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“Brieven van Paulus” 
 

Tweemaandelijks periodiek 

van de heemkundekring 

“Paulus van Daesdonck” 

 

40e jaargang nummer 203        ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken & Bavel, sprokkelmaand 2015 

Overal in ons heem 

We naderen de veertigste verjaardag van Paulus van Daesdonck, onze 

heemkundekring. Het is dan ook goed om de naamgever van onze 

vereniging weer eens voor het voetlicht te brengen. 

Dankzij een diepgravend artikel van Hans Vogels leren we dat onze 

Pauwel en de heren van Ypelaar uit één en dezelfde familie stammen. 

In Ulvenhout zijn zowel Van Daesdonck als Ypelaar geworteld. 

Daarop sluit heel mooi aan het overzicht van de eigenaren van het 

Bavelse kasteel Ypelaar dat Karel van den Hout ons geeft. 

Als we vandaar de Molenlei volgen komen we in Heusdenhout de 

kindertuinen tegen waarover Wim Joosen ons vertelt. 

Johan Mulders brengt ons met de Ginnekense paardentram weer 

richting Ulvenhout. Onderweg vertelt Toon van Miert ons over de 

pastorie aldaar, maar vooral over de indrukwekkende herdenking van 

het drama dat zich 70 jaar geleden afspeelde. 

Kortom: we brengen alle hoeken van ons heem weer in beeld en meer 

nog, in de hoop dat u er veel leesplezier aan beleeft. 

Namens de redactie, 

Hans van der Zanden 
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Agenda 2014-2015 

Maart 
 

Zondag 1  Museum open 

Dinsdag 31  Vergadering bij 40e verjaardag en lezing over 

het belang van heemkunde door Arnoud-Jan 

Bijsterveld op de hooizolder van de Pekhoeve 

April 
 

Vrijdag 3  40e verjaardag van Paulus van Daesdonck 

Maandag 6  Opening van tentoonstelling 

“1975 : Het geboortejaar van Paulus in beeld” 

Maandag 13  Lezing in de Pekhoeve over 500 jaar Mastbos 

  Brieven van Paulus 204 

Mei 
 

Zondag 3  Museum open 

Zaterdag 9  Fiets/wandeltocht Mastbos 

Juni 
 

Zondag 7  Museum open 

Juli 
 

Zondag 5  Museum open 

Augustus 
 

Zondag 2  Museum open 

September 
 

Zondag 6  Museum open 

Maandag 14  Lezing De Klokkenberg door George Dirven 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

Paulus’ museum is geopend elke 1e zondag van de maand en iedere 

woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur.  
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De heemkundekring als dienstverlener aan de 

gemeenschap 

door Kees Leijten 

Na de vergadering ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van 

Heemkundekring Paulus van Daesdonck houdt prof. dr. Arnoud-Jan 

Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University, op 31 

maart een feestrede met de titel: De heemkundekring als dienstverlener 

aan de gemeenschap. 

Hierin gaat hij in op de volgende vragen: wat is heemkunde en waarom 

bedrijven we heemkunde? Hoe past heemkunde in de ontwikkeling 

naar erfgoed? Hoe garanderen we dat de amateur, vrijwilliger en de 

burger betrokken zijn bij het behoud en het doorgeven van erfgoed? 

Welke rol past daarbij voor een heemkundekring en welke nieuwe 

taken? Welke instrumenten heeft een heemkundekring tot zijn 

beschikking? Hoe maken we de juiste keuzes voor de toekomst? 

Uiteindelijk dient een heemkundekring drager te zijn van collectieve 

identiteit en historisch besef. In de plaatselijke samenleving fungeert 

een heemkundekring als middel tot identificatie en lotsverbondenheid; 

als aanspreekpunt voor inwoner en gemeente; als bewaarder, behoeder 

en beheerder van erfgoed; en als verteller en makelaar van erfgoed. De 

activiteiten van een heemkundekring stellen bewoners en bezoekers in 

staat zich te verbinden met de geschiedenis en het erfgoed van de 

dorpen van de voormalige gemeente Ginneken en Bavel en daaraan 

hun eigen betekenis toe te voegen. 

U bent van harte welkom op de Hooizolder van Boerderij de Pekhoeve 

voor deze lezing op dinsdag 31 maart 2015 om 20:00 uur. 

Nota bene:  

Deze lezing wordt gehouden op dinsdagavond en niet op onze 

gebruikelijke maandagavond. 

  



76 

480e Thoornse marktprijs der rogge 

door Kees Leijten 

Voor de 480e keer heeft het gemeentebestuur van Breda per 1 januari 

2015 de Thoornsche Marktprijs der Rogge vastgesteld, voor het jaar 

2014. De nieuwe prijs is € 14,02 per oude Bredase Veertel. 

Een veertel is een oude Brabantse inhoudsmaat, groot 87,714 liter. 

Omgerekend is de prijs per hectoliter of mud dit jaar dus € 15,98. Vorig 

jaar was de prijs per hl of mud € 18,89. Dat betekent een prijsverlaging 

van de rogge op dat tijdstip van niet minder dan 15,4 %. 

Omstreeks 1535 werd deze prijs voor het eerst vastgesteld. 

Met deze prijs in rogge werd de huur van boerderijen en landerijen 

bepaald. Nog slechts enkele objecten vallen onder dit eeuwenoude 

stelsel, dat vanwege de rijke geschiedenis nog steeds gehandhaafd is. 

Het herinnert ons aan de eeuwenoude band met de abdij van Thorn, 

evenals de straatnamen in de Bavelse wijk Nieuw-Wolfslaar. 

In 1985 besloot het toenmalige gemeentebestuur de publicatie te 

stoppen. Maar Paulus was het daar niet mee eens en bleef jaarlijks 

publiceren. Op 28 maart 1994 deelde burgemeester Nijpels ons mede 

dat het college besloten had op ons verzoek in te gaan en de prijs weer 

jaarlijks te publiceren. 

De prijs wordt jaarlijks berekend door onze leden Willie Coppens-Buijs 

uit Etten-Leur en Jan Bastiaansen uit Rijsbergen. De prijs is gebaseerd 

op de gemiddelde prijs van de rogge op de twee dinsdagen vóór en de 

eerste dinsdag na de feestdag van Sint Lucia (13 december). B. & W. 

van Breda stellen de prijs vast. 

 Voor meer informatie zie Brieven van Paulus 51, 57, 58, 98, 99, 113 en 

168. 

De eerste 150 nummers van de Brieven vindt u op onze website. 
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Het 500-jarige Mastbos bij Paulus 

door Toon van Miert 

Het Mastbos is het oudst aangelegde productiebos van Nederland. In 

het interessante ‘Staatsbosbeheer 100 jaar natuur voor iedereen. Het 

Mastbos’ van Thijs Caspers (Abcoude 1999) lees ik in de inleiding: “Het 

Mastbos is opgedeeld in vakken, het wordt doorkruist door loodrecht op 

elkaar staande lanen en voor de drainage werden sloten in de loop der 

tijd steeds verder uitgediept. Door dit verleden draagt het niet het 

karakter van een natuurlijk bos, hoewel het laatste decennium in 

bepaalde delen een beheer gevoerd wordt, gericht op ‘vernatting’ en 

‘verwildering’.” Het wordt er allemaal nog mooier op voor de komende 

generaties, die er overigens alleen maar van gaan genieten als wij ze 

meenemen en ze wijzen op het geweldige geluk dat wij, inwoners van 

het heem van Paulus, hebben om zo dicht bij het Mastbos te wonen. 

Thijs Caspers, die een groot deel van zijn leven om de hoek van ons 

bos heeft gewoond en er verder op doorgeleerd heeft, komt op 

maandag 13 april naar de Pekhoeve om ons over de historie en de 

ontwikkeling van het Mastbos te vertellen. We kennen Thijs als 

redacteur van ‘Brabants Landschap’. Dat wordt al interessant, maar de 

avond krijgt na de pauze nog een extra dimensie in een forumgesprek 

waaraan Nol Verdaasdonk, ‘inwoner’ van het Mastbos en directeur van 

de Brabantse Milieufederatie, iemand van ‘Vrienden van het Mastbos’ 

en een medewerker van SBB of een enthousiaste vrijwilliger van onze 

‘achtertuin’ deelnemen. U krijgt uiteraard, voor zo ver de tijd het 

toelaat, de gelegenheid aan het gesprek deel te nemen.  

Op zaterdag 9 mei fietsen we naar de plekken in het Mastbos waar 

goed te zien is hoe het bos er de komende jaren uit komt te zien. Dat 

willen we allemaal wel meemaken, nietwaar? In de volgende Brieven 

leest u hier meer over. 

In de herfst organiseert Paulus van Daesdonck een tentoonstelling 

n.a.v. het 500-jarig bestaan van het Mastbosch. We kijken er naar uit!  
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Kroniek uit het land van Paulus 2014 

door  Ans en Frans van Aert 

 Januari 

1 Vandalen vernietigen 60 jaar oud veegwagentje bij museum 

Paulus van Daesdonck. 

2 Herdenking Slag bij Strijbeek 1814 trekt 500 bezoekers. 

5 Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad met medewerking van Harmonie 

Constantia en Gemengd Koor Ulvenhout. 

Platte buis uitgereikt aan De S.U.C. 

5 Nieuwjaarsconcert in Bavel met presentatie jubileumboek 

Harmonie St. Caecilia. 

10 Das Vivo wint dorpsquiz Ulvenhout. 

19 Boekenbeurs Lutoban brengt € 4200 op. 

24 Nieuw dorpshuis De Leeuwerik in Galder officieel geopend. 

  

Februari 

8 Loopgroep Galder wint 4e editie dorpsquiz Maerkrattenland. 

19 Bijzondere jaarvergadering van de Dorpsraad Ulvenhout staat in 

teken van afscheid Ria Knipscheer als voorzitter. 

Marion Schuurbiers volgt  Ria op als voorzitter. 

21 Jasper van de Maagdenberg en Gijs van Gurp winnen de eerste 

prijs bij het jeugdsauwelen in Ulvenhout. 

22 Niek Roovers wordt oppersauwelaar van Ulvenhout. 

  

Maart 

2 Bavel 10+ uitverkoren voor de Baviaon. 

3 Bavelse bouwclubs winnen eerste drie plaatsen in Kielgatse 

optocht. 

14 Toneelvereniging Ulvenhout speelt de sterren van de hemel met 

de komedie ”Groeten van de Veluwe”. 

18 Cor Voeten wordt benoemd tot erelid van Harmonie Constantia, 

na 60 jaar lidmaatschap. 

