-1852 is 
gebouwd. Over de architect zijn de meningen verdeeld, omdat er 
twee architecten Trappeniers worden genoemd gaat de voorkeur 
uit naar Antoine Trappeniers. 

Edouard Cuypers 
In 1862 komt Anneville in bezit van zijn zoon Edouard als huwe
lijks geschenk. Hij trouwt dan met zijn volle nicht, Jeanne Storm, 
voor de trouwerij moest dispensatie worden verleend. 
Deze Edouard en Jeanne hebben Anneville uitgebreid en verbe
terd. Er werden plantenkassen voor druiven gebouwd. Er kwam 
een eigen verbinding met het dorp. Een weg die liep van het 
landhuis naar de huidige Kraaijenbergsestraat en van daaruit 
over de Kraaijenberg de huidige Geburendreef naar huidige 
Weversdries en Annevillelaan. In de periode c.a.1850- 1890 
kwamen en verdwenen er veel kleine huisjes. 

In 1870 werd de grote schuur bij de boerderij gedeeltelijk als 
woning verbouwd. De dichtgemetselde schuurdeur is nog goed 
zichtbaar. Toen werd ook het huisje met Heerenkamer afgebro
ken. De fundering van dit huisje is nog in de grond aanwezig. 

Een zeer ingrijpend project was de aanleg van een geheel nieuw 
park omstreeks 1885. Hiervoor werd de Leuvense tuinarchitect, 
Lieven Rosseels benaderd. Deze zou daarvoor het Valkenberg 
in Breda hebben ontworpen. De ontwerptekening is niet goed 
zichtbaar omdat er twee schetsen over elkaar staan. 
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Het ontwerp met twee vijvers is voor een groot gedeelte nog in 
de toenmalige vorm. De laatste jaren is er aan het park weinig 
onderhoud gepleegd. 

1 n 1898 werd het mooie koetshuis gebouwd en werden paarden 
en rijtuigen daarin gestald. Vroeger stonden die op de boerderij. 
Op de gevel van het koetshuis is een gevelsteen die 25 
september 1898 aangeeft. Er werden in die jaren ook nog 
veranderingen aan het landhuis verricht. Het huis had rond 1900 
zijn huidige vorm. 

Charlotte en Frédérique 
Edouard en Jeanne hadden inmiddels ook een huis in Brussel 
Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog kwamen zij terug op 
Anneville, waar zij kort na elkaar in 1914 overleden. Dochter 
Charlotte getrouwd met Felix E.C.M.J.G. Baron van Zuylen van 
Nijevelt gingen toen op Anneville wonen. Deze Charlotte die 
overleed in 1933 was nogal een kordate tante. Met een pistool 
op zak controleerde zij 's avonds laat de varkenshokken of er 
geen landlopers lagen te slapen. Haar man overleed in 1936. 
Hun dochter Frédérique en zonen Jean en Albert kwamen na dit 
overlijden in onverdeeld bezit van het landgoed. 

Frédérique was in 1913 gehuwd met V.C.H.J. Baron de Constant 
Rebecque. Er werd niet tot verdeling van de boedel overgegaan. 
T at medio 1980 werd het landgoed bestuurd door een lid van de 
Familie. Nadien zijn delen verkocht en onteigend. Tot op oudere 
leeftijd woonde deze Frédérick als weduwe met haar dochter die 
in de volksmond, Freule Poesje werd genoemd, op de Ulven
houtselaan. 

Na het overlijden van Mevr. Zuylen in 1933 werd het landgoed 
verhuurd aan Joseph Coumans. Eigenaar van "het Zuid" op de 
grote markt in Breda. Hij maakte van Anneville een gerenom
meerd hotel. In die periode werd er aan het landhuis links een 
serre aangebouwd en aan de achterkant een terras. 

Tweede Wereldoorlog 
In de Tweede Wereldoorlog trok het fraaie landgoed de aandacht 
van de bezetter. De Duitse weermacht vestigde er een bakkerij . 
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De met dieselolie gestookte ovens stonden in het park en bij het 
koetshuis opgesteld. In deze periode werd er evenals op de 
andere landgoederen 1 , 5 hectare bos omgezaagd door de 
bezetters. Bij de oprit naar het landhuis stond een schildwacht 
die met een slagboom iedereen die er niets te maken had buiten 
hield. 

Het zuiden van Nederland werd in het najaar van 1944 bevrijd. 
Ulvenhout op 29 oktober door het Engelse leger. Op die dag 
werd er in de naaste omgeving van Anneville en op den Berg 
nog flink tegenstand door de Duitsers geboden. 

Op 19 november 1944 werd door de Town Mayer het landhuis 
en bijhorende gebouwen gevorderd voor huisvesting van de staf 
van Prins Bernhard. Dit duurde tot eind april 1945. In die periode 
was de jeep van de Prins een vertrouwd beeld op de huidige 
Annevillelaan, toen Sterstraat genoemd en later nog Steenstraat. 
Regelmatig mochten kinderen op weg naar school met hem 
meerijden. In deze periode is het achterste stuk van het 
koetshuis aangebouwd, waar vooral het dak met extra verste
vigde spanten opvalt. Deze materialen kwamen waarschijnlijk 
van een vernield gebouw elders. 

Geersbroek residentie 
Na een vluchtig bezoek van Koningin Wilhelmina eind maart 
1945 aan bevrijd Brabant en Zeeland, nemen Koningin 
Wilhelmina en Prinses Juliana op 30 april hun intrek op 
Anneville. En werd het Gatbroek de eerste residentie na de 
oorlog . Op 4 mei 1945 stormde Peter Tazelaar, de adjudant van 
Hare Majesteit bij Wilhelmina de kamer binnen. Waar de 
Koningin juist een onderhoud had met luitenant-generaal Kruis. 
"De wapenstilstand is getekend de vrede is er", waren zijn 
woorden. Het nieuws was inmiddels ook bekend in Breda en ver 
daar buiten. Reeds die avond trok een grote menigte naar 
Anneville. 
Het hek was gesloten en de schildwacht was nog niet op de 
hoogte van de capitulatie. Men was vergeten hem in te lichten. 
Maar na herhaald zingen "in naam van oranje doe open de 
poort" werd de poort alsnog geopend. 
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De grote slîerten bezoekers die de eerste dagen naar Anneville 
trokken liggen Piet nog vers in het geheugen. Vaak uitgedost in 
de gekste kledij met karrenvrachten bloemen die op het bordes 
werden gelegd. Tot 's avonds laat trokken de mensen aan het 
bordes voorbij bijgelicht door militaire vrachtwagens. 
Als verkenner van de Ulvenhoutse St. Jacobgroep mocht ik mee 
om met onze stokken een afzetting te maken bij het bordes. Uit 
die mensenmassa die daar voorbij trok is Piet een man 
bijgebleven die fietslampjes in zijn neus had en telkens als hij 
zijn wandelstok omhoog deed gingen die lampjes branden. 

Na die overweldigende dagen begon in het dagelijks leven op 
Gatbroek met de Koninklijke familie een hechte band te 
ontstaan. Al wandelend zochten zij buurtgenoten op en dronken 
er thee. Op 20 juni werd in het park en later die avond na een 
zware onweersbui in het koetshuis door de koningin aan de buurt 
een feest aangeboden. Dansen, bier drinken, de vaas en het 
worstenbrood van Jaan Struis. 

Aan deze periode zijn er op het landgoed nog een aantal 
gedenkplaten. Op het koetshuis bevindt zich een gedenkplaat 
van Prins Bernhard In het nieuwe bosje naast de A 58 genoemd 
naar de Soldaat van Oranje; Erik Hazelhof Roelfzema. 
Persoonlijk door hem onthuld in 2003. 

Hotel-restaurant, opleidingscentrum 
Na de oorlog hervatte Coumans de exploitatie van Anneville als 
Hotel-restaurant en conferentieoord. Zo werden er enkele 
Benelux conferenties gehouden o.a. over beheer van 
waterwegen en export van snijbloemen. 

Hierna werd Anneville verhuurd aan Thomsons Havenbedrijven 
uit Rotterdam. Die het gebruikte als eigen opleidingscentrum en 
vakantieoord voor eigen personeel. Vanaf 1971 werd het 
verhuurd aan de Outward Sound zee- en bergscholen. Sinds 
1996 is het landhuis verhuurd aan makelaar van Hoven. 
In 1986 werd door aanleg van de A-58 werd het noordwestelijk 
deel afgesneden van de rest. 
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Dit was een dieptepunt in het bestaan van het landgoed. Door de 
Voor de vele gebruikers van deze weg wijst alleen de naam 
Anneville op het viaduct en de Eik in de middenberm op het 
bestaan van Anneville. 

Jan en Wim Constant Rebecque 
Sinds 1991 is het landgoed onder beheer van Baron Jan de 
Constant Rebecque. Hij exploiteert het koetshuis voor 
bedrijfstrainingen. Ook is er de mogelijkheid om op deze plaats 
huwelijken af te sluiten. In 2003 is het landhuis grondig 
gerestaureerd en is het dak vervangen. Het huis Anneville en de 
vogelkooi zijn rijksmonumenten. 

Het koetshuis en Annevillelaan 95 zijn Gemeentelijk monument. 
In dit huis woont Jan en zijn broer Wim woont in het geheel 
gerestaureerde woning met grote schuur Annevillelaan 123. Het 
huis heet de Boterbloem. 