28 Buurtpreventie Bavel voortvarend aangepakt. 

Veel belangstelling bij dorpsgenoten voor beveiliging. 
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 April 

6 Jan Jansen opent de tentoonstelling “Koningen der 

Kermiskoersen” in museum Paulus van Daesdonck. 

11 Ulvenhout Proms zinderend muziekspektakel. Afscheidsconcert 

dirigent Harmonie Constantia Bjorn van Pruissen. 

12 Garage van Hooijdonk verhuist naar Chaamsebaan. 

13 Erfpachtovereenkomst Pekhoeve getekend. 

13 Voorjaarsmarkt Ulvenhout. 

25 Koninklijke onderscheiding voor: Stan Goosen, Henk Bos, Frans 

van Genuchten en Cees Vergouwen uit Ulvenhout, 

Frans Ruczynski uit het Ginneken, Nel van Loenhout uit Bavel en 

Jan en Ria van Aert uit Galder. 

29 (-3 mei) Jumelage Ulvenhout – Vélines zeer geslaagd. 

  

Mei 

1 Dorpsboekenkast in Galder-Strijbeek geopend. 

3 25e Bavels Truckkonvooi, een dag die niet snel vergeten zal 

worden. 

4 RKVV Gesta promoveert van 5e naar 4e klasse. 

12 Feest van Isidoor, patroonheilige van de boeren. 

17 Lancering 40e buurtpreventieproject, Ulvenhout-Boven. 

  

Juni 

1 Rommelmarkt en Oldtimertreffen Galder meer dan geslaagd. 

3 Burgermeester Van der Velden maakt aftreden bekend. 

5 Voorzitterswisseling bij Harmonie St. Caecilia in Bavel. 

Ben Vaessen neemt de voorzittershamer van Toine Jansen over. 

6 Tweede Ronde van Heusdenhout. 

6 Bert Paulussen overleden. 

6 Fons van Loenhout neemt afscheid als huisarts in Ulvenhout. 

11 Jonge ooievaars in het Markdal. 

21 Midzomeravond festival Ulvenhout gaat van start in 

Grimhuijsenpark. 

Ook werd er afscheid genomen van André Damen, cultuurdocent 

van KBS De Rosmolen. 
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22 Bavel Anno gezellig en druk. 

27 Spectaculaire opening Garage van Hooijdonk. 

27 Voorzitter en “Gouden Trio” benoemen Janus Boogers tot erelid 

UVV ’40. 

29 Overweldigende belangstelling bij afscheid pastor Wim Klein. 

  

Juli 

3 Burgemeester Van der Velden zet speurneuzen van OBS De 

Toermalijn in het zonnetje. 

6 Ria Vissers-van Hoek koninklijk onderscheiden. 

13 Strijbeek, Big Jump in de Mark voor proper water. 

  

Augustus 

 Een heerlijke vakantiemaand ondanks de vele regen. 

15 Brieven van Paulus 200 verschijnt. 

 September 

13 Mariakapel in Ulvenhout krijgt nieuw rieten dak geschonken 

door Jelle de Ruijter. 

20 Eerste Heusdenhouts festival geweldig succes. 

24 Bredase Vredesprijs 2014 voor Bavels echtpaar Meyers. 

29 Molenaars echtpaar uit Ulvenhout Van der Westerlaken-van de 

Wouw 60 jaar getrouwd. 

  

Oktober 

1 Koninklijke onderscheiding voor Jan van de Heijden uit Bavel. 

5 Opening 61ste tentoonstelling Paulus van Daesdonck: 

“70 jaar bevrijd – vreugde en verdriet”. 

9 7-jarige Mattijn uit Ulvenhout genomineerd voor WNF-Photo 

award. 

11 Oranjecomité Bavel Actief viert 35 jarig bestaan. 

12 110-jarig jubileum feest Laurentiuskerk. 

Prachtig Mozartconcert Gemengd Koor Ulvenhout. 

13 Jaarvergadering Paulus van Daesdonck in de Tussenpauz met 

vertoning van film 70 jaar bevrijding Bavel. 

Kees Leijten benoemd tot erevoorzitter van de heemkundekring. 
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25 Boerderij De Pekhoeve, juweeltje in hartje Ulvenhout. 

Eerste authentieke steen overhandigd aan Bas Dusseldorp, maker 

van de fraaie pentekening van de Pekhoeve. 

27 Vertoning van de film “Vrijgevochten” in de Pekhoeve. 

De film werd gemaakt in opdracht van het stadsarchief Breda 

naar aanleiding van de bevrijding van Breda 70 jaar gelden. 

28 Bevrijding Bavel op gepaste wijze gevierd. 

31 Mounties en Cor Nuijten verrassende winnaars Dorpsquiz Bavel. 

  

November 

16 De sint brengt aan alle dorpen een bezoek. 

27 Peter van der Velden neemt afscheid van gemeenteraad en legt 

ambtsketen neer. Hij ontvangt de zilveren erepenning behorende 

bij het ereburgerschap van Breda. 

28 Afscheid van Peter van der Velden voor genodigden en inwoners 

van Breda, in de Grote Kerk. 

  

December 

6 Diamanten huwelijk echtpaar Heestermans-van Gestel. 

19 Kerstborrel Bavel brengt € 5.000 op voor het goede doel. 

21 Bas en Jeroen van Boxel fietsen voor Serious Request. 

Opbrengst € 3.615. 

21 Sfeervol kerstconcert van Ulvolume bij de Pekhoeve. 

31 Traditioneel Nieuwjaorke Ouwe zingen in verschillende dorpen. 
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In memoriam Hans de Brouwer 

door Kees Leijten 

Op woensdag 17 december overleed de oud-medewerker van ons 

museum Hans de Brouwer. Hans werd 74 jaar. 

Door bemiddeling van het gemeentebestuur van Nieuw-Ginneken werd 

Hans de Brouwer op 1 november 1992 in het kader van de Melkert-

banen op ons museum benoemd. Hij bleef dat tot 1 april 2005, bijna 

12,5 jaar na zijn benoeming. 

Hans was Ulvenhouter van geboorte, getrouwd met Jeanne Nous, 

eveneens uit dit dorp. Hij laat zijn vrouw, dochter, schoonzoon en twee 

kleinkinderen na. Hans heeft zich vanaf het begin ingezet met de 

inventarisatie van de collectie van het museum, toen nog op kaarten in 

de kaartenbak, later op de computer. Het museum zag er weer netjes 

en opgeruimd uit. Kleine reparaties werden verricht. De tuin werd goed 

verzorgd. Ook heeft hij de grote collectie foto’s geordend die onze 

kring in twintig jaren verzameld had. Foto’s uit Ulvenhout kon hij 

zonder aarzelen beschrijven maar ook de foto’s van Bavel en Galder 

wist hij snel te benoemen. 

Hans was een gezellige medewerker bij wie de koffie altijd klaar stond 

voor de bezoekers die buiten de openingstijden binnenliepen om iets 

af te geven of informatie te halen. Hij was de goede huisvader van ons 

museum. Na zijn afscheid liep hij regelmatig binnen in het museum om 

zijn opvolger meer vertrouwd te maken met onze collectie en om Iwan 

meer te vertellen over de nieuw binnengekomen foto’s. 

De laatste jaren lieten die herinneringen hem in de steek. Op 17 

december is hij na een kort ziekbed overleden. 

Hans, rust in vrede. 

Paulus van Daesdonck, kring en museum, wenst zijn vrouw Jeanne, 

kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe. We zullen 

Hans missen. 
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Hans de Brouwer (rechts) droeg de sleutel van het museum over aan Iwan Turzanski. 

 

 

 

Breng eens wat mee voor Paulus 

“Breng eens wat mee voor Paulus “ was jarenlang de slagzin van ons 

museum. Door de giften van vele leden hebben wij een eigen museum 

opgebouwd dat veel waardering oogst in stad en land. Ook nu komen 

er regelmatig nog leuke dingen binnen. 

Van de familie Van Loon uit Bavel ontvingen we jaargangen 1926 en 

1953 van de Katholieke Illustratie en jaargangen 1923 en 1924 van de 

Heilige Familie. 

De familie Van de Snepscheut-van Miert kwam met verschillende foto’s 

en een Aspergil.  
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De Ginnekense paardentram 

door Johan Mulders 

Heemkundekring Paulus van Daesdonck worstelt al een tijdje met de 

vraag: wat te doen met de antieke paardentram uit 1884. Die staat al 

jaren niets te doen in de loods van oude brandweerkazerne aan de 

Slotlaan in Ulvenhout. Dat doet geen recht aan de tram zelf en al 

helemaal niet aan het werk van de restaurateurs uit de jaren negentig 

van de vorige eeuw, die er hun ziel en zaligheid in gelegd hebben. De 

andere gebruikers van de brandweerkazerne vinden eigenlijk dat de 

tram daar een beetje in de weg staat en in de praktijk wordt er wel eens 

wat mee ‘geschoven’. Kortom geen ideale situatie. 

Om een passende bestemming te vinden is aan de Avans hogeschool 

gevraagd mee te denken en een onderzoek te doen naar de 

toekomstmogelijkheden van de tram. 

Een groep van vier 2e jaars studenten is er vorig jaar oktober mee aan 

de slag gegaan en maandag 19 januari hebben ze hun eindresultaten 

gepresenteerd in de Goeikamer van de onlangs prachtig 

gerestaureerde Boerderij de Pekhoeve.  

Aanvankelijk was de opdracht tweeledig: bekijk eens of de tram 

toeristisch, recreatief kan worden ingezet en bekijk daarnaast of er een 

geschikte opstelplaats kan worden gevonden, waar de tram veilig en 

schoon kan staan, waar het publiek er van kan genieten en liefst ook 

nog zodanig dat het een meerwaarde oplevert. Bij voorkeur moet die 

plek in de nabijheid van het museum aan de Pennendijk zijn, omdat de 

tram onderdeel uitmaakt van de collectie. 

Op 1 november 2014 heeft een groepje ‘deskundigen’ de tram bij de 

brandweerkazerne naar buiten gereden en er van alle kanten nog eens 

goed naar gekeken. De algemene conclusie was dat:  

 de tram op enkele details na goed en mooi gerestaureerd is. 

 het restauratiewerk hier en daar aan herstel of bijwerken toe is. 
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 de tram eigenlijk een museumstuk is dat niet aan weer en wind 

mag worden blootgesteld. 

 het een kwetsbaar object is dat een voorzichtige behandeling 

verdient. 

 het onderstel er eigenlijk qua verhoudingen en qua techniek 

niet echt onder past. 

 de stabiliteit een probleem kan zijn als er met zware belading 

een bocht wordt genomen. 

 gebruik op de openbare weg vooraf nogal wat technische 

aanpassingen zal vereisen. 

Kortom: voor een gebruiksfunctie buiten op de openbare weg en met 

publiek erin is de tram te kwetsbaar. Blijft over; het zoeken naar een 

geschikte stalling met meerwaarde.  

Bijkomend probleem is dat de tram zo hoog is (3.10m) dat hij niet door 

de meeste garagedeuren kan. Er moet dus iets worden bedacht waarbij 

het stalen luchtbandenonderstel er onderuit gehaald kan worden en 

dan wel zodanig dat hele cabine toch nog horizontaal kan worden 

verplaatst of verrold op kleine wielen of op rolborden. Op die manier 

kan de tram dan alsnog naar binnen gereden worden. 

Doordat de gebruiksmogelijkheden zich gaandeweg de studie - en na 

de technische inspectie - beperkten tot louter binnen functies werd het 

voor de Avans studenten een stuk minder interessant. Ze hebben zich 

vanaf dat moment alleen nog toegelegd op het zoeken naar geschikte 

locaties voor het stallen van de tram. 

Langs de historische route van de tram hebben zij diverse 

horecagelegenheden benaderd met de vraag of men daar interesse 

had om de tram, als representatief en decoratief object, in hun zaak op 

te nemen. Daar werd in het algemeen erg enthousiast op gereageerd. 

Rond de tram zouden dan activiteiten kunnen worden georganiseerd 

om het toeristisch interessant te maken zoals: animatie voor kinderen, 

koffietram, bijzondere vergaderruimte en informatie- of 

expositiecentrum. 
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Ook een mogelijke plaatsing op het Pekhoeveterrein is ter sprake 

gekomen. In dat geval moet er wel een geconditioneerd glazen huis 

(Orangerie) worden gebouwd om de tram goed in op te stellen. In en 

rond de tram kunnen dan ook weer activiteiten plaatsvinden zoals: 

vergaderingen, presentaties, exposities, kamerconcerten, trouwerijen, 

lezingen e.d. Ook zou de koepel met de tram erin kunnen dienen als 

toeristisch informatiepunt.  

Aan de tramcommissie nu de taak om uit de voorgestelde 

plaatsingsmogelijkheden een keuze te maken en het demonteren van 

het onderstel voor te bereiden. 

Bij gelegenheid van de viering van 40 jaar Paulus zal de tram nog één 

maal opgesteld worden voor ons museum. Daarna gaan de wielen er 

onderuit en gaat het voertuig naar een geschikte (tijdelijke opstelplek). 
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De tramcommissie gaat vervolgens werken aan een definitieve 

plaatsing op het Pekhoeveterrein. 

Bijgevoegd is een kaartje van de historische route, die de tram tot 1925 

reed, bijgevoegd. Bijzonder detail is, dat het eindpunt van de tram in 

Ulvenhout Uitspanning de Roskam was. Dat is het punt in de 

Dorpstraat bij de rotonde precies tegenover de Pekhoeve. De tram die 

nu in Ulvenhout staat is gebouwd in 1884 en is vanaf het begin gaan 

rijden op het traject Ginneken – Station Breda. Later – in 1903 -werd de 

lijn naar Ulvenhout doorgetrokken. Heel bijzonder is dat het 

Ulvenhoutse tramrijtuig het oudste nog bestaande in Nederland is. 

Bij de presentatie in Boerderij de Pekhoeve waren ook drie van de 

restaurateurs van weleer aanwezig. Zij vertelden met verve over de 

restauratieperiode in 1993-1994 en hun enthousiasme was zeker nog 

niet bekoeld. Reden te meer om de tram een goede plek te geven. 

 
Van links naar rechts: Jos van der Aa, Jan van Dongen en Huub Brech. 
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Poolse en Joodse muziek 

Lezing door Edward Cuber 

verslag Louis Vriens 

Geschiedenis van Polen 

In het kader van de 70-jarige bevrijding 

kreeg de jaarlijkse muziekmiddag dit 

jaar een iets andere invulling dan 

normaal gebruikelijk. Edward Cuber, 

Polenkenner bij uitstek, gaf een 

muzieklezing met als titel: “Strijd van de 

Polen” en de “1e Poolse Pantserdivisie 

tijdens de Tweede Wereldoorlog”. 

Naast de bijzondere en indrukwekkende 

beelden heeft Edward heel veel tijd en 

moeite gestoken in bijpassende, vaak, 

Poolse en Joodse muziek. Je kunt hier 

spreken van een zeer geslaagde 

compositie in beeld en geluid. 

Edward neemt de mensen mee naar het ontstaan van het Poolse rijk in 

het jaar 966 na Christus, toen vorst Mieszko I zich bekeerde tot het 

christendom en de verschillende Slavische stammen op de laagvlakte 

tussen de rivieren Oder en Wisła verenigde. Het Pools-Litouwse rijk was 

tussen 1386 en 1572 qua oppervlakte het grootste rijk in Europa, dat 

zich uitstrekte vanaf de Oostzee tot de Zwarte Zee, met het huidige 

Wit-Rusland en grote delen van het huidige Oekraïne binnen zijn 

grenzen. In het jaar 1683 stonden de Ottomaanse Turken voor de 

laatste keer voor de poorten van Wenen. Hoewel het beleg in eerste 

instantie succesvol verliep voor de Ottomanen werden zij uiteindelijk 

verdreven door de Heilige Liga onder leiding van de Poolse koning Jan 

Sobieski. Het verlies van de Slag om Wenen kostte de Ottomanen 

uiteindelijk Hongarije en zette een lange periode van verval in. 
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Polen kreeg in 1791 de eerste geschreven grondwet in Europa. Het 

hervormingsproces stopte met de verdelingen van Polen onder 

Rusland, Oostenrijk en Pruisen (1772, 1792 en 1795). Het tijdens de 

napoleontische oorlogen opgerichte Hertogdom Warschau werd door 

de Russische tsaren geannexeerd. Tussen 1795 en 1918 vonden er twee 

grote opstanden plaats met als doel het herstel van een soeverein 

Polen. Beide opstanden mislukten met grotere repressie van de 

overheersers tot gevolg. Polen kende echter een sterke bloei van het 

(veelal clandestiene) culturele leven, die van belang zouden zijn bij het 

in stand houden van het Poolse onafhankelijkheidsstreven. In 1915 

werd door Oostenrijk-Hongarije en het Duitse Keizerrijk het 

Regentschap Polen opgericht in het voormalig Congres-Polen, maar 

oude Poolse gebieden zoals de provincie Posen maakten hiervan geen 

deel uit. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd in 1918 een nieuw groter Polen 

opgericht, dat zijn nieuwe onafhankelijkheid tegenover de Sovjet-Unie 

succesvol verdedigde tijdens de Pools-Russische Oorlog van 1919-

1921. Bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog werd het land 

verdeeld tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. Veel Polen vluchtten 

na de val van Polen in 1939 naar Frankrijk. Daar vochten ze voor de 

tweede maal tegen de Duitsers in 1940, waarna ze naar Engeland 

uitweken. In het kader van een Brits-Poolse overeenkomst werden een 

landmacht, luchtmacht en marine opgericht die op dat moment zeer 

welkom waren gezien de penibele situatie waarin de Britten zich 

bevonden. 

1e Poolse Pantserdivisie 

De Poolse eenheden stonden grotendeels onder Brits opperbevel, met 

Brits materieel en uniformen (met Poolse rangtekens), maar met de 

clausule dat de Polen in eigen militaire eenheden zouden strijden. Het 

Eerste Poolse Legerkorps werd vervolgens in Schotland opgericht, 

waarin de 1e Pantserdivisie en de Poolse 1e Onafhankelijke 

Parachutistenbrigade een volledig operationele status bereikten. 

Gedurende zijn verblijf in Schotland van 1942 tot 1944 bewaakte dit 

korps 200 km aan Britse kust. 
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De 1e Poolse Pantserdivisie werd opgericht op initiatief van Generaal 

Stanisław Władysław Maczek. In augustus 1944, na de invasie in 

Normandië speelt de divisie een cruciale rol bij de afgrendeling van het 

vluchtende Duitse Zevende Leger in de buurt van Falaise. Vervolgens 

leidt de gevechtsroute van de divisie via België, Nederland naar 

Duitsland. Generaal Maczek was ook verantwoordelijk voor de 

bevrijding van Breda. Dankzij het behoedzame en tactische optreden 

van Generaal Maczek blijft de stad grote vernielingen bespaard. Op 29 

oktober 1944 werd Breda bevrijd. De strijd werd op 6 april 1945 

voortgezet waarbij grote delen van Oost Drenthe en Groningen door 

de divisie werden bevrijd. 

Afspraken gemaakt op de internationale conferenties in Teheran en in 

het Russische Jalta tussen de leiders van de Geallieerden, Roosevelt, 

Churchill en Stalin, bepaalden de toekomst van Duitsland en Europa na 

de oorlog. Dat betekent voor Polen dat het onder de Russische 

invloedssfeer komt. Het blijkt dat al op 22 juli 1944 de Russen de eerste 

communistische regering in het naoorlogse Polen in leven hadden 

geroepen. Het was al gauw overduidelijk dat voor de Poolse militairen 

van terugkeer geen sprake meer kon zijn. Als ze zouden terugkeren 

werden ze als oorlogsmisdadigers beschouwd en naar Siberië gestuurd. 

Veel Poolse militairen moesten ver van huis in een voor hen vreemd 

land een nieuw bestaan op zien te bouwen.  

Concentratiekampen en vernietigingskampen 

Dat muziek van grote waarde kan zijn bij het opnemen van beelden 

illustreert Edward aan de hand van beelden van omgevingen van 10 

vroegere concentratie- en/of vernietigingskampen van de Nazi’s in 

Polen. Zijn favoriete componist Chopin versterkt veelvuldig de 

uitstraling en emoties van de beelden. Ook traditionele Poolse 

volksmuziek, Jiddische en Hebreeuwse muziek geven de beelden die 

extra meerwaarde die ze verdienen. Dit vraagt naast historische 

feitenkennis ook een grote kennis van de ontstaansgeschiedenis en 

betekenis van muziek. Tijdens de uitleg van Edward kun je een speld 

horen vallen. Als dank voor zijn duidelijke en met kennis doorspekte 

lezing dankt het publiek hem met een ovationeel applaus.  
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Pauwels van Daesdonck en zijn verwantschap 

door Hans Vogels1 

Inleiding 

We schrijven 23 december 1344. Margaretha van Liedekerke en haar 

man Jan van Leefdael, burggraaf van Brussel, heer van Oirschot en Perk, 

verkopen al haar goederen en rechten in de heerlijkheid Breda.2 Haar 

oudere zus Aleijdis had in 1327 al de heerlijkheid verkocht aan hertog 

Jan III van Brabant.3 Na 57 jaar was met deze verkoop de bemoeienis 

van de Van Gavere’s en hun nazaten als heer en als grootgrondbezitter 

in de regio Breda nagenoeg ten einde. Aanwezig bij deze gebeurtenis 

waren ridder Jan van den Houte, Willem van Gagheldonc, Gielys van 

den Wijnghaerde, Gielys van der Boverien, Pauwels van der Daesdonc, 

Diederik Sterke, Jan van den Lare, Ghijsbrecht van Rode, Jan van 

Buerstede en Willem Leysenzoon, allen leenmannen van de heer van 

Breda.  