Veel akkerland en boerderijen zijn in de loop der jaren door 
boedelscheiding verkocht of onteigend. Maar de kern van het 
landgoed en het statige huis en koetshuis worden door veel 
belangstellenden bezocht. Vroeger had het landgoed een 
oppervlakte van ongeveer 80 hectare nu is dat nog zo'n 27 
hectare. Dat het landgoed ooit de eerste residentie na de tweede 
oorlog was is er mede de oorzaak van dat het landgoed vaak 
wordt bezocht. 

LANDGOED VALKENBERG 

Gemeente Gilze en Rijen 
Het Valkenberg ligt een beetje verscholen ingeklemd door het 
Ulvenhouts bos en Snijders-Chaam. En wat niet iedereen zal we
ten behoort het grootste deel van het landgoed tot de gemeente 
Gilze en Rijen. Nauw verbonden wat bezitters betreft en ligging 
met Hondsdonk en Luchtenburg. 

Lijsbeth van Valkenberge 
De vroegst bekende eigenaar van de gronden was omstreeks 
1420 Lijsbeth van Valkenberge. 
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Reeds in die tijd hoorden de gronden onder de gemeente Gilze. 
Het kan zijn dat de naam is afgeleid van de eerste bezitster. 
Maar er wordt ook gesproken dat de naam te maken heeft met 
golvend terrein dat te maken had met de valkenjacht daarom 
Valkenberg geheten. 
Vreemd blijft het dat de weg er naar toe te boek staat als 
Valkenburgseweg. 

Va11 Renesse 
Op het einde van de 15e eeuw werd het landgoed eigendom van 
Anria van Havelen Elderen in 1501 trouwde zij met Frederick van 
Re11esse. Bijna anderhalve eeuw, tot 1648 zou Valkenberg in 
handen blijven van deze familie. In dat jaar werd de definitieve 
scheidslijn getrokken door het oude hertogdom Brabant als 
gevolg van de vrede van Munster. George Frederick van 
Rer,esse die het merendeel van zijn bezittingen ten zuiden van 
de scheidslijn had liggen besloot in dat jaar afstand te doen van 
het landgoed Valkenberg en al zijn overige bezittingen. 

C r()cq en Villegas 
De koper werd Anthony Crocq een generaal van de Republiek. 
1 r, latere jaren werd Crocq ook eigenaar van het huidige 
Bisschoppelijk paleis in de Veemarktstraat in Breda. Crocq zijn 
schoondochter trouwde met Jan Villegas en deze liet enige jaren 
later in de grootste van de vier hoeven een buitenhuis bouwen 
als een soort zomerverblijf, het z.g. "huis van plaisance". 
Het huis bevatte een, beste caemer, slaapkamer, keuken, kelder, 
achterhuis, en een staal en nog een kamer boven. 

Na de dood van Villegas werd het landgoed verwaarloosd en 
zelfs tijdelijk in twee helften verdeeld. Tot de tweede helft van de 
1 Be eeuw werd het bewoond door nazaten van Villegas alle met 
een militaire loopbaan. 

Be11jamin van der Borch 
lr, 1772 werd het landgoed verhuurd aan Benjamin van der 
Borch, die het landgoed in 1784 kocht voor 38000 gulden. Deze 
Benjamin was van 1785 tot 1794, drossaard van Stad en Lande 
van Breda. 
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Hij was het die Adrianus van Campen, de brandbrievenlegger, 
heeft veroordeeld en op de Grote Markt te Breda is terecht 
gesteld. Met deze Benjamin van der Borch is de cirkel rond dat 
de drie landgoederen allen in bezit waren van de familie Van der 
Borch. 

Benjamin maakte een einde aan de verwaarlozing van het 
landgoed. Allereerst liet hij de twee vervallen hoeven en het 
oorspronkelijke buitenhuis herstellen. Er werd een boomgaard 
aangelegd, afwateringsloten gegraven. Tevens werd bos en 
heide ontgonnen tot wei en bouwland. Hierdoor kon er ook vee 
worden gehouden wat weer mest opbracht om het land 
vruchtbaar te maken. Ook werden er veel bomen geplant o.a. 
Lariks, Beuk, Eik, Es en Berk. Wat tot heden ten dage nog 
zichtbaar is. Zoals de verharde laan met zijn kathedraal aan 
beuken. 

Het oudste gedeelte van het landhuis is in de jaren 70 van de 
18e eeuw gebouwd door B_enjamin. Hij liet in 1792 een Engelse 
tuin aanleggen met een grote en een kleine vijver. Ook liet hij 
hoeven en arbeiderswoningen bouwen. 

Frederica W. C. H. Baronesse van der Borch 
Toen hij 1804 overleed kwam het goed toe aan zijn dochter 
Anna, Carolina, Lucile van der Borch die trouwde met Stephanus 
Bernardus Jantzon, van 1815-1820 burgemeester van Breda. 
Dit huwelijk was kinderloos zodat de nalatenschap naar de tak, 
Van der Borch van Verwolde ging. De minderjarige Charles, 
Lucien, Paul Baron van der Borch trad in 1886 te Loosduinen in 
het huwelijk met Wilhelmina C. M. van der Goes, uit welk 
huwelijk behalve een jong gestorven zoon in 1887 een dochter 
geboren werd, Frederica W. C. H. baronesse van der Borch, de 
nieuwe eigenaresse van het landgoed. 

Grafkelder 
Tot slot nog een bijzonderheid over Valkenberg. Aan het 
zuideinde van de Meeldreef, tegenwoordig meestal de Laan 
genoemd, bevindt zich een grote gemetselde grafkelder. 
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1 n de grafkelder zijn ooit twee lijkkisten bijgezet (tijdelijk verbod 
op begravingen in kerken door Napoleon in 1804 en na 1829 
algemeen verbod). De ene bevat het stoffelijk _o~erschot van de 
in 1847 overleden vroegere eigenaresse douamere Jantzon, de 
andere zou- zoals de overlevering luidde - het lichaam bevatten 
van een abdis uit het geslacht Van der Borch. Waarschijnlijk is 
het echter een zuster van de abdis namelijk kanonikes Josina 
Amalia van der Borch van het stift Clarenberg. Onduidelijk is of 
de lijkkisten nog aanwezig zijn of elders herbegraven. 

Baron W.8.E. Prisse 
De laatste van der Borch was Frederica van der Borch die in 
1963 overleed en het fraaie landgoed aan Baron W.B.E. Prisse 
van de Hondsdonk naliet. Hij heeft het beheer in stijl van de 
Freule met respect voortgezet. Na zijn dood in 2003 komt het in 
handen van zijn kinderen. Zij hebben het het nog steeds in bezit 
hebben en beheren het landgoed. 

In 1913 is een 17e eeuwse boerderij met schuur en hooiberg 
afgebrand ook een eeuwen oude Eik ging in vlammen op. ~e 
brand was zo hevig dat men in Breda dacht dat huize 
Valkenberg in brand stond. De boerderij is in 1920 herbouwd en 
enkele jaren geleden helemaal gerestaureerd. Doordat de 
boerderij destijds is herbouwd onder architectuur van een 
Haagse architect doet hij anders overkomen dan de meeste 
boerderijen uit die tijd. De luiken zijn geschilderd in de kleuren 
van de familie Prisse; zwart, geel, wit en een tikje rood. Als een 
soort eerbetoon zijn de deuren van de eveneens gerestaureerde 
schuur in de kleuren van de van der Borch geschilderd, n.l. wit 
en zwart. Dit zijn heraldische kleuren en symboliseren een oud 
traditioneel gebruik. 

De laan van klinkers vormde al van oudsher de onderlinge band 
met de Hondsdonk. En wordt op oude kaarten de Meeldreef 
genoemd, de weg naar Meerle. In eerste inst~ntie was de laa~ 
met een rij beuken aangelegd. In 1822 Is de tweede nJ 
aangeplant. De laan heeft duidelijke rijsporen. 
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Deze zijn niet van vroegere koetsen zoals wel eens wordt 
beweerd maar heeft in de oorlog veel geleden door zwaar militair 
vervoer van Duitsers en geallieerde voertuigen. Op een gedeelte 
is de laan na de oorlog aan weerszijde versterkt met puin van de 
toren van de Chaamse Ned. Hervormde Kerk, thans Ledevaart
kerk. 

De herkomst van de grote natuurstenen kei die links vanaf de 
Chaamseweg langs deze laan ligt is niet helemaal duidelijk. Naar 
alle waarschijnlijkheid is het een oud Hunnenaltaar. 

Ook op dit landgoed zijn verschillende huizen en boerderijen in 
de loop der jaren verdwenen, zoals de boerderij van de laatste 
bewoner Geerts. Zo ook de oude boswachterswoning die "het 
Kapelleke" werd genoemd. Deze bescheiden woning werd in 
1826 gebouwd van materiaal van de gesloopte St. Luciakapel op 
Snijders-Chaam. Het laatst werd deze boerderij bewoond door 
de fam. Biemans. 

Pure natuur 
Valkenberg is een stukje pure natuur met zijn meanderende 
beken zoals de Chaamsebeek, de Bavel se Ley, en Heykantse
beek. 
Nabij deze beken groeien Vogelkers, Es en zeldzame planten
soorten zoals, Slanke sleutelbloem, Eenbes, Dovenetel en 
Muskuskruid. In de minder natte gedeelten Gulden boterbloem, 
Bosanemoon en Maagdenpalm. In de nog drogere gedeelten 
treft men Mispel, Bosviool, Dalkruid en Lelietje van Dalen aan. 
Op de houtwallen komt men ook de Koningsvaren tegen. Ook de 
vogelstand is zeer talrijk, om er enkele te noemen, Bosuil, 
Buizerd, Torenvalk, Houtsnip en Fazant. We zagen zelfs tijdens 
onze fotoshoot de Nijlgans op de plek waar de muur van de 
vroegere groentetuin nog intact is. 