 

 
Een vazal brengt leenhulde door zijn handen in die van zijn heer te leggen. 

Met drie symbolische handen wijst de vazal op zichzelf en het goed dat  hij in leen 

ontvangt. Afbeelding naar de ‘Saksenspiegel’. 
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Het is het begin van een reeks van zes vermeldingen in de periode 

1344-1364. Pauwels van der Daesdonc was een edelman die zich 

noemde naar het leengoed “Daesdonc”, een landgoed dat nog lang 

verbonden zou zijn aan zijn familie. Pauwels van der Daesdonck is 

tevens de naamgever van de heemkundekring Paulus van Daesdonck 

die in 1975 werd opgericht. Hoewel we over Pauwels bescheid weten is 

er weinig bekend over zijn afkomst en naaste familie.4 Na 1400 wordt 

de informatie wat uitvoeriger. Ofschoon Pauwels de eerste was die in 

een officieel document zich met die benaming tooide was hij niet de 

eerste die zich naar dit landgoed noemde.  

Dat mag bevreemding wekken want waar komt deze wetenschap 

vandaan als dit niet zwart op wit terug te vinden valt? 

Vernoeming 

Wie onderzoek doet in de periode vóór 1500 moet niet verbaasd 

opkijken als hij een wereld aantreft met wat andere gebruiken. Om met 

stamboomonderzoek enigszins verder te komen moet je jezelf 

bekwamen in onderwerpen zoals namen, benoeming en aanduiding, 

vernoeming, heraldiek, generatiebreedte en meerderjarigheid, 

wettigheid versus natuurlijk. Ik kan er over meepraten want ik ben juist 

sterk geïnteresseerd in deze periode en dan met name in de gegoede 

en adellijke families.5 Onderzoekers die zich verder willen bekwamen 

kan ik verwijzen naar een ongepubliceerd artikel met tips mijnerzijds 

dat digitaal beschikbaar is.6 In dit artikel wil ik me beperken tot een 

tweetal aspecten die ons in het onderzoek verder helpen: vernoeming 

en heraldiek en die items ook slechts summier omdat een en ander niet 

relevant is voor het doel van deze bijdrage. 

In de 13e tot en met de 15e eeuw kom je personen tegen die soms wat 

anders genoemd worden. Vaak met de extra aanduiding ‘genaamd’, 

‘alias’, ‘die men heit’ oftewel dictus in het Latijn. Als je zoiets ziet dan 

moet je opletten want dat ‘genaamd’ kan op diverse wijzen 

geïnterpreteerd worden. In een Bossche oorkonde van 10 februari 1306 

zien we 118 vooraanstaande schepenen, gezworenen en poorters van 

’s-Hertogenbosch met naam genoemd. 



   95 

Daarvan zien we 55 mannen met de aanduiding ‘genaamd’ in hun 

naam.7 Die aanduiding ‘genaamd’ zien we per geval in wisselende 

betekenissen zoals: een verduidelijkende koosnaam, aankondiging van 

een patroniem/matroniem, een bijnaam, een beroep, als aanduiding 

van een naamgevend bezit, of als herkomstaanduiding. 

Tot ongeveer 1500 valt te constateren dat kinderen niet alleen met hun 

voornaam naar een grootouder werden vernoemd maar vaak ook nog 

eens de achternaam of bijnaam van die persoon verwierven. 

Zo waren de Bosschenaar Aart Stamelart Hendriks zoon van Uden 

(† voor 1448) en de Helmonder Jan van Hasselt Claas Wielmans zoon 

(† voor 1430) beide vernoemd naar hun respectievelijke grootvaders 

van moeders zijde: Aart Stamelart van den Kelre († voor 1408) en Jan 

van Hasselt sr. (gehuwd rond 1340). Deze Aart Stamelart Jans zoon van 

den Kelre was op zijn beurt vernoemd naar een moederlijke grootvader 

Aart Stamelart van Bruheze († voor 1326). Vernoeming naar 

grootouders, verwanten en voorouders kon ook vreemde vormen 

aannemen. Zo kom je rond 1400 in het gezin van de Boschenaar 

Gooswijn Cnode8 in de namen van diens zonen de volgende 

naamscombinaties tegen: Gooswijn Cnode; Gijsbert Bac; Hendrik Bac; 

Dirk Posteel; Jan de Bie en Laurens Volkart.9 De eerste twee waren hier 

naar de beide grootvaders vernoemd, de derde naar een broer van 

moeder en de rest naar verdere voorouders. 

Door vernoeming konden familienamen en ingeburgerde persoons- 

c.q. bijnamen via dochters in andere families terechtkomen. Daardoor 

kun je opeenvolgende generaties en broers onderling onder een 

andere benaming zien optreden. 

Mooie voorbeelden hiervoor zijn de broers Willem van Kessel en Dirk 

van Bylant zonen van de Kempenlandse ridder Jan van Eyndoven 

(† voor 1369); de broers Hendrik Stakenborch en Reyneer Haengreve 

zonen van de Astense Matheeus van Boescot († voor 1387).  
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Locatie van het landgoed Daasdonk op een kaart uit 1739.

10
 

Peter van der Daesdonck 

Onder de jongere generaties van het geslacht Van der Daesdonck zijn 

we bekend met het echtpaar Elisabeth van der Daesdonck en Hendrik 

van Goirle Aleijten zoon. Hieruit zijn de volgende kinderen bekend: de 

zonen Peter en Arnold en de dochters Lyel en Catharina. Alleen 

jonkvrouwe Lyel van Goirle, ook wel Liel/Liedelt/Lyla genoemd, huwde 

met een Willem van Oesterzeel uit Breda.11 Dat de kinderen van 

Elisabeth naar hun vader Van Goirle werden genoemd spreekt vanzelf. 

De oudste (in leven gebleven) zoon Peter van Goirle, vanaf 1388 

vermeld, is nooit gehuwd. Wel verwekte hij bij Aleijt Gerits dochter van 

Buten een natuurlijke zoon met naam Henrick.12 Peter wordt in een 

Bosche schepenakte uit 1450 aangeduid als Peter van Ghoerle alias van 

der Daesdonck.13 Hoewel Peter een Van Goirle was ging hij dus ook 

door het leven onder de benaming Peter van der Daesdonck en dat 

terwijl hij met het leengoed Daesdonc niets te maken had! 
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Dat vererfde namelijk onder de nakomelingen van Hendrik van der 

Daesdonck, de vermoedelijke broer van voornoemde Elisabeth van der 

Daesdonck. 

De reden voor deze benaming is vernoeming en de meest voor de 

hand liggende vernoeming is die naar zijn “onbekende” moederlijke 

grootvader. 

Van Goirle 

Peter van Goirle wordt in 1388 voor het eerst handelend vermeld zodat 

we mogen aannemen dat hij dan toch zeker meerderjarig en 24 jaar zal 

zijn geweest.14 Hij zal dus zo uiterlijk 1364 geboren zijn hetgeen als 

schatting nog niet zo gek is omdat zijn oom heer Arnold Aijken, deken 

van Antwerpen, alles wat hij na de dood van zijn moeder Aleijdis in 

Goirle bezat in 1358 aan zijn broer Hendrik overdroeg.15 Heer Arnold 

Aijken van Goerle was al vóór 1 april 1347 pastoor van de kapel van 

Rijsbergen, in 1350 deken van Sint-Oedenrode en scholaster van het 

Sint-Janskapittel te Den Bosch, hertogelijk raadslid 1354/1355 en 

ontving in 1356 het dekenaat van O.L. Vrouw te Antwerpen.16 Omdat hij 

in 1347 al acteerde als pastoor weten we dat hij toen minimaal 25 jaar 

zal zijn geweest, zijnde de minimumleeftijd voor een priester.17 De 

leeftijd van heer Arnold Aijken (geboren uiterlijk 1322) en zijn mooie 

loopbaan in de periode 1347-1387 maakt aannemelijk dat zijn broer 

Hendrik al gemakkelijk voor 1358 gehuwd zou kunnen zijn.18 Laten we 

echter van diens eerste vermelding in 1358 uitgaan dat hij in dat jaar 

uiterlijk gehuwd was met Elisabeth van der Daesdonck. De minimale 

huwelijkse leeftijd van een meisje naar middeleeuws Canoniek recht 

was 12 jaar maar zal gemiddeld zo rond de 15 jaar hebben gelegen, 

zijnde de gemiddelde leeftijd voor het bereiken van de procreatieve 

leeftijd.19 Dat plaatst haar geboorte in de periode dik tot net voor 1344. 

In het voorgaande is geopperd dat haar vader de voornaam Peter en 

de toenaam Van der Daesdonck zou hebben gedragen. Dan kom je dus 

uit op een Peter van der Daesdonck die al vóór Pauwels met de 

benaming Van der Daesdonck heeft rondgelopen. 
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Heraldiek 

Voor wie zich in de Brabantse heraldiek wil gaan verdiepen is het uit 

1991 daterende 'Brabantse heraldiek in historisch perspectief' een 

interessante en nuttige publicatie waaruit ik in mijn onderzoek veel heb 

herkend en waaraan ik in mijn onderzoek naar de nakomelingen van de 

12e eeuwse graven/heren van Rode veel heb ontleend.20 Binnen de 

heraldiek vallen verschillende gewoonten en mogelijkheden te 

onderscheiden. Daarbij beperk ik me tot die voorbeelden die 

rechtstreeks betrekking hebben op mijn verhaal. Het hoofd van de 

familie of de vertegenwoordiger van de oudste familietak voerde 

meestal het familiewapen zonder toevoegingen. Zolang hij leefde 

voerden zijn zonen en broers een gebroken wapen, dat wil zeggen het 

familiewapen met daarin persoonlijke afwijkingen of toevoegingen. 

Met afwijkingen bedoel ik een toename of vermindering van de 

kenmerkende wapenonderdelen, of een wijziging in de wapenkleur. Dit 

zou bijvoorbeeld in het bekende Van Rode-wapen met de drie 

molenijzers uitgevoerd kunnen worden door het aantal molenijzers te 

vermeerderen of te verminderen, of in een andere kleurencombinatie 

weer te geven.21 

Met toevoegingen doel ik op het aanbrengen van een barensteel met 

hangers als een aanduiding voor een jongere tak. De barensteel is een 

horizontale balk met drie of meer hangers (verticale balkjes) die 

meestal bovenin over het oorspronkelijke wapen heen werd afgebeeld. 

Het is opmerkelijk dat we vanaf 1266 in het wapenschild van de heren 

van Mierlo en hun nakomelingen drie molenijzers vergezeld van 

barensteel met drie hangers aantreffen. Met vermindering wil ik wijzen 

naar het familiewapen dat de Bosche familie (Rover) van Aenscot eind 

13e eeuw onderging. Een jongere generatie bracht het aantal 

molenijzers van één weer terug op het vertrouwde aantal van drie. 

Heraldische gebruiken zijn van alle streken en tijden en zodat je ook in 

de regio Breda vermeerdering/vermindering van de heraldieke 

elementen en barenstelen in familiewapens ziet voorkomen.  
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Van Ypelaer 

Laten we nu eens de periode vóór Pauwels verschijningsperiode 

bekijken met aandacht voor zijn familiewapen. Het wapen van Pauwels 

is al meermalen afgebeeld.22 Het bevat een Sint Andreaskruis op een 

veld met hermelijnenstaartjes (dat dit Franse lelies zouden zijn is een 

misvatting23). We zijn vóór Pauwels niet bekend met oudere 

vermeldingen van zijn benaming, maar van zijn familiewapen zijn wel 

diverse eigentijdse en oudere vermeldingen bekend maar dan onder de 

benaming Van Ypelaer. Het geslacht Van Ypelaer (bekend vanaf 1343) 

voerde hetzelfde wapen als de Van der Daesdoncks.24 Het goed Ypelaer 

lag even ten noorden van Ulvenhout en het goed Daesdonck ten 

zuiden ervan aan de overzijde tussen de rivier de Mark en de 

Galdersebeek. Het is dan opmerkelijk dat we op 19 november 1343 een 

Jan van Ypelaer de hoeve te Galre, die zijn vader Peter had bezeten, 

zien verpachten aan Jan van Bavel.25 De Van Ypelaers blijken dus ook in 

de naaste omgeving van de Daesdonck gegoed te zijn geweest. Dat 

gegeven en de heraldieke wapenovereenkomst is voldoende om eens 

verder terug in de tijd te gaan. Dat is wat betreft de Van Ypelaers niet 

moeilijk. Vader Peter van Ypelaer kan vereenzelvigd worden met Peter 

zoon van Zebrecht van Ulvenhout.26 Deze Peter zien we handelend 

vermeldt in de periode 1309-1333. In 1343 wordt hij waarschijnlijk 

postuum aangeduid als Van Ypelaer, een benaming die hij tussen 1333 

en 1343 is gaan voeren. 

Van Ulvenhout 

Peter van Ulvenhout was een zoon van Zebrecht van Ulvenhout († voor 

25 maart 1308).27 Deze edelman zien we meermalen in de periode 

1277-1300 getuigen als leenman voor de heer van Breda.28 Van 

Zebrecht (Sebrecht/Seghebrecht) zijn vier zonen bekend: Jan (vanaf 

1298); Hendrik (1300); Peter (vanaf 1309); en waarschijnlijk Zebrecht 

(1319).29 Van vader Zebrecht is uit 1298 een wapenzegel bekend met 

daarop drie Sint Andreaskruisen in een veld met hermelijnstaartjes, een 

wapen dat associaties wekt met het familiewapen van de oudste heren 

van Breda (drie Sint Andreaskruisen).30 
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Van het zegel van de oudste zoon Jan, op dezelfde dag, zijn de 

hermelijnstaartjes nauwelijks meer zichtbaar.31 

 
 

Wapenafbeeldingen van Zebrecht en Jan van Ulvenhout 

Jan Zebrechts zoon van Ulvenhout volgde zijn vader op als leenman 

van de heer van Breda.32 Waarschijnlijk is hij vóór 1 augustus 1333 

overleden als we zijn zoon Peter als borg zien optreden.33 Middels een 

vermelding uit 1308 weten dat hij gehuwd was met een Beatrice.34 Uit 

dit huwelijk zijn twee en hoogstwaarschijnlijk drie zonen bekend: 

Zebrecht Jans zoon van Ulvenhout, in 1324 bottelier van de graaf van 

Holland en leenman35; Peter Janszoon van Ulvenhout, in 1333 borg 

voor oom Peter; en last but not least hoogstwaarschijnlijk Pauwels van 

der Daesdonck.  

Het opmerkelijke is dat we na 1333 niets meer vernemen van deze 

hoofdtak van de Van Ulvenhouts tenzij ze net zoals de jongere tak Van 

Ypelaer in dezelfde periode tussen 1333 en 1344, zich naar hun 

voornaamste bezit Van der Daesdonck gaan noemen. Kortom de 

persoon Peter Jans zoon van Ulvenhout is de juiste man op de juiste 

plaats voor het vaderschap van Elisabeth van der Daesdonck. 

Peter van Ulvenhout = Peter van der Daesdonck 

We hebben nu vijf indicaties om de hoofdtak van de Van Ulvenhouts te 

koppelen aan het latere geslacht Van der Daesdonck: 

 De heraldieke overeenkomst van een of meer Sint 

Andreaskruisen op een veld met hermelijnenstaartjes. 

 Van de hoofdtak is geen nageslacht bekend en van de Van der 

Daesdoncks geen voorgeslacht, hetgeen op zichzelf al 

merkwaardig is. 
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 Vanuit naamkundig perspectief kan Peter de theoretische vader 

van Elisabeth van Daesdonck geïdentificeerd worden met Peter 

Jans zoon van Ulvenhout die op hetzelfde moment in de 

geschikte tijdsperiode leefde. 

 In precies dezelfde periode 1333-1343 gaan zowel de jongere 

tak van Ypelaer als de hoofdtak van het geslacht Van Ulvenhout 

zich noemen naar hun voornaamste bezit. 

 De Van Ypelaers blijken in 1343 ook gegoed te zijn in de 

onmiddellijke nabijheid van het goed Daesdonck. 

De oplettende lezer zal al gemerkt hebben dat Zebrecht van Ulvenhout 

en zijn zoon Jan, drie Sint Andreaskruisen in hun wapen voerden en de 

jongere generaties Van der Daesdonck en Van Ypelaer slechts één. Het 

vermoeden bestaat derhalve dat Zebrecht Jans zoon van Ulvenhout, de 

bottelier van de graaf van Holland, het ongebroken wapen met drie 

Sint Andreaskruisen is blijven voeren en dat zijn jongere broers en de 

tak Ypelaer, het familiewapen hebben gebroken door het aantal 

heraldieke elementen (in dit geval de Sint Andreaskruisen) te 

verminderen. Ze hebben evenwel het veld met de hermelijnenstaartjes 

aangehouden. 

Daasdonk - Oyen 

Wellicht dat we de indicaties nog verder kunnen onderbouwen met het 

volgende, een verklaring voor de opmerkelijke voornaam Pauwels in 

combinatie met een link naar Daasdonk. F. Brekelmans wist daar het 

volgende over te vertellen. De oudste vermelding van de naam 

Daasdonk komt voor in één der leenboeken van de hertog van Brabant, 

het zogenaamde Latijns boek, dat op het midden der veertiende eeuw 

is te dateren. Daarin is te lezen dat een zekere Johannes, genaamd van 

Oyen een pacht groot twee zester rog in het land van Breda van de 

hertog in leen hield. Blijkens een ander leenboek werd die pacht 

geheven uit goederen onder Daesdonc.36 Wie was nu die Jan van 

Oyen? Jan blijkt de zoon te zijn van ridder Jan van Oyen zoon van 

ridder Pauwels van Drongelen.37 Jan van Oyen († voor 26 juni 1321), 

ridder (rond 1307) en heer van Gansoyen en bezitter van het huis Oijen 

in de gemeente Drongelen, kunnen we zien als een generatiegenoot 
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van Jan Zebrechts van Ulvenhout. Als Beatrice, de vrouw van 

laatstgenoemde Jan van Ulvenhout, een zus was van ridder Jan van 

Oyen, dan was ze ook een dochter van de uit 1291 en rond 1307 

bekende ridder Pauwels van Drongelen. Uitgaande van de aanname dat 

Pauwels van der Daesdonck een jongere zoon was van Jan Zebrechts 

van Ulvenhout dan zou hij met een moeder Van Oyen, mooi vernoemd 

zijn naar zijn moederlijke grootvader heer Pauwels van Drongelen. 

 

 
Familiewapen Van Drongelen: 

gouden rad op een blauw veld 

Drongelen 

De Van Drongelens vormen heraldisch gezien een zijtak van de heren 

van Heusden. Hoewel je ze vaak genoemd ziet worden in 

genealogische en historische publicaties moet een betrouwbare 

stamboom nog worden samengesteld.38 Ridder Pauwels van 

Drongelen, vermeld 1291 en vermoedelijk overleden voor circa 1307 is 

waarschijnlijk een jongere broer van ridder Hendrik, heer van 

Drongelen (1274) en ridder Herbaren († 1325), door huwelijk 

(voor 1281) heer van het huis Krayesteyn te Sliedrecht. Heer Hendrik 

van Drongelen was gehuwd met Aleid van Wittgenstein († na 1303), 

weduwe van de bij de aanval op Keulen in 1268 gesneuvelde Jan II, 

heer van Heusden. Uit het huwelijk Drongelen-Wittgenstein zien we 

een Jan van Drongelen, ridder en vermeld vanaf 1303. Hij huwde met 

Elisabet, de weduwe van ridder Jan van Dussen († na 1288). 

Uit dit huwelijk zien we van 1316 tot na 1357 een Jan van Drongelen 

vermeld worden, ridder en heer van Eethen en Meeuwen en Drongelen. 

Diens zoon ridder Willem van Drongelen, vermeld 1364-1374, liet een 

minderjarige zoon Jan na en een grote schuldenlast.  
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Een ridder biedt zijn hart aan zijn dame aan. Het opspringend hondje symboliseert 

de trouw. Tijdens de volle Middeleeuwen en de riddertijd weken in aristocratische 

kringen de gebruiken en opvattingen over trouwen en het voortzetten van de 

stamlijn sterk af van die in onze tijd. 