Frederica van der Borch 
De laatste Van der Borch, Frederica heeft Piet nog gekend. Een 
kordate gezette dame. 
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Die er bij personeel en omwonenden flink de wind onder had. Ze 
was van geen hel of duivel bang. Alom in de omtrek de Freule 
genoemd en in familiekringen "tante Frits'. 
Haar woonwagen was zeer de moeite waard of ze er ooit mee 
weg is geweest is niet bekend. Zij verbouwde hem ieder jaar. Ze 
ging trots op haar vondsten zoals het verhaal van Burgemeester 
Serraris die dacht op een bankje te zitten wat later een poepdoos 
bleek te zijn. 

Rondom het landhuis bevinden zich nog een soort koetshuis, en 
een oude manege met stal, het huis van de vroegere tuinman; 
de latere Boswachterswoning. Haar theevisites aan de 
Hondsdonk ziet Piet nog zo voor zich. De sjees met een ezel 
ervoor was goed gevuld met haar forse uiterlijk. 

Zoals gezegd bang was de Freule niet, slechts eenmaal hebben 
omwonenden haar op angst kunnen betrappen. Toen een Duits 
vliegtuig op korte afstand van het landhuis neerstortte. Toen hing 
ze luid schreeuwend om hulp roepend uit haar slaapkamerraam. 

Zoals gezegd is het landgoed thans in bezit van de kinderen 
Prisse die het evenals de Hondsdonk in beheer hebben. Het 
landhuis is verhuurd aan een adellijke familie die er al ruim 
twintig jaar woont. Eerder is het verhuurd geweest aan de fam. 
Van Tuyl van Serooskerke. 

Het landgoed is evenals landgoed De Hondsdonk voor publiek 
toegankelijk. Ook het gebied De Woest behoort tot het landgoed 
met boerderij, er is nu een houtzagerij gevestigd. Het landgoed is 
bereikbaar door vier hoofdlanen alle voorzien van draaibomen. 
Twee aan de Chaamseweg en de andere twee aan de verlengde 
Valkenburgseweg. Tenslotte mocht u tijdens uw wandeling 
overvallen worden door een bui, dan kunt u altijd nog schuilen in 
het theekoepeltje aan de oprijlaan links voor de haakse bocht. 
Net voorbij de "steen". 
Onder luid applaus beëindigd Piet zijn enthousiaste lezing over 
de landgoederen Anneville en Valkenburg. Op 11 mei volgt voor 
leden nog een excursie langs de twee landgoederen. 
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FIETSEN MET PAULUS 
EXCURSIE NAAR ANNEVILLE EN VALKENBERG 
door Hans van der Zanden 

Zaterdag 11 mei 2013 begon met flinke regenbuien. Zou dat 
onze jaarlijkse fietstocht, waar zo'n vijftig leden zich voor hadden 
aangemeld, in het water doen vallen? 

Om één uur was het gelukkig toch droog genoeg om in twee 
groepen van Paulus' museum te vertrekken. Toon Goos ging 
voorop en de groep onder leiding van Piet Nuijten volgde enkele 
minuten later, zodat we niet al te massaal zouden binnenvallen 
in de landgoederen die we gingen bewonderen: Anneville en 
Valken berg. 
Eerst fietsen we de Pennendijk af om in de Kraaijenbergsestraat 
het paadje te ontdekken dat vroeger de rechtstreekse verbinding 
was tussen Anneville en Ulvenhout. Door de aanleg van de A58 
is die verbinding definitief verloren gegaan, maar niet getreurd: 
De Annevillelaan heeft die naam niet voor niets. Boven op het 
viaduct kijken we naar de eenzame boom die langs de 
oorspronkelijke laan stond. We draaien linksaf het landgoed op 
en krijgen van Toon en Piet uitleg over de huizen die er hebben 
gestaan of nog staan. We horen de verhalen en zien de situatie 
van vroeger weer voor ons. 
We verlaten Anneville via de Geersbroekseweg, waar we nog 
even stoppen om te kijken naar het belangrijkste huis in de buurt, 
want daar vulde Piet zijn eerste luier en daarmee is Piet's alias 
"Peer van het Gatbroek" meteen verklaard. 
Bij de kruising van de Geersbroekseweg met de Annevillelaan 
gaan we linksaf de Valkenburgseweg in. Jawel, de ValkenbUrg
seweg leidt naar het landgoed ValkenbErg. Daar komen we door 
in het bos rechtsaf het tweede pad in te gaan. 
We gaan langs het huis op weg naar de grafheuvel. Daar weten 
verschillende van onze leden te vertellen hoe de kelder nog toe
gankelijk was. We zijn het er wel over eens dat er nu geen graf 
meer is, want iedereen beklimt de berg. 
We gaan over de bestrate weg tussen Valkenberg en Honds
donk waar koetsen in de 18e eeuw sporen in de steentjes 
hebben uitgesleten. 



308 

Anneville foto's Peter Janssens 
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Valkenberg foto Jan Grauwmans 

Dat klinkt leuk, maar de verklaring die Piet geeft is minder 
romantisch: in de 2e wereldoorlog reden zware voertuigen hier 
langs van en naar de gaarkeuken. 
Onze weg gaat via de Woeststraat naar de Bredaseweg, waar 
we bij Huis ten Bosch aanleggen voor een drankje. Als de regen 
dreigt terug te keren vervolgen we de tocht terug richting 
Valkenberg. 
Eerst bewonderen we de Chaamsebeek om ons daarna te 
vergapen aan de grote tafelsteen, waarvan niemand weet hoe 
die daar komt. Wel weet Piet te vertellen dat er toch echt bloed 
stroomt als je er een naald in steekt. Via het theekoepeltje 
komen we weer op de laan met dubbele rijen bomen, waardoor 
een natuurlijke kathedraal ontstond. 
Enkele regendruppels kondigen het eind van de tocht aan als we 
een nog een blik werpen op het huis Valkenberg. 
Na deze middag in ons eigen heem weten we het zeker: met 
Toon en Piet als rondleiders ontdekken we fraaie plekjes dicht bij 
huis, waar we normaal aan voorbij gaan. 
Paulus zal de komende jaren zeker meer pareltjes uit het eigen 
heem uitkiezen voor de jaarlijkse fietstocht. 
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Zes kleinzonen dragen Sjaak naar zijn graf 
Alleen de twee paarden met de kleindochters begeleidden hem. 

foto's Annemarie de Veth-Meeuwissen 

BIJZONDERE BEGRAFENIS IN BAVEL 

Op 20 april, kort na het verschijnen van onze vorige Brieven van 
Paulus overleed in Bavel Sjaak Meeuwissen, een paardenman 
in hart en nieren op 79-jarige leeftijd. 
Enkele dagen later, op 25 april, werd hij begraven in Bavel met 
een escorte van paarden, zijn lievelingsdieren. 
Zijn dochter Annemarie vereeuwigde deze gebeurtenis met een 
unieke serie foto's, waarvan we er enkele hierbij afdrukken. 
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WELKOMSTGROET 
aan de H.E.Geb.familie Cuypers van Velthoven 

op Anneville July 1858 

Wij noemen U welkom, o eedle mevrouw! 
In dit aangename oord waar niets u ontbreekt, 
Een lusthof, een Eden een prachtig gebouw. 
Een alles waar 't aardsche schijnbeeld om smeekt. 
Dat Hij dan o waarde mevrouw, 
Die U dit alles van boven steeds schenkt 
Door Zijne Algoedheid en trouw, 
U nog menige jaren toedenkt. 
Ook U wenschen wij, waarde mijnheer 
Met uw gade en kinderen 
Op deez' Hof niets anders dan voorspoed en eer 
Voleindig zoo, o werkzame man.uw werkzaam leven 
Dan kunt gij voorzeker u veilig ter ruste begeven, 
En verder Gij dames , mijnheer * 
Telgen van dat achtbaar en edel geslacht 
Waarvan wij nu hebben de eer,· 
Ze allen te zien, die wij hebben verwacht 
Leeft allen gelukkig wij roepen 't u na; 
Wij zijn er mede vereerd door u te aanschouwen, 
U geachte mijnheer met uw eedle gä 
Wij willen voor U en uw kroost vlijtig steeds bouwen 
Dit zij onze leus, dat doen wij u zien 
Niets is ons liever dan U vreugde te biên 
Wij bevelen ons verder in uw gunst dus aan 
En wenschen dat u het verledene laat staan 
Wij trachten naar meerder volmaking te streven 
En belooven nu voortaan veel beter te leven 
Dat weinige doch gemeende dat wij u aanbieden 
Wordt gedaan door metselaars timmer- en opperlieden 

• jongenheer 

Van mevrouw Jacqueline Bredt aan de Ulvenhoutselaan 
ontvingen wij onlangs nevenstaande Welkomstgroet uit 1858. Ze 
had het vergeelde document gevonden tussen een aantal oude 
papieren en schonk het aan Paulus. 
Mevrouw Bredt hartelijk dank.. Paulus is er zuinig op. 