 

Op 17 oktober 1376 werd een huwelijkscontract opgesteld door de 

naaste verwanten om de onmondige zoon en erfgenaam Jan van 

Drongelen te laten huwen met jonkvrouwe Christina van Boxtel, 

dochter van Willem van Boxtel, ridder en heer van Gansoyen. 
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Onder de vele verwanten en getuigen komen we ook een Henrick van 

Daesdoncq tegen. Op een bescheiden plaats weliswaar maar hij was er 

wel bij aanwezig.39 Jonkvrouwe Christina van Boxtel was overigens een 

kleindochter van jonkvrouwe Christina (Kerstine) erfdochter van de 

heerlijkheid Gansoyen en het huis Oijen en van Hendrik van Boxtel, een 

jongere zoon uit de heren van Boxtel. Deze Hendrik van Boxtel streefde 

eerst een geestelijke carrière na, trad in of na 1334 uit en werd in 1336 

al als ridder aangeduid. Omstreeks die tijd zal hun huwelijk wel zijn 

gesloten. Haar vader was de van 1321-1327 vermelde Jan van Oyen, 

hertogelijk leenman en leenman van de heer van Altena, zoon van 

ridder Jan van Oyen en kleinzoon van ridder Pauwels van Drongelen. 

Welbeschouwd kan de aanwezigheid van Hendrik van der Daesdonck 

bij dit huwelijkscontract tweevoudig verklaard worden als enerzijds een 

verwant via de Van Oyens en anderzijds als verre verwant via een 

gemeenschappelijke Van Drongelen afstamming. 

De erfgenamen van Pauwels 

Na het overlijden van Pauwels van der Daesdonck, ergens na 1 mei 

1364, is het Bredase leengoed Daesdonc toegevallen aan de kinderen 

van zijn oudere broer Peter.40 In de jongere generaties Van der 

Daesdonck komen we geen telgen tegen met de naam Pauwels zodat 

we gerust mogen aannemen dat hij kinderloos is komen te overlijden. 

Tijdens de minderjarigheid van zijn broeders kinderen heeft hij de 

honneurs van de familie hooggehouden. Die gehuwde broer moet de 

uit 1333 bekende Peter Jans zoon van Ulvenhout zijn geweest. Deze 

trad op 1 augustus 1333 op als borg voor Peter van Ulvenhout, nog 

vóór diens zonen Peter en Zebrecht, toen deze voor de duur van 7 jaar 

een aantal inkomsten van de abdij van Thorn pachtte.41  

 In het voorgaande zijn van de kinderen reeds twee namen gevallen: 

Elisabeth en Hendrik.42 Daar kan gemakkelijk Peter aan toegevoegd 

worden want deze vocht zij aan zij met broer Hendrik aan de Brabantse 

zijde in de slag bij Baesweiler.43 In zijn bewaard gebleven wapenschild 

zien we een barensteel opgevoerd worden als teken dat hij een jongere 

broer was.44 Als laatste broer kan aangemerkt worden een Jan van der 

Daesdonc. 
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Deze gaf op 17 mei 1392 voor schepenen van Gilze een verklaring over 

het recht van uitweg over de goederen van de abdij van Tongerloo.45 

Deze Jan kan hoogstwaarschijnlijk aangemerkt worden als de vader van 

heer Amelijn Jans zoon van Daesdonck, pastoor van Meerle, die in 1431 

zijn testament maakte. Deze late vermelding van Jan van der Daesdonc 

maakt ook duidelijk dat we in hem niet een broer maar een oomzegger 

van Pauwels dienen te zien.46  

Met wie Peter van Ulvenhout/van der Daesdonck gehuwd was valt niet 

te zeggen maar omtrent haar voornaam valt wel een gis te maken: 

Lilia/Liel/Lyel/Liedelt/Lyedelt. We komen deze voornaamvariaties tegen 

bij drie kleindochters. Zowel Elisabeth, Hendrik als Peter hadden een 

dochter met deze aparte naam. Deze koosnamen lijken varianten van 

de vrouwennaam Ghodelde/Ghodelt.47 

Tot slot 

Het was geenszins de bedoeling om heel uitvoerig in te gaan op de 

vele leuke aanknopingspunten binnen bovengenoemde tijdsperiode. 

Met deze bijdrage hoop ik wel de persoon Pauwels van der Daesdonck 

geplaatst te hebben als telg van een bekende familie en onderdeel van 

een grotere verwantschap. Het voorgaande bied voldoende aanleiding 

en uitdaging om diverse onderdelen nog eens nader uit te zoeken lijkt 

me.
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Paulus zoekt 

Op 3 april 1975 is Heemkundekring Paulus van Daesdonck opgericht. 

De kring bestaat dus in 2015 veertig jaar. Op Tweede Paasdag, 6 april, 

openen wij een tentoonstelling over 1975, het jaar dat de kring werd 

opgericht: 

1975 : Het geboortejaar van Paulus in beeld 

Voor die tentoonstelling zoeken wij geboortekaartjes, 

huwelijksaankondigingen, foto’s en andere interessante zaken uit 1975. 

Help u ons er een mooie tentoonstelling van te maken? 
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De goeie kamer van een eenvoudige Brabantse 

boerderij 

door Huub Oome 

De goeie kamer was op een eenvoudige Brabantse boerderij min of 

meer een pronkkamer. De enige die daar werd ontvangen was meneer 

pastoor, de kapelaan en een hoogst enkele keer de notaris en een 

meneer van de Boerenleenbank. Toch was zo’n vertrek zelfs bij het 

kleinste keuterboerderijtje onmisbaar, ook al had het qua 

accommodatie vaak erg weinig te betekenen. In eerste instantie kon je 

er niet stoken. Een open vuur was om tal van redenen daar niet 

gebruikelijk. Later, toen de ijzeren kachel haar intrede deed op het 

boerenland, werd er vaak een schoorsteen in gebouwd.  

Bij een restauratie of een gedeeltelijke reconstructie is het maar net 

hoe ver je wilt terug grijpen in de tijd of je op de kopgevel van het 

woonhuis een schoorsteen bouwt of niet. Anderhalve eeuw geleden 

had men op een kleine Brabantse boerderij geen ijzeren kachels. Er 

werd alleen gestookt in de grote open schouw in het woonvertrek dat 

de heerd of herd werd genoemd. Er was dus maar één schoorsteen 

nodig. Omdat de schouw tegen de brandgevel stond, stond de 

schoorsteen dus op de scheiding van het voorhuis en de stal. 

Bij een rieten dak is het vrijwel niet te doen om het riet en de nokvorst 

te beëindigen in het niets boven het hoogste puntje van de gevel. Dit is 

op te lossen met een gemetselde gevelbeëindiging die dan weer kan 

worden afgedekt met een versierinkje van een paar plavuizen. Veel 

handiger en goedkoper is het om een klein wolfseind te maken. De 

oppervlakte van aan te brengen riet blijft precies hetzelfde, de houten 

onderconstructie heeft ook een schoor functie, je hebt minder 

nokvorsten nodig en een stuk minder metselwerk.  

Ik vrees dat onze jonge deskundige bouw- en architectuurhistorici dit 

op een universiteit niet mee krijgen. Als zij goed rond hebben gekeken 

is hun referentiekader tegenwoordig in de meeste gevallen een 

schoorsteen op de kopgevel. 
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Kom je als heemkundig restauratiearchitect met je restauratieplan voor 

goedkeuring bij de overheid, dan maak je het mee dat je niet voor vol 

wordt aangezien en je wordt opgelegd een schoorsteen te plaatsen op 

een plek waar die nooit gezeten heeft. 

Een wolfseind behoort wel degelijk bij dit soort kleine hoeven in de 

heide ontginningen. Op zo’n plek de kopgevel doortrekken en een 

schoorsteen plaatsen is in feite een regelrechte aanfluiting ontstaan 

door gebrek aan achtergrondkennis. Als oude rot in het vak sta je toch 

nederig met je pet in de hand en gaat akkoord om je plan aan te 

passen om toch maar een bouwvergunning te krijgen. 

Het goeie kamerke fungeerde alleen als een soort voorportaal voor de 

bedsteden, een plek voor een linnenkast en om wat mooie of 

bijzondere spullen in te zetten. Een belangrijke functie was het kunnen 

opbaren van een lijk. Het ziekenhuis was in de stad en een begrafenis 

onderneming bestond niet. Alles was burenhulp tot en met het 

zogenaamde afleggen van het lijk tot het door de timmerman, die eerst 

was komen meten en de kist had gemaakt, werd gekist. Daarom was de 

deur tussen het goeie kamerke en de heerd altijd 1 meter breed 

evenals de voordeur die direct in de heerd uitkwam. Als men met de 

kist de draai niet kon maken dan werden de belegstukken van het 

raamkozijn geschroefd en schoof men de kist door het raam naar 

buiten.  

Terug komend op het ontbreken van een schoorsteen en kachel in de 

goeie kamer denk ik aan de prachtige anekdotes rond de gebruiken bij 

zo’n trieste gebeurtenis. Soms waren het droeve aangelegenheden die 

door gebrek aan gezondheidszorg vaak voor kwamen. Vaak echter had 

iemand “zunne tijd gehad” en had men er vrede mee dat hij of zij 

hemelde. Het was steeds een vaste gewoonte om bij het lijk de 

dodenwacht te houden. Vaak tot aan de begrafenis die na drie dagen 

plaats vond. 

Bekend is dat de mensen die de dodenwacht deden in het goei 

kamerke soms verrekten van de kou. Dat kon alleen worden opgelost 

door er een goeie neut bij te nemen. 
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Voor het gemak deden ze dan de deksel op de kist om de fles en de 

glaasjes op te zetten. Door gebrek aan ruimte was de tafel er uit gezet. 

Degene die de rozenkrans voor bad haspelde na een paar neuten alles 

door elkaar en men zette de wacht voort in letterlijk doodse stilte. Na 

enkele minuten hoorde men dan het zachte tikken van de zogenaamde 

“doodsklopper”. Het gebeurde ook wel dat men die al gehoord had 

wanneer men ‘s nachts in stilte bij een stervende zat. In het volksgeloof 

was dit kloppen het teken dat iemand dood ging of hartstikke dood 

was. Het betrof hier echter de “klopkever” oftewel de bonte knaagkever 

waarvan de mannetjes contact proberen te krijgen met de vrouwtjes. Ik 

zou hieraan nog de nodige anekdotes kunnen verbinden, doch die 

bewaar ik liever voor bij een goed glas wijn bij de brandende haard 

wanneer de boerderij bewoond wordt. 

 
De bedsteden in de Ulvenhoutse Pekhoeve. 