Burgemeester drs Mart van de Ven onthult de levensboom, een 
geschenk van de gemeente Nieuw-Ginneken bij de opening van 
het museum op 6 september 1986. foto Jan Grauwmans 
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MART VAN DE VEN OVERLEDEN 
BURGEMEESTER - HEEMKUNDIGE - EREBURGER 

door Kees Leijten 

Temidden van een aantal vrienden bezocht Mart van de Ven op 
woensdag 1 mei ons museum. Ook ZIJN museum. 
Het was die dag mooi weer en hij was op de fiets uit Etten 
gekomen. Ik mocht het gezelschap ontvangen; Piet Nuijten en 
Frans van Aert leidden hen rond. 
Twee weken later, op woensdag 15 mei waren we op zijn uit
vaart. Het is moeilijk te bevatten zo kort na zijn bezoek. 
Vele inwoners en oud-inwoners van Nieuw-Ginneken deden hem 
uitgeleide in de stampvolle Sint-Lambertuskerk op de Markt van 
Etten. 

Drs Mart van de Ven werd op 31 maart 1934 te Tilburg geboren. 
Vanaf 1931 was hij achtereenvolgens werkzaam bij de gemeen
ten Tilburg, Leiden en Goirle. 
In Goirle werd hij in 1968 gemeentesecretaris. 
1 n 197 4 volgde hij dr Wim de Kort op als de 6e burgemeester van 
onze gemeente Nieuw-Ginneken. 
In Goirle was hij nauw betrokken bij de heemkundekring. Hij 
vond dat er ook in Nieuw-Ginneken een heemkundekring moest 
zijn en nam het initiatief tot oprichting van zo'n kring . 
Een raadslid, twee ambtenaren met belangstelling voor heem
kunde en iemand uit de kringen van Brabants Heem. 
Het was even praten en de zaak kwam aan het rollen. 
Op 3 april 1975, nauwelijks een half jaar na zijn benoeming tot 
burgemeester, werd Paulus van Daesdonck opgericht. 

Op 6 september 1986 was het Mart van de Ven die ons museum 
opende. Hoewel niet iedereen op het gemeentehuis het museum 
zag zitten, zette hij door. We mogen ook de belangrijke rol van 
Sjef Coppens daarin niet vergeten. Ere wie ere toekomt. 

Mart was voor onze gemeente een actieve burgemeester die de 
cultuur een warm toedroeg. De restauratie van beide molens, de 
kapellen in Galder en Strijbeek . 
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Zo kennen we Mart ook 

Het gebeurde onder zijn bestuur. Maar ook de ANNO-feesten in 
Bavel en het carnaval in de drie kernen had zijn belangstelling. 

In 1988 nam Mart afscheid van Nieuw-Ginneken. De raad be
noemde hem tot ereburger. 
Mart werd burgemeester van Etten-Leur.waar hij als opvolger 
van Frank Houben de grote vernieuwing van het centrum mocht 
realiseren 
In 1997 werd hij mijn opvolger als voorzitter van Brabants Heem, 
de koepel van 125 heemkundekringen in onze provincie. 
In 2003 was Mart voorzitter van de werkgroep voor de promotie 
van de Brabantse Boerderij .. 
Regelmatig was Mart nog in ons midden o.a. bij 100-jaar Lauren
tiuskerk in 2004; bij meerdere begrafenissen van inwoners van 
onze dorpen of bij heugelijke recepties. 
Ook bij de opening van de tentoonstemng •55 Jaar Baviaonenl1 
op 11 november vorig jaar was hij in ons gezelschap. 

Mart rust in vrede. 
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ONTGINNING IN OORLOGSTIJD 
door Jan van der Beek 
Erfgoed Hoogstraten / werkgroep " Op het Oorlogspad" 

De ruime regio Hoogstraten kende rond 1940 nog heel wat on
ontgonnen gebied. Het ging doorgaans om het landschap dat 
traditioneel met de Kempen wordt vereenzelvigd, purperen 
heide, zinderende landduinen, moerassen en vennen, graslan
den en gevarieerde bossen. In tijden van oorlog - en dus 
schaarste - kwamen de braakliggende gronden onder druk te 
staan en men liet van overheidswege studies verrichten in 
verband met de mogelijkheden die in deze streek aanwezig 
waren. 

" De commissie door den Heer Minister van Landbouw in 1900 
belast met het onderzoek der Kempen uit oogpunt van bosch
bouw, schatte als voldoende nabijkomend, de uitgestrektheid der 
onbebouwde woeste gronden en bosschen, in 1895 in de 
Kempen voorkomend op 71.000 ha heidegrond en 93.000 ha 
bosch, waarvan onderscheidenlijk 44.000 ha en 79.000 ha aan 
bijzondere eigenaars toebehoren. Ongelukkig zijn de bestaande 
bosschen zeer dikwijls slecht groeiende dennenbosschen. Na 
hunne veiling op hoogstens 30 tot 35 jarigen ouderdom, ontmoet 
de herbebossching meer mogelijkheden en vereischt zij meer 
onkosten dan het ontginnen van de maagdelijke heidegrond, 
terwijl bovendien de gunstige uitslag veel wisselvalliger is. Bij de 
77. 000 ha heidegrond moet dus ook bovendien de gunstige 
uitslag veel wisselvalliger is. Bij de 77.000 ha heidegrond moet 
men dus ook voegen de oppervlakte van die slecht tierende door 
de insekten verwoeste dennenbosschen, waar op regelmatig 
gestelde tijdstippen, het afgevallen gebladerte of strooisel wordt 
uitgehaald, van al die bosschen, wier onvruchtbare en spoedig 
uitgeputte bodem onvermijdelijk binnen korte jaren tot heide zou 
weerkeren, indien men hedendaags niet over krachtdadige 
vruchtbaarmakings-middelen beschikte. De commissie denkt dat 
op de 140.000 ha te verbeteren Kempische gronden, minstens 
50.000 ha tot de landbouw kunnen worden bestemd. 
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Minstens de helft dezer oppervlakte kan in hooi- en weiland 
worden herschapen worden., 't zij door 't aanleggen van 
doelmatige wateringswerken, 't zij door bevloeiing en door 
gelijktijdige toevoer van passerende verbeteringsmiddelen en 
vruchtbaarmakende stoffen". Aldus staatslandbouwkundige PH 
Van Elst in een rapport uit 1916. 

Bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog waren de ontgin
ningswerkzaamheden nog in volle gang. Natuurlijk speelden een 
aantal grootgrondbezitters en de lokale boeren een belangrijke 
rol, maar in de oorlogsjaren verschenen er ook andere spelers 
op het toneel. De rol van een van hen, de Liebig Company, bij de 
ontginning van woeste gronden in de deelgemeente Meer komt 
in dit artikel aan bod. 

Inleiding 
De te Munchen gevestigde Liebig Company had in 1940 aan de 
Antwerpse Meir 59 een filiaal, het Algemene depot der Liebig 
Producten. De onderneming bestaat nog steeds, Liebig Benelux 
BV gevestigd te Schoten, groothandel in levensmiddelen. De 
naam van de onderneming is ontleend aan de Duitse 
scheikundige Justus von Liebig (1803 - 1873), die zich onder 
meer bezig hield met het ontwikkelen van methoden voor grond
verbetering. Zijn principe was dat je planten moest voeden met 
de mineralen die planten nodig hebben, de zogenaamde wet van 
het minimum, waarbij hij een afgewogen verhouding tussen de 
aan de grond toe te voegen stikstof, fosfor en kalium had 
ontwikkeld. Aldus kon het rendement van de oogst substantieel 
worden verbeterd. Het ontwikkelen van toevoegingen voor 
kwaliteitsverbetering en het bewaren van voedsel in blik waren 
zijn specialiteit. Zo kennen wij thans de Liebig blikjes soep en de 
wereldberoemde bouillonblokjes, eveneens een uitvinding van 
Justus von Liebig. 
De Liebig Company Antwerpen zorgde goed voor haar 
personeel. 1 ndachtig de naamgever werd vanaf 1941 
deelgenomen aan het ontginningsproject van woeste gronden. 
Men had onder meer het oog laten vallen op 400 ha woeste 
grond gelegen tussen Maxburg en Meersel-Dreef. 
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Heidevelden werden omgeploegd, waarna er aardappelen op 
werden verbouwd voor het personeel in Antwerpen en voor de 
werklieden zelf in Meer. 

Voorbereidingen 
De werkzaamheden bestonden uit het droogleggen, het 
verwijderen van bomen en struiken en het egaliseren van het 
nieuwverworven stuk landbouwgrond. Dit gebeurde meestal in 
de winter. In het landbouwmilieu had men pas na de oogst 
werkvolk over om dergelijke projecten aan te vatten. Een perceel 
werd dan klaargemaakt in de winter zodat het kan worden 
bemest, geploegd en ingezaaid in de vroege lente. Per hectare 
rekende men voor de bemesting 1400 kg kalk, 100 kg 
slakkenmeel en 100 kg kalniet. Om de bodem humusrijker te 
maken werden eerst lupinen verbouwd. De eerste oogst was van 
mindere kwaliteit en werd volledig omgeploegd. De lupineteelt 
heeft niet alleen tot doel de hoeveelheid plantenvoedsel te 
vermeerderen, maar dient tevens om de grond werkzamer te 
maken door de organische stof, welke met de lupinen in de 
bodem komt. Daardoor wordt het vocht beter weerhouden. Zo is 
een krachtiger bacterienleven mogelijk en bij de ontbinding van 
de organische stof ontstaat onder andere koolzuur dat meewerkt 
om de aanwezige of toegevoegde plantenstoffen in opneembare 
toestand over te brengen. 

Door de teelt van een veldvrucht volgende op de lupinen worden 
de voedingsstoffen beter in de grond verdeeld, een toetreding 
van lucht in de bodem bevorderd en telkens andere grondlagen 
aan de inwerking van de dampkringlucht blootgesteld wat tot 
gevolg heeft dat de bodem beter geschikt wordt voor de teelt van 
landbouwgewassen dan wel de omvorming tot grasland. 
Vervolgens werden over het terrein per hectare acht tot tien 
karren grond uitgestrooid waarop al goede lupinen gegroeid 
waren. De kosten per hectare beliepen in 1906 het "gigantische" 
bedrag van fr. 230,= 

Bij de aanvang van de ontginning te Meer richtte men zich eerst 
op de teelt van aardappelen voor de voedselvoorziening van het 
Liebig personeel te Antwerpen en Meer. 
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Vervolgens op de teelt van lupinen, waarvan de zaden in de 
olieslagmolen te Schoten werden verwerkt tot veekoeken en olie 
voor de menselijke consumptie. Uit 150 kg zaden werd 20 liter 
olie gewonnen. 

In Meer herinneren de Liebigstraat en de Liebigschuur aan deze 
periode. De schuur werd gebouwd als stelplaats voor de 
machines die gebruikt werden om de gronden te ontginnen. Het 
onderhoud aan de machines geschiedde in een werkplaats in de 
dorpskom van Meer. Daartoe werd Ferdinand Geudens, 
voordien werfmeester in de Autofabriek Minerva te Antwerpen 
aangesteld. Hij was in Antwerpen na spertijd opgepakt om in 
Duitsland tewerkgesteld te worden. Hij wist tijdens het transport 
te vluchten en keerde terug naar Antwerpen. De Liebig Company 
stuurde hem naar Meer, alwaar hij onderdook. Na afloop van de 
Tweede Wereldoorlog raadde notaris Rommens hem aan zijn 
kennis te benutten en een garagebedrijf te beginnen. Zijn neef 
Gerard Geudens nam de zaak vervolgens over. Diens zoon Paul 
is thans de uitbater. 

Exploitatie 
De Liebig Company was geen eigenaar van de grond. Mogelijk 
werd op dezelfde wijze gewerkt als men reeds decennia lang 
gewoon was. Men kon stukken woeste grond ontginnen en in ruil 
voor de arbeid deze gronden al naar gelang de met de grond
eigenaar gemaakte afspraken plus minus acht jaar gratis 
exploiteren, waarna de ontgonnen grond terugging naar de 
eigenaar. Deze ongeschreven wet zou nog stammen uit de tijd 
van Karel de Grote, maar is na de Tweede Wereldoorlog in 
onbruik geraakt, omdat er te weinig te ontginnen gronden 
overbleven. 

Relatie tot de Tweede Wereldoorlog 
De zaken van de Liebig Company in Meer werden beheerd door 
een inwoner, Nest Mertens. Hij was blijkbaar ook betrokken bij 
gelijkwaardige ontginningspràjecten in de Kempen, onder meer 
ten noorden van Turnhout. 
Tilly Brosens, dochter van de Hoogstraatse brouwer Antoon 
Brosens, werkte in die tijd met Nest samen op het notariaat van 
Vermeulen in Meer. 
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Tilly Brosens: " Liebig geraakte door de rantsoenering niet meer 
aan voldoende vlees voor hun blikjes en ze haalden de nodige 
proteïnen dan maar uit sojabonen. Ze hebben enorme 
aanplantingen van sojabonen aangelegd. 
Braakliggende heidegronden werden omgeploegd en het eerste 
jaar werden er lupinen geplant om de bodem te verrijken. Na de 
bloei werden de planten als mest mee omgeploegd en daarna 
was de soja aan de beurt. Nest Mertens voerde de boekhouding 
en hij nam het werkvolk aan". 
Nest Mertens werd zo een van diegenen die er voor heeft 
gezorgd dat heel wat jonge mannen uit de Noorderkempen aan 
tewerkstelling voor de Duitsers konden ontkomen. Wie een zeker 
aantal hectaren grond bewerkte was in principe vrijgesteld van 
de verplichte arbeid in Duitsland of de bezette gebieden. Voor 
ontginning en exploitatie van een oppervlakte van 400 ha waren 
20 werklieden nodig. Op de loonlijst stonden echter veel meer 
personen. Aldus werd uitzending naar Duitsland voorkomen. 

Ook ir Albert Adriansens van de Liebig Company Meer werkte 
daar duchtig aan mee. Hij was afkomstig van het West-Vlaamse 
Westkapelle. In 1938 was hij te Leuven afgestudeerd als land
bouwingenieur. Daarop volgde zijn legerdienst, de mobilisatie en 
de Duitse inval. Kort na zijn half jaar krijgsgevangenschap kon 
Albert Adriansens aan de slag in de Kempen. Hij vestigde zich in 
maart 1941 te Meer. Albert had op papier 80 man in dienst, 
terwijl in de ontginning 20 man aan het werk waren. De mannen, 
die naar Duitsland moesten vertrekken, kregen een perceel 
toegewezen. Zij stelden een teeltplan op, waarna zij werden 
vrijgesteld voor arbeidsdienst in Duitsland. Een lapje grond werd 
wel vier keer aan anderen verhuurd. 

Met ere dient in dit verband eveneens E.H. Albert Naveau, on
derpastoor te Meer, te worden genoemd. Pastoor Naveau huur
de gedurende de oorlogsjaren onontgonnen bossen en heide en 
verhuurde via zijn geheim kantoor bij fietsenmaker De Bruyn in 
Meer, bij de familie Segers in de Antwerpse Carnotstraat en in 
Turnhout aan uiteindelijk 3.000 jonge mannen. 
Pastoor Naveau had als principe, ze kunnen niet meer dan 
"Neen" zeggen. 
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Als de Duitse instanties weigerden probeerde hij het de volgende 
dag opnieuw. Roekeloos zette hij zelfs zijn leven op het spel 
door eigenhandig dwangarbeiders met veel bluf te bevrijden uit 
de werkkampen in Noord-Frankrijk. Daarenboven hield de pas
toor de goede zeden in het oog. Zo zette hij eens een paro
chiaan uit de kerk omdat zij kleding met korte mouwen aan had. 
In 1944 schakelde Naveau een van de lokale vluchtelingen in om 
hem in Meer een handje te helpen. Het was Rik Schellekens uit 
Hoogstraten die in maart 1944 net 20 jaar was geworden. Rik 
Schellekens: " Ik kreeg van de Werbestelle in Turnhout een brief 
dat ik binnen de drie dagen naar hun moest komen om naar 
Duitsland te gaan werken. Dan schiet je wel uit je sloffen. Een 
jaar voordien was ik al gekeurd, maar omdat ik nog studeerde 
had ik aanvankelijk uitstel gekregen. Ik ben toen bij Naveau 
geweest en hij wilde mij helpen, maar hij zei dat ik dan bij hem 
secretaris moest spelen. Ik wist niet wat dat inhield. Het ging er 
allemaal om dat we jongemannen valse bewijzen gaven en valse 
passen maakten om ze hier te kunnen houden. Ze werden 
tewerkgesteld bij de Liebig of hier en daar in een fabriek. 
Allemaal deugnieterij. Op die manier hebben wij honderden 
mensen thuis kunnen houden van werken. Zo heb ik er een 
gehad die geboren was in 1921 en hij moest dus naar Duitsland 
gaan werken. Ik maakte daar een vier van. Hij was geboren in 
1924. Zoiets allemaal. Naveau was met de mensen van de 
Liebig zo goed gekend dat ze zeiden, laat hem maar komen en 
dan kregen die onderduikers de nodige bewijzen. We hebben 
achteraf allebei een diploma en een ereteken gehad voor moed 
en zelfopoffering. We liepen eigenlijk nogal wat risico's. Als ze 
Naveau en mij hadden opgepakt dan hadden ze ons onmiddellijk 
kunnen doodschieten zonder berechting. Wij waren de oorzaak 
dat hun arbeid niet werd uitgevoerd. Daar tilden ze zwaar aan. 
Ik begreep dat toen niet. Zou ik het nu moeten doen, ik zou het 
van zijn leven nooit meer doen. Mijn vader had eigenlijk moeten 
zeggen, doe dat niet, dat is te gevaarlijk. 

Ik deed het typewerk voor Naveau. Ik reed daar 's morgens naar 
toe en tegen een uur of drie was ik weer thuis. 
Ons kantoor was bij de fietsenmaker in het midden van Meer. 
Het voorste kamertje hadden wij in gebruik. 
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Er zijn bij ons ook eens mannen binnen gekomen met van die 
lange jassen, de Gestapo, dacht ik. Ik besefte het gevaar echt 
r-il'.:lt 

Zelf had ik overigens niets. Ik had geen papieren van de Liebig, 
maar ik moest wel voor andere jongemannen zorgen. Is dat niet 
stom? Je kan er achteraf wel mee lachen, maar op die 
momenten was dat natuurlijk serieus. Uw leven hing er van af'. 

Aldus werd al of niet met medeweten van de Uebig Company in 
Antwerpen te Meer een systeem uitgewerkt om jongeren dwang
arbeid voor de Duitsers te besparen. 

Het Liebig-project werd bij de bevrijding van de streek in de 
herfst van 1944 abrupt beeindigd. De landbouwgronden, meestal 
lupinen of eerstejaars weiland, gingen in eerste instantie terug 
naar de grondeigenaren, die dit nieuwverworven bezit onmid
dellijk te koop aanboden. Een groot deel werd opgekocht door 
een meststoffen-handelaar. Deze verhuurde de gronden door 
aan de plaatselijke landbouwers die, met behulp van de aan te 
kopen meststoffen, de ontginning konden vervolmaken. 

Projectleider Albert Adriansens ging na de oorlog les geven aan 
het Roeselaars Vrij Landbouwinstituut. Daar onderwees hij jonge 
landbouwers in onder meer bemestingstechnieken. 