Dat goei kamerke was, ik heb het al geschreven, in feite het meest in 

gebruik als voorportaal van de bedsteden. Er stond een tafel met een 

mooi kleedje er op en een paar stoelen. Op die stoelen en tafel hing 

men de kleren op bij het naar bed gaan. 
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Van de vele kleding die men over elkaar droeg werd alleen de 

buitenste laag uit gedaan. De boer kon zijn pillowsebroek aan het 

einde van de winter net zo goed tegen die stoel aan zetten. Zijn 

flanellen hemd en gebreide borstrok hielt ie aan, evenals z’n lange 

jeger onderbroek en niet te vergeten z’n gebreide sokken. Die dag had 

hij al een keer of wat op de mesthoop of in de grup z’n klompen 

overgeschept, maar doordat dit een beetje broeide was dat lekker 

warm.  

Toen de coöperatieve boerenbond voortaan de kaas ging maken en de 

boeren niet meer op hun blote voeten in de wrongel hoefden te 

stampen, was de echte goeie plattelandssmaak van de kaas af. Dit is 

wat men verstaat onder de “goeie ouwe tijd”. 

 

Na de herinrichting tot vergaderruimte.  
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Het huis Ypelaar, de leenmannen en bewoners 

door Karel van den Hout 

Heer van Breda 

Bovengronds is er weinig van te zien, maar tussen de huidige 

Flodderdreef en Seminarieweg bij Bavel, op het terrein van de 

Kunstacademie St.Joost, stond tot 1837 het huis of kasteel Ypelaar. 

De geografische naam kwam al voor in een oorkonde van 13 mei 1280, 

waarin Arnoud van Loven gronden schenkt aan de poorters van Breda: 

gelegen tusschen Emelenberg en Ypelaer. 

Deze Heer van Breda had die gronden in eigendom en gaf ze in leen.1 

Omstreeks die tijd komt als eigenaar Godevaert van den Unen naar 

voren. In 1330 zien we de Van Ulvenhouts die als leenman worden 

genoemd: Peter Jans van Ulvenhout. Zij noemen zich vanaf die tijd van 

Ypelaer.2 

De familie van Nispen 

Of er toen al bewoning was op deze plaats is niet duidelijk, maar 

omstreeks 1350 was er een woontoren of een versterkt gebouw 

aanwezig. Vanaf 1389 is gedurende meer dan dertig jaar Jan van den 

Campe de leenman. Door het huwelijk van zijn dochter Elizabeth kwam 

het goed in bezit van het geslacht van Nispen en in die familie bleef het 

meer dan honderd jaar. Door uitbreiding en verbouwing kwam er ook 

plaats voor allerlei gasten waaronder uitgeweken monniken van de 

abdij van Egmond. Ze zochten hun toevlucht op Ypelaar na een conflict 

over hervorming in hun orde. De kloosterlingen verbleven niet lang op 

het kasteel want met kerstmis 1493 overleed de abt Jordanes van Driel 

er na een beroerte.3 Antonia van Nispen, weduwe van Jan Vyron, kon 

door schulden Ypelaar niet meer beheren en verkocht het aan Francois 

Schot uit Antwerpen in 1556. Tien jaar later wordt de familie van Dalem 

de nieuwe eigenaar. Er volgen weer enige verbouwingen door de 

nieuwe heer.4 
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De Tachtigjarige Oorlog 

Gedurende de Tachtigjarige Oorlog krijgt Ypelaar te maken met 

inkwartiering van diverse troepen. Het kasteel krijgt ook last van de 

inundatie tijdens het beleg van Breda door Frederik Hendrik in 1637. 

Dit is op een kaart uit die tijd goed te zien. De verbinding met de 

vesting Breda ging via de Lovensdijk. Tijdens het beleg raakt slot 

Ypelaar in verval en staat het vaak leeg. 

In 1646 is Sebastiaan van Ypelaer de kasteelheer. Hij laat het nodige 

herbouwen en laat zich heer van Ypelaer noemen. Hij zorgde ervoor 

dat de katholieken uit Bavel gebruik konden maken van de huiskapel, 

nadat ze hun kerk kwijt raakten aan de protestanten. Als pastoor 

fungeerde vaak een inwonende jezuiet. Deze had er een 

pastoirsquartier als woning. 5 

Later kwam er de schuurkerk bij het kasteel, waarin de geestelijken de 

diensten konden doen. Sebastiaan en zijn vrouw Emerentia kregen tien 

kinderen. Van een aantal van hen zijn gegevens te vinden in de 

doopregisters van Bavel. Ondanks zijn inspanning om betere inkomsten 

te verkrijgen van z'n landerijen gaat hij in 1669 failliet. 

Thomas Walraven van Arkel wordt in 1670 eigenaar van het goed. 

Tekening kasteel P.v.Liender 

Van kasteel Ypelaar bestaat een afbeelding uit 1787 van Paul van 

Liender. In het midden van de tekening staat de schuurkerk. Rechts 

hiervan staat het kasteel in rode bakstenen met z'n ronde toren die aan 

de zuidwestkant stond. Bij het poortgebouw zien we de kettingen van 

de ophaalbrug door de stijlen lopen. Boven de ingang bevond zich een 

gevelsteen met een gebeeldhouwd wapen. Het bestond uit een schild 

met gekanteelde en een tegengekanteelde balk en het opschrift: 

Cornelis van Daalhem 1566. Het is het wapen van de familie van Dalem 

(Dongen). 

Het poortgebouw met ophaalbrug doet denken aan een bouwwerk uit 

de zestiende eeuw. De ronde toren wijst op een vroegere bouwtijd. 
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Ypelaer 1787 van P. van Liender (top. Atlas Tilburg University) 

Het kasteel was geheel omwaterd en deze gracht had een verbinding 

met het riviertje de Molenlei door middel van een sluis. De andere 

gebouwen op deze tekening zijn de boerderij en diverse stallen. Van de 

afmetingen van het oude kasteel is niets bekend, maar het aantal 

kamers dat het had is terug te vinden in de archieven. Er is sprake van 

zeker zeven vertrekken op de begane grond, waaronder een paar van 

redelijke afmetingen gezien het meubilair dat erin stond. 

De inventaris 

Een inventarisatie van goederen uit 1694 laat zien wat er was na 

overlijden van baron Thomas Walraven en zijn vrouw, zoals: in mijn 

heers camer: ... een groen ledikantie met achter ende voor een gordijn ... 

een viercante greijne tafeltjen ... twee groene armstoelen … vijff groene 

leeunstoelen … drie groene tabouretten. 
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En dan de kamer die als woonkamer of voor ontvangsten werd 

gebruikt: het groot sallet: vier groene tapijte armstoelen met kleetjes … 

veertien tapijte leunstoelen … eene groote coperen spoelback ... eene 

groote groene houte kist waer inne laghen de tapijten die tot het voors. 

sallet behoorende. 

Dan mevrouw haar kamer: … een ebbenhouten scribaen (schrijftafel) met 

schildpadt … root ledikant ... greijne tafel ... vier rode stoelen ... een 

leunarmstoell ... drie rode tambouretten. Ook is er een uitgebreide 

bibliotheek aanwezig met vele werken in de Franse taal.6 

Het kasteel wordt aangekocht in 1694 door M. de Fonseca. Hierna zien 

we nog de familie de Journo (1720) Anthony Goblet en Isaac Dulong 

(1768) die te boek staan als leenman. 

De militair Isaac Fr. del Court koopt in 1782 den Ypelaer. Deze 

voormalige commandant van de Burgerwacht in Leiden was een 

vermogend man die zich ging toeleggen op landbouw en houtkwekerij. 

Een aantal jaren terug stonden bij de school in Teteringen nog oude 

kastanjebomen die uit zijn kwekerij afkomstig waren. Hij werd 

thesaurier en officier municipaal van Ginneken en Bavel in 1795. 

Op 3 juli van dat jaar is hij, op de weg tussen Ginneken en Ypelaar, 

slachtoffer van een moordaanslag. De misdaad wordt nooit opgelost. In 

de Leydsche Courant van 8 juli 1795 stond een verslag van deze 

gebeurtenis.7 Z'n weduwe Caroline de Clermont hertrouwt en verlaat 

Ypelaar. Het staat dan een vijf jaar leeg. 

Het landhuis 

In 1805 komt een agrarier als eigenaar naar voren: W. Wagemakers. 

Daarna zien we het overgaan naar E. Collier. In 1828 is de volgende 

koper de Rotterdammer W. v. Houten, die het in 1835 weer verkoopt 

aan B. Havermans. Deze voormalige schout van Ginneken en Bavel laat 

het oude kasteel afbreken om plaats te maken voor een landhuis. Men 

maakt gebruik van een deel van de bestaande funderingen. Hierop 

komt het nieuwe huis waarvan de afmetingen bekend zijn: de breedte 

is ongeveer 16,6 m en de diepte 12,2 m. 
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Aanzicht Ypelaer 1870 (nat. archief Den Haag) 

Het gebouw heeft aan de voorzijde, richting Bavel, twee schuinlopende 

balustrades met daarop sfinxen. De zijkanten en ook de achterzijde van 

het landhuis waren omsloten door een vijver. 

De achterkant heeft een uitbouw, een soort zitje, van ongeveer 5m bij 

3m. Van daaruit kon men via een bruggetje in de achterliggende tuin 

komen. 

Het onderhuis of de kelder bergt onder meer een mangelkamer, de 

nodige kasten, een boterkamer, kamer voor personeel en een gewelfde 

wijn- en provisiekamer en berging voor turf en kolen. 

Hierboven is de woonverdieping met een zestal kamers, een vestibule 

en gang. Aan de voorzijde is een zitkamer en een huishoudkamer. 

Tussen de twee achterkamers, waarvan een biljartkamer, zitten twee 

tussenkamers met een raam. Dit zijn de kinderkamer en een 

slaapkamer. 
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De bovenverdieping is te bereiken door een trap met een twintigtal 

treden, en heeft vier ruime slaapkamers. Aan de achterzijde zit nog een 

personeelskamer en een ruimte om te drogen. Verder is er nog de 

droogzolder met in het midden het afgeplatte dak, waaruit de 

schoorstenen komen. Deze zijn van buiten niet zichtbaar en ook het 

hemelwater wordt via kokers langs binnen afgevoerd naar de gracht. 

Vanuit het huis had men een prima zicht op de omliggende tuinen en 

landerijen en het was er riant en comfortabel wonen.8 

Afbraak landhuis en bouw seminarie 

Na het overlijden, op de Ypelaar, van Bonaventura Havermans in 1854 

was zijn zus Anna de erfgename. Zij schonk het gehele goed bij haar 

overlijden in 1858 aan het bisdom. Dit betekende het einde van kasteel 

en landhuis Ypelaar want in 1875 begon de afbraak. Hieropvolgend 

begint de nieuwbouw van seminarie IJpelaar. De wapensteen van 

Cornelis van Daalhem uit 1566, die door vorst was gebroken, is 

ingemetseld in de fundering van een der gebouwen in 1920. 