Tot slot 
De Liebig Company heeft zich ten behoeve . van de voedsel
voorziening van haar personeel aangesloten bij de in de Noor
denkemoen reeds gebruikelijke methoden van ontginning van 
woeste gronden. Er was geen sprake van verordeningen tot 
ontginninÇJ van de bezetter in het kader van haar oorloÇJs
machine. Een normale exploitatie dus. Zoals in oorlogstijd 
gebruikelijk is, zijn er mensen geweest die van de nood een 
deuod wisten te maken. De geteelde aardappelen waren een 
welkome aanvulling van de gerantsoeneerde dagelijkse maaltijd. 
Jonge mensen werden behoed voor tewerkstelling in Duitsland 
door hen op papier een perceel grond te verhuren op grond 
waarvan zij werden vrijgesteld van dwangarbeid in Duitsland .. 
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WIE WEET WAAR DIT IS ? 13 
door Toon van Miert 

In de Brieven van Paulus staat steeds een "monument( je) " uit 
ons heem waar (meestal) een geschiedenis achter zit. 
Het kan een gevelsteen zijn of een naambordje ergens verdekt 
opgesteld of een ....... . 
Dit keer een majestueus pand 
Wie weet waar dit "monument" zich bevindt? 
Wie kan er meer over vertellen of heeft er herinneringen aan? 
Een van de inzenders van het juiste antwoord - we loten als er 
meer goede antwoorden zijn - krijgt van Paulus van Daesdonck 
een fles wijn thuisbezorgd. 

Waar is dit? Weet je er iets meer over te vertellen? 
Oplossingen vóór 15 september naar : 

redactie@paulusvandaesdonck.nl 
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WIE WIST WAAR 'T WAS 12 

EEN BAKHUISJE 
DAT ALLANG GEEN BAKHUISJE MEER IS 
door T con van Miert 

Bij ons thuis in de boerderij aan de Bloemstraat in Ginneken 
hadden wij een bakoven in huis. Dat was in het verleden in bijna 
alle boerderijen het geval. De oven was meestal naast de 
schouw aangebracht, zodat de rook van de oven ook door de 
schouw kon verdwijnen. Ik heb het niet meer meegemaakt dat er 
in onze oven brood gebakken werd. Ik heb hem jarenlang 
gebruikt als tabernakel. Achter het ijzeren deurtje stond mijn 
'kelk' gevuld met dunne koekjes en de andere attributen die mijn 
neefje Tonny en ik gebruikten bij het priestertje en misdienaartje 
spelen. De dikke 'Bijbelsche Geschiedenis' van dr. Jos Keulers 
diende als missaal en lag op een ijzeren standaard, die ik nu nog 
wel eens gebruik om er een of ander boek op te leggen. 
De 'missaal' heeft de rest vao mijn leven dienst gedaan als het 
'grote boek' als ik weer eens Sinterklaas moest spelen. Wie wat 
bewaart, heeft wat, nietwaar. Het priestertje spelen heeft verder 
geen gevolgen gehad en achteraf heb ik daar geen spijt van. 

Zo'n bakoven in huis was natuurlijk brandgevaarlijk. Bovendien 
leverde die een hoop troep op door de aangevoerde musterd, de 
asresten en het stof. Zo is hij op de boerenerven terecht 
gekomen en draagt hij bij aan de typisch schilderachtige sfeer 
die oude boerenerven zo eigen kan zijn. Soms was het een 
eenvoudig opgezet bouwsel waar alleen maar een oven in was; 
soms was het een compleet huisje met alle gewenste voor
zieningen. Bij dat laatste moet je dan denken aan bijvoorbeeld 
een deegtrog en een tafel om deeg te kneden. Soms was het 
bakhuisje multifunctioneel. Er kon een fornuis in staan om 
veevoer of water in te koken dat nodig was bij de slacht of bij de 
was. Er zijn er met een pomp en een gootsteen zodat de 
melkbussen erin schoon gemaakt konden worden. Er zijn er zelfs 
met een zoldertje. 
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Een koperen plaat en een "brievenbusje" 
Zo behandel je de deur van een rijksmonument niet. Schande 
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De bakoven was achter de eindmuur gebouwd. Hij was op werk
hoogte zodat onder de oven een ruimte ontstond waar de hond 
zijn hok had, musterd opgeslagen was of zand te drogen lag. 

Dat zand werd gebruikt voor het schuren van de klompen en de 
melkbussen of om op de plavuizen in de boerderij te verspreiden. 
1 k heb ook wel bakhuisjes gezien met een varkensstal er 
tegenaan gebouwd; die had natuurlijk wel een eigen ingang. In 
de wat grotere bakhuisjes zaten ramen, zodat er beter in gewerkt 
kon worden. 

In de vorige Brieven stond het bakhuisje bij de Pekhoeve in 
Ulvenhout afgebeeld. Het staat tamelijk ver van de boerderij af. 
Misschien was de angst voor brand daar de reden van. Voor de 
boerin had hij wel wat dichter bij de boerderij mogen staan, lijkt 
mij. Het bouwwerkje wordt in 1725 voor het eerst als aanwezig 
vermeld. Bij de restauratie in 1973 ontbrak de oven al; m.a.w. de 
eindmuur was dicht gemetseld en er was dus geen ovenopening. 
Wanneer die verdwenen is, ls niet bekend. Jammer genoeg is 
dat bij de restauratie niet hersteld. 
Je zou dat bij een gekwalificeerd monument toch verwachten. 
Je kunt de jeugd nou ook minder goed laten zien hoe er vroeger 
brood gebakken werd. Wel is het trekgat vóór de oven nog 
aanwezig. De toegangsdeur is niet bepaald met respect voor het 
erfgoed behandeld. Midden op is een gleuf aangebracht en -
hoe is het mogelijk vraag je je af bij een erkend monument - er is 
een koperen plaat op bevestigd waarop staat dat de gleuf 
bestemd is om geld te ontvangen voor onderhoud van bakhuisje 
en de aanschaf van kruidenplantjes. Kan het erger? Nee, van 
gevoel voor erfgoedbenadering kun je verantwoordelijken niet 
beschuldigen. Overigens, toen ik - nieuwsgierig als ik ben -
even in het spaarpotje wilde kijken hoeveel geld erin zat, vloog 
een pimpelmeesje mij haast in het gezicht: dat die de spaargleuf 
als nest gebruikt, doet me dan weer deugd. 

Bep Kerstens uit de Moleneindstraat in Breda was een van de 
leden die het juiste antwoord hebben ingestuurd. Zij krijgt de fles 
wijn thuisbezorgd. 
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De vroegere boerderij van de familie van den Boer toen op het adres 
Heusdenhoutseweg 22 

Familie van den Boer-van Opstal bij gelegenheid van de zilveren brui/off in 
1932, met v.l.n.r.: vader Drik, Toon, Dien, Jos, moeder Maria en Jan. 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 14 
In samenwerking met wijkblad "Heusdenhouts Nieuws" 

door Wim Joosen 

Jaren geleden was er op de televisie een reportage uit een ver 
land. Een land met hoge bergen. In een bergpas tussen twee 
bergkammen was veel eerder al een hoge stuwdam gebouwd. 
Daardoor was er achter die dam een stuwmeer ontstaan. Het 
diende als watervoorraad voor een grote stad. 
De uitzending ging over het bijzondere feit dat vanwege 
langdurige droogte het waterniveau in het stuwmeer heel laag 
stond. De bewoners van het dorpje dat voordien in het dal lag, 
hadden voor de aanleg van het stuwmeer hun huizen en grond 
moeten verlaten. De gebouwen van het dorpje werden niet 
gesloopt. Ze waren, toen het water steeg, gewoon in het 
stuwmeer opgegaan. Vanwege de lage waterstand werden het 
kerkje, de huizen en schuren (uiteraard in vervallen toestand) 
weer even zichtbaar. • 

Het dorp Heusdenhout overkwam in 1942 en in 1961 iets 
vergelijkbaars. Voor het dorpje in de bergen kwam door de 
beslissing van hogerhand het water van het stuwmeer. 
Voor Heusdenhout kwam de stad. Het rustieke kapeldorpje 
verdween stapsgewijs onder een stadswijk. 
Op het bidprentje van een overleden inwoner van Heusdenhout 
lezen we dan ook als een aanduiding van tijd: Toen 'de stad was 
gekomen' ....... . 

Er is echter wel een verschil met het dorpje uit de bergen. Daar 
mochten alle gebouwen blijven staan. 
In Heusdenhout werden 'toen de stad kwam' nogal wat huizen 
en nagenoeg alle boerderijen en schuren direct na onteigening 
gesloopt. Boeren en tuinders moesten stoppen of vertrekken als 
ze verder wilden boeren. Een aantal bewoners kon er blijven 
wonen. Om ons een beeld van Heusdenhout uit die tijd te 
kunnen vormen gebruiken we foto's en herinneringen van 
voormalige bewoners als bronnen. 
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Op het vroegere adres Heusdenhoutseweg 22 stond de boerderij 
van de familie van den Boer. De boerderij stond -gezien vanuit 
het Ginneken- aan de rechterkant van de weg. Dat is tegenover 
de huidige adressen Heusdenhoutseweg 83-87. (zie schets hierboven) 

De nu verdwenen boerderij van de familie van den Boer werd 
gebouwd in de zeventiende eeuw. De voorgevel van de boerderij 
was gericht op het zuiden, zie foto. Zij die wel eens via het 
Moleneind naar Teteringen gaan, zien aan die weg nog een na
genoeg gelijke boerderij staan ook uit die periode. 

Mevrouw Dien van den Wijngaart-van den Boer, in 1917 op die 
boerderij in Heusdenhout geboren, vertelt ons van vroeger. 
Haar opa Toon van den Boer, geboren in 1836, kocht in 1907 de 
boerderij van de gebroeders Kerremans. De gebroeders gingen -
na de verkoop van hun boerderij- aan de Tilburgseweg wonen. 
Ter hoogte van de toegang naar de toenmalige afvalstortplaats 
van de HERO. In de volksmond werd deze stortplaats 'Den 
Vuilen Hero' genoemd. Deze ligt nu onder het bedrijventerrein 
Moleneind-Oost. 
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Aardbeien plukken op de Kapelakker ongeveer 1929, met staand 
v.l.n.r.: Dien, moeder Maria, neef Jan van den Berg en geknield Jans 
Mathijssen uit Ulvenhout, Toon en Jos van den Boer 

Opa Toon van den Boer, overleden in 1915, werkte als 
vrachtrijder bij de boerderij en brouwerij van de familie Oomen. 
Deze boerderij annex brouwerij lag aan de toenmalige 
Heusdenhoutsestraat, diagonaal tegenover de St. Annakapel. Nu 
heet dat deel ook Kapelstraat. De boerderij/brouwerij was 
toegankelijk vanaf de Heusdenhoutseweg. Ook nu nog is te zien 
waar de toegang eerder was. Tegenover de locatie van de 
vroegere St. Annaschool, waar nu het nieuwe medische centrum 
in aanbouw is, zijn op twee eikenbomen nog w1tte ringen te zien. 
Tussen die twee bomen lag de toegang naar de boerderij annex 
brouwerij. In de brouwerij werd het - toen in de regio alom 
bekende - Heusdenhouts Witbier gebrouwen. 

De vader van Dien, Drik van den Boer, geboren in 1876 in 
Heusdenhout, ging op de boerderij aan de slag. Drik (Hendrikus, 
Jacobus) van den Boer trouwde met Maria van Opstal, die in 
1879 in Princenhage geboren was. In 1909 werd Toon, hun 
eerste kind, geboren. Later mochten Drik en Maria van den Boer
van Opstal nog drie kinderen verwelkomen, in volgorde van 
geboorte Jan, Jos en Dien. Laatstgenoemde is de bron van dit 
verhaal. 
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Bij de boerderij behoorde ongeveer 5 hectaren akker- en 
weiland, die zeer verspreid gelegen waren in Heusdenhout. Het 
was in die tijd heel moeilijk om in Heusdenhout aan land- of 
tuinbouwgrond te komen. Daarnaast werd er nog ongeveer een 
hectare akkerland gehuurd. Dat was een stuk akkerland dat 
vroeger door een gelovige bewoner aan de St. Annakapel was 
geschonken. Het stuk land werd in de volksmond de Kapelakker 
genoemd en lag aan de overzijde van de Heusdenhoutseweg 
tegenover de boerderij van de familie Jan Oomen, zie schets. 
Jaarlijks werd de pacht van de Kapelakker voldaan aan de 
kapelmeester van de St. Annakapel. In die tijd was dat Janus 
Oomen, die boerde op de Boomgaardhoeve gelegen aan de 
Heusdenhoutsestraat. 

Zoals de meeste boeren op de zandgronden van Noord-Brabant 
en dus ook in Heusdenhout had de familie van den Boer een 
gemengd bedrijf. Naast het houden van melkvee, kippen, 
varkens en biggen werden er gewassen geteeld als 
aardappelen, groenten, spruiten, winterpeen, prei en frambozen. 
Verder graan (haver en rogge), mangelpeeën en 
groenvoer/knollen voor de koeien. Volgens Dien kregen de 
varkens in die tijd nog 'echt' eten: taptemelk (afgeroomde melk) 
en gekookte aardappelen. 
Over de spruiten zei ze eens: 'Die kunnen wat mij betreft niet 
duur genoeg zijn'. 'Wat heb ik een kou geleden in de winter bij 
het spruiten plukken!' 

Als oudste zoon volgde Toon na de oorlog zijn vader Drik als 
boer op. De moeder van Toon en Dien, Maria van Opstal, was in 
1939 gestorven. Toon was bij de overname van de boerderij nog 
niet getrouwd. Zus Dien bleef op de boerderij wonen en werken, 
en is er later ook ingetrouwd. In 1947 trouwde Toon met 
Cornelia, Maria Schoenmakers. In de loop der jaren mochten zij 
samen op de boerderij dertien kinderen ontvangen. Cornelia 
Schoenmakers was afkomstig van Teteringen. Ze werd er in 
1922 geboren. Ze is enkele jaren in dienst geweest bij de buren 
van de familie van den Boer. De vader van Toon en Dien, Drik, 
hielp voor zover mogelijk ook nog mee op de boerderij. Hij stierf 
in 1961. 
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Dien trouwde in 1944 met Antoon van den Wijngaart, afkomstig 
van de Teteringsedijk. Het gezin woonde in de mooie kamer van 
de boerderij. De kamer waarin de kinderen van den Boer vroeger 
nauwelijks mochten komen. Alle drie de kinderen van Dien en 
haar man werden in de boerderij geboren. In die kamer waren 
twee bedsteden. In de ene sliepen de ouders, in de andere de 
twee oudste kinderen. Het jongste kind lag in een kast. Toilet en 
keuken van de boerderij werden samen gebruikt met het gezin 
van haar broer Toon. In 1950 is Dien naar de Moleneindstraat 
verhuisd, waar ze nu nog woont. 

In 1961 kwam ook het oostelijke deel van Heusdenhout door 
annexatie bij Breda. In 1967 werd de boerderij van Toon van den 
Boer onteigend. Toon was toen 58 jaar. Zonder respect voor 
leeftijd en de historische waarde ervan werd de boerderij 
gesloopt. Toon en Cornelia gingen met hun gezin aan de 
Oosterhoutseweg wonen. Toon van den Boer ging werken bij de 
toenmalige Sociale Academie, gevestigd in het gebouw van het 
vroegere klein seminarie IJpelaar. Toen hij 68 jaar werd ging hij 
er met pensioen. Zijn ontspanning vond hij op zijn akker aan de 
Lageweg, langs de spoorlijn. 
Toon stierf op 93-jarige leeftijd in 2002. Zijn vrouw Cornelia 
Schoenmakers was eerder al, in 1996, overleden. 
De oorlogsjaren heeft Dien op de boerderij doorgebracht. Naast 
vele andere herinneringen, waarop mogelijk in de toekomst zal 
worden teruggekomen, vertelt ze het verhaal van hun paard. 
De Duitsers kwamen om ons paard. We zouden het later terug 
krijgen werd er gezegd. 
Janus Dielemans van de Lovensdijk (vroeger Leunsche
dijkstraat) zei:"Dien, je krijgt het paard niet meer terug". "Toen 
ben ik er op af gegaan", vertelt Dien. 

Bij de Helenahoeve van de familie Oomen in de Kapelstraat 
stond ons paard al ingespannen. Het paard stond in een span 
van vier paarden, die elkaar niet kenden. Daardoor waren ze erg 
onrustig. Naast dat vierspan stonden er nog meer paarden, die 
door de Duitsers in beslag waren genomen. 
Dien herkende de soldaat die hun paard had opgehaald, liep er 
op af en zei tegen die soldaat: "We zouden ons paard toch terug 
krijgen?" De soldaat vroeg haar smalend om boter en spek. 
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Driemaal Mw. Dien van den Wijngaart-van den Boer bij de eik 
naast de oprit naar de voormalige boerderij. De eik werd in 2012 
geveld en vervangen door een jong exemplaar. 
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Uiteindelijk zei de soldaat: "Als je het paard zelf uitzoekt, mag je 
het meenemen". Dien vertelt: "Dat heb ik gedaan tussen de 
onrustige andere paarden door. Ik zou het nu niet meer durven". 

Later hebben we ons paard toch nog in moeten leveren. Het 
paardentuig had ik toen verstopt in het bed van mijn vader, onder 
de dekens. Toen ze naar het tuig vroegen, vertelde ik dat we dat 
al eerder hadden moeten inleveren. De Duitse soldaten 
geloofden het. Het paard werd meegenomen richting Oisterwijk. 
Janus Verdaas uit de Heusdenhoutsestraat, hij was de buurman 
van Janus Oomen de kapelmeester, is de Duitsers gevolgd. 
Janus Verdaas was zelf geen boer. Janus bracht ons paard en 
het paard van Janus Oomen uit de Heusdenhoutsestraat mee 
terug. Voor 75 gulden heeft mijn vader het paard van Janus 
Verdaas terug gekocht. Daarna hebben we het paard bij Harry 
van Aert aan de Hoogeindsestraat ondergebracht. Die boerderij 
lag wat achteraf en daar was het paard wat veiliger dan bij ons 
aan de Heusdenhoutseweg. 
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Tot 1942 behoorde Heusdenhout tot de gemeente Ginneken en Bavel, 
later Nieuw-Ginneken (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. 

Wilt u reageren op dit artikel? Hebt u nog (familie)foto's uit het vroegere Heusdenhout of 
mooie of trieste verhalen van vroeger? Neem contact op. 
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:naar 
redactie@paulusvandaesdonck.nl 

De werkgroep legt alles zorgvuldig vast. Foto's · worden gescand en u ontvangt de 
originele foto's retour. Alle geschiedkundige informatie komt terecht in het archief van 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck. De informatie wordt gebruikt voor publicaties 
en tentoonstellingen. Zo blijft de geschiedenis van het vroegere Heusdenhout ook voor 
nieuwe generaties toegankelijk. 

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

19/04 Rob Ouwerling 
24/04 Ton van Gooi 
08/05 Mart van de Ven 

Hoge Hil 27 
Valkrustdreef 11 

Albatros 4 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Breda 
Breda 
Etten-Leur 

62jr 
78 jr 
79 jr 

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

(EN ANDER NIEUWS ) 98 

ULVENHOUTSE KOREN LATEN ZICH HOREN 
GEMENGD KOOR EN PAROCHIEKOOR 50 JAAR 

In 1963 werd op initiatief van pastoor Eppings in Ulvenhout een 
Gemengd Koor opgericht en een dameskoor voor de rouw- en 
trouwdiensten in de kerk. Beide koren vieren dit jaar hun gouden 
jubileum. En zij doen dit met een tentoonstelling in ons museum. 
Vele foto's vertellen de geschiedenis van beide verenigingen. 
Het gemengd koor vertelt u over hun vele optredens, zelfs in een 
opera. 
Het dameskoor heet inmiddels Parochiekoor nu enkele heren het 
koor zijn komen versterken. Maar de dames zijn nog zwaar 
vertegenwoordigd op de foto's. 
Beide koren hebben al meerdere dirigenten gehad. 
Zij brachten de couleur in het koor. 
Ook zij zijn vertegenwoordigd. 
Misschien hebt u nog enkele bijzondere foto's, die niet in de 
tentoonstelling hangen. 
Mogen we die dan even lenen om er een kopie van te maken? 
We hopen u allen te ontmoeten op deze tentoonstelling die loopt 
van 6 oktober tot 1 maart. 

200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

Paulus van Daesdonck besteedde het afgelopen half jaar veel 
aandacht aan het feit dat Nederland sinds 1813 een koninkrijk is. 
Tot 15 september kunt u de tentoonstelling nog bezoeken ! 
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TENTOONSTELLING OP KOMST 
ULVENHOUTSE KOREN LATEN ZICH HOREN 
50 JAAR GEMENGD KOOR ULVENHOUT 

50 JAAR PAROCHIEKOOR ULVENHOUT 
Dit jaar bestaan het Gemengd Koor en het Parochiekoor Ulven
hout 50 jaar .. 
We besteden dit jaar aandacht aan het koorleven in Ulvenhout 
in een tentoonstelling van foto's en muziek materiaal. 
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 6 oktober. 

Hebt u nog foto's die we even mogen lenen? Hebt u nog herin
neringen aan de gouden jubilaris ? We horen het graag van u. 

GEVALLEN ONDER DE SLOPERSHAMER 
Hebt u wel eens geteld hoeveel huizen, winkels en andere ge
bouwen gevallen zijn onder de slopershamer sinds u in een van 
onze zes dorpen woont. Alleen Heusdenhout neemt zelf al de 
helft voor zijn rekening. Maar ook in de andere dorpen viel veel. 

Hebt u nog een of meer foto's van uw huis of dat van anderen 
dat gesloopt is, leen ons uw foto uit, opdat we er een kopie van 
kunnen maken voor weer een nieuwe tentoonstelling 

WIELRENNEN, OOK DAT IS GESCHIEDENIS 
Jaarlijks bezoeken velen de Acht van Chaam, een internationaal 
criterium. Maar ook de ronde van Ulvenhout ,Bavel, Galder of 
Ginneken werden druk bezocht.. Ginneken had zelfs een wieler
baan. En Heusdenhout dit jaar zijn eerste ronde 
Paulus wil daar volgend jaar een tentoonstelling aan wijden. 
Hebt u nog herinneringen aan wielrenners uit Bavel, Galder, 
Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek of Ulvenhout? 
Foto's, artikelen, prijzen. Alles is welkom. 

En hebt u wellicht een affiche uit die tijd? We willen het graag 
van u lenen. >> redactie@paulusvandaesdonck.nl 
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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. 
- Van Jo Box ontvingen we een zestal programmaboekjes en 
drie affiches van wielerwedstrijden op de wielerbaan in 
Ginneken in de dertiger jaren. 
- Van Kees Sol een verkeersbord uit de oorlog:" Nach Breda 10 
km" door hem gevonden in het Cadettenkamp. 
- Van mevrouw Bredt een Welkomstgroet uit 1858. (zie elders 
in dit tijdschrift) 

Regelmatig liggen er leuke gaven in de brievenbus. Zonder 
afzender. Vermeld uw naam, opdat we u kunnen bedanken. 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 182 

AUGUSTUS - WARMTEMAAND - ONWEERSMAAND 
Als er muggenzwermen dansen 
Heeft 't schoon weerke alle kansen 

SEPTEMBER - HERFSTMAAND - FRUITMAAND 
Vorst in september 
Een zachte december 

UITSPRAAK 184 
Zonder enthousiasme 
is alles gedoemd te mislukken 

BIBLIOGRAFIE B.V.P. -JAARGANG 38 
In het laatste nummer van een jaargang vindt u altijd de 
bibliografie van de afgesloten jaargang. 
Helaas kunnen we die deze keer niet publiceren door een 
overvloed aan kopij. In BvP 196 publiceren we ze nu .. 
Onze excuses voor het ongemak. 
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Bibliografie jaargang 38 Redactie 339 
Bijzondere begrafenis in Bavel Kees Leijten 311 
Breng eens wat mee voor Paulus Redactie 339 
Brief uit Australië Joep van Gils 282 
Convocatie van voorzitter Gerard Oomen 263 
Crisis van de jaren dertig Vroukje Muntjewerff 271 
Er is weer veel te vertellen Hoofdredacteur 261 
Fietsen met Paulus - op excursie Hans van der Zanden 307 
Geschiedenis Bisdom Breda Louis Vriens 273 
Gevallen onde de slopershamer Kees leijten 338 
Goede avond met Advan Bijnen Redactie 272 
Heemkundig Weerbericht 182 Redactie 339 
In Memoriam Bestuur 336 
In memoriam Mart van de Ven Kees Leijten 315 
Inhoud Brieven van Paulus 195 Kees Leijten 340 
Mart van de Ven overleden Kees Leijten 315 
Nieuws uit het museum 98 Kees Leijten 337 
Ontginning in oorlogstijd Jan van der Beek 317 
PaulusMail - Goed Idee ? Redactie 281 
Sociale Klimaat in jaren dertig Vroukje Muntjewerff 271 
Tentoonstellingen op komst Kees Leijten 338 
Uit Heusdenhouts Historie 14 Wim Joosen 329 
Uitspraak 184 Redactie 339 
Ulvenhoutse koren laten zich horen Kees Leijten 338 
Uw nieuwe e-mailadres Redactie 263 
Welkomstgroet 1858 Redactie 312 
Wie weet waar dit is 13 Toon van Miert 324 
Wie wist waar dit is 12 Toon van Miert 325 
Wielrennerij, ook dat is geschiedenis Kees leijten 338 

PAULUS VAN OAESOONCK 
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. 

ecretariaat 
Girorekening 

-mailadres 

BRIEVEN VAN PAULUS 

: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-561 29 69 
: 37 13 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
: info@paulusvandaesdonck.nl website : paulusvandaesdonck.nl 

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 
bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente 

lnneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

R dactie : Kees Leijten; Louis Vriens 
R dactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout 076 5612742 redactie@paulusvandaesdonck.nl 

11y-out en vormgeving : Kees Leijten . 

MUSEUM 
heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1° zondag 

v n 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 ). 
chenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00-16.00 uur. 

t museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (KvK 41.10.49. 79) 

STUUR 
rard Oomen 

& Leijten 
NI k Kools 

ns van der Zanden 
oon Goos 
ke van Baal-Smeekens 

oon van Miert 
han Mulders 
uls Vriens 

LEDEN 

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

2012 
2010 
2012 
2010 
2010 
2011 
2011 
2012 
2012 

n van der Westerlaken + erevoorzitter; Gerard Mous + erelid; Jan van Dongen · erelid Jan Grauwmans: erelid 

UBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum) 
1 75 Monumentenboekje 
1 77 Molen 'De Korenbloem' 
1 77 130 jaar Mariaschool 
1 78 Korenmolen De Hoop 
1 79 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1 80 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1 81 Driekwart eeuw Constantia 
1 82 David Tomkins 
1 83 100 jaar school Galder 
11183 Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
1 84 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
1 85 Bibliografie 1 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 
1 86 Wandelen in Strijbeek 
1 87 Kerken in Bavel 
1 87 Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 
1990 Gem. Nw Ginneken in verleden en heden 
1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. 
1 94 Bibliografie Il 
1996 Wandelen op Luchtenburg 
1096 Veldnamen 26 (Index) 
1 96 Gemaallijst 1795 
1997 Straatnamen 
1999 Carnaval in Ulvenhout 
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
003 Boerderijen in 't Heem v. Paulus 

2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 
2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 
2007 50 Jaar KSO-Ulvenhout 

008 Mattheusschool Galder 125 jaar 
2011 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. Chris! Buiks, Jan. Spoorenberg 
Jan Broeders, Ad Jansen 
Ad Jansen 
Ben C. Martens 
Kees van Alphen 
Kees Leijten e.a. 
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e.a. 
Kees Leijten, Ad Mol e.a. 
Ben C. Martens 
Ben C. Martens 
Louis Vriens en JC.M .. de Roover 
Ben van der Veer 

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

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 2012-2013: € 19,- . 

1J automatische incasso€ 17,-. 