Een onderzoek in 2008 met grondradar en diverse boringen toonde 

aan dat er nog vele resten van de funderingen en andere 

bouwfragmenten in de grond aanwezig zijn op het terrein van de 

Kunstacademie St.Joost. Van de kasteelgracht is nu nog een gedeelte 

aanwezig als vijver. Ook heeft men de plaats van het oude kasteel t.o.v. 

het landhuis kunnen vaststellen. De ligging en afmeting van de gracht 

is opgemeten.9 

Wat nu nog te zien is zijn de diverse hoge bomen en struiken en het 

grote gazon achter de gebouwen van de academie St.Joost. De nabij 

gelegen wijk IJpelaar draagt de naam van het vroegere landgoed.  

                                                 

1
 T.E. v. Goor: Beschryving der Stadt en Lande van Breda. blz. 426; G.Juten: Taxandria 1941. blz. 54; 

Brieven van Paulus nr.115. blz. 227 en nr.196. blz. 31. 
2
 C. Buiks: Veldnamen Ginneken en Bavel 3. blz. 112; Stadsarchief Breda: S nr. 2, f 52. S nr. 4, f 212; 

Verschil in schrijfwijze: Ipeler, Ypelair, Ippelaer, Eypelaer, Ypelaer, Ypelaar, IJpelaar. 

In deze bron wordt 1330 genoemd als jaar waarin de tak van de Van Ulvenhouts voor het eerst 

Van Ypelaar genoemd wordt. Hans Vogels plaatst hierbij kritische kanttekeningen en noemt 1343. 
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3
 Joannes a Leydis: De Egmondse Abtenkroniek. V. Roefs 1942. blz. 245; J.Hof: De abdij van 

Egmond. 1973. blz. 131; J.van Waesberghe: Ypelaar, oud en nieuw. 1950. blz. 23; Juten: Taxandria 

1941. blz. 65. 
4
 Ypelaar, oud en nieuw. blz. 22; Taxandria 1941. blz. 109. 

5
 J. v. Gils: De Brabantse Leeuw 1975, 3-4,  blz. 33. 

6
 Stadsarchief Breda: ARC 0271, schepenbank Ginneken-Bavel 1626-1810. nr. 19 II. 

7
 Ypelaar Oud en Nieuw, blz. 15. 

8
 Taxandria 1941. blz: 178; Zie ook tekening van Gevers v. Endegeest: Tekeningen van een Haagse 

Schutter 1831-1833. 
9
 RAAP rapport nr. 1931: veldonderzoek voorjaar 2008. 

 

 

 

Stemt u ook op Paulus? 

door Hans van der Zanden 

Rabobank Breda heeft al jaren een aandeel in het lokale 

verenigingsleven. Jaarlijks ondersteunt zij veel verenigingen en 

stichtingen in Breda en omgeving. Speciaal voor verenigingen en 

stichtingen organiseert de bank ook in 2015 weer de Rabobank 

Clubkas Campagne en stelt hiervoor € 60.000,- beschikbaar. 

Ook Paulus doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

Leden van Rabobank Breda mogen van donderdag 2 tot en met 

dinsdag 14 april 2015 ieder vijf stemmen uitbrengen, waarvan 

maximaal twee stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! 

Natuurlijk probeert Paulus zoveel mogelijk stemmen te werven om 

daarmee de activiteiten en tentoonstelling bij ons 40-jarig bestaan 

extra feestelijk te kunnen maken. 

Rond Paulus’ verjaardag ontvangen alle leden van de Rabobank een 

stemkaart. Geeft u Paulus twee stemmen als verjaardagscadeautje?  
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Wie weet waar dit is? 

door Toon van Miert 

In Brieven van Paulus staat steeds een ‘monument(je)’ uit ons heem 

waar (meestal) een geschiedenis achter zit. Het kan van alles zijn, maar 

over het algemeen staat het op een plaats waar je langs fiets, wandelt 

of met de auto voorbij rijdt. 

 

Het bevindt zich altijd al jaren en soms eeuwen op die plaats; de kans 

dat je het nooit gezien hebt, is dus klein. 

Maar … zie je altijd wat je ziet? 

 

Op bijgaande foto zie je iets 

nieuws dat al oud is … 

 

Afijn, even extra rondkijken en je 

oplossing vóór 15 maart 2015 

opsturen naar: 

 

redactie@paulusvandaesdonck.nl  

 

Wat staat op deze foto 

afgebeeld? 

Als je er meer over kunt vertellen 

of er speciale herinneringen aan 

hebt, dan hoor ik dat graag. 

In de volgende Brieven komt er 

een artikeltje over. 

 

 

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.  
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Wie wist waar dit is? 

door Toon van Miert 

Voordat er voor de volgende ‘Wie weet waar dit is?’ een foto gemaakt 

wordt, bekijk ik toch beter of er over het object wat te vertellen valt. 

Nee, over de bouw en de ‘geschiedenis’ van de pastorie is niet veel 

informatie te vinden. Niet in ‘Drie eeuwen kerk in Ulvenhout’, het 

buitengewoon informatief boekje dat Dr. J.L.M. de Lepper in 1976 bij 

het 75-jarig bestaan van de parochiekerk geschreven heeft en ook niet 

in ‘Sint-Laurentiuskerk Ulvenhout 1904-2004’, dat Paulus van 

Daesdonck in 2004 uitgegeven heeft. Dit laatste is interessant en leuk 

om te lezen: wetenschappelijke artikeltjes over de architectuur en 

kunstschatten van de kerk en kostelijke verhaaltjes over de vroegere 

bewoners van de pastorie en hun ‘assistenten’. Het boekwerkje uit 2004 

is nog voor € 3,- te koop in ons museum aan de Pennendijk. Ik put voor 

dit artikeltje onder andere uit deze twee bronnen.  

Maar goed, de oplossing was dus de top van de zuidelijke gevel van de 

pastorie van Ulvenhout. Bavelaar Jan Monden was één van de 

inzenders die dat wisten. Een fles wijn verdiend, Jan.  

De pastorie is in dezelfde jaren gebouwd als de kerk: 1903/1904. Tot 

1904 woonde de parochiegeestelijkheid in Slot Grimhuysen. Dat werd 

in dat jaar afgebroken, evenals de schuurkerk die ernaast stond en die 

in 1792 was ingezegend. Meer meldt mijn bron, De Lepper, niet over de 

bouw van de monumentale pastorie, die een van de beeldbepalende 

panden van Ulvenhout is geworden. 

Tot ongeveer 2000 hebben er priesters in het pand gewoond. De eerste 

was de bouwer van de kerk, pastoor Ludovicus Fick, die in 1854 in 

Oosterhout geboren was en in 1902 pastoor in Ulvenhout werd. Hij had 

geen zin om te gaan wonen in een pastorie die men in 1818 al had 

willen vervangen en zeker toen Fick er kwam onbewoonbaar was 

geworden. Met de schuurkerk, die naast Slot Grimhuysen stond, was 

het overigens niet beter gesteld. Nou was Fick een uiterst wilskrachtig 

en slagvaardig man, die van wanten wist. Twee jaar na zijn benoeming 
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was er een kerk en een pastorie zoals hij die wilde. In 

kunstbeschouwingen kwam de kerk er niet altijd even rooskleurig 

vanaf. Ook sommige parochianen vonden de kerk maar niks, want te 

groot. De vorige was zo klein dat veel mannen de mis gezellig in of 

zelfs voor de kerkdeur moesten bijwonen; vanaf nu werden ze vanaf de 

preekstoel gemaand naar voren te komen … de pech en het nadeel van 

de vooruitgang. Het was een deftige, hoor, diejen Fick. Mannen of 

jongens mochten niet meer spuwen in de kerk, “zeker niet bij de 

biechtstoel van de pater” (het woordje ‘zeker’ geeft al aan dat de 

parochieherder niet heel veel vertrouwen in zijn schapen had. tvm), lees 

ik bij De Lepper, maar ook “Zij die recht uit den nachtdienst van de 

fabriek komen, moeten ook op de banken of stoelen plaats nemen en 

hoeven zich niet te schamen voor hunnen werkkiel; op de klederen 

wordt niet gelet, God ziet slechts het hart.” Een halve eeuw later dacht 

pastoor Doens in het Ginneken daar anders over: toen mijn zussen eens 

zonder hoofddoek ter kerke gingen, werden zij door de brave ziel 

streng vermaand: “Als je naar een receptie gaat, kleed je je zoals het 

hoort en dus zeker als je op receptie bij God gaat.” 

Van zijn opvolger, pastoor Jacobus Joossen, die uit Ossenisse afkomstig 

was, is niets bekend. Dan zal het wel een goeie geweest zijn, denk ik 

dan, ene die zijn werk deed zonder goede of slechte uitspattingen. Hij 

is van 1914 tot 1919 in Ulvenhout geweest. 

Over de volgende bewoner, pastoor Vermunt, die tot 1958 

zielenbewaker in Ulvenhout was, kunnen veel Ulvenhouters afzonderlijk 

van elkaar wel een boek schrijven. Piet Nuijten wijdt er een hoofdstuk 

aan in bovengenoemd boekje uit 2004. Adrianus Vermunt was in 1873 

in Etten geboren en is daar in 1959 ook begraven. Hij was een pastoor 

van het type waar ieder Brabants dorp wel mee gezegend is geweest 

en die in de streekromans uit die tijd graag werd uitgebeeld. Ik lees bij 

De Lepper: ”… een goedhartig en in bepaalde opzichten wat naïef en 

wereldvreemd man, vaderlijk en kinderlijk tegelijk. Alleen één trek van 

deze roman-pastoor ontbrak bij Vermunt volledig: hij was niet gewoon 

wijn te drinken, zelfs koffie en thee versmaadde deze asceet; hij 

bepaalde zich uitsluitend tot melk.” Op zakelijk gebied stond hij zijn 
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mannetje en hij heeft menig financieel gat in het parochiële 

huishoudboekje moeten dichten en dat lukte hem wonderwel. Al in 

1921 kreeg hij van bisschop Hopmans het volgende briefje: “Pastoor, 

de kerk van Ulvenhout, de pastorie en de schuld zijn veel te groot.” 

Gaat daar maar eens aanstaan als jong pastoor. Het grote respect dat 

deze soms wat zonderling aandoende man bij zijn parochianen genoot, 

mag zeker worden toegeschreven aan het feit dat men hem 

waardeerde als een vaderfiguur. In de pastorie werden hij en zijn 

kapelaans verzorgd door huishoudsters, kosters en kosteressen die in 

zo’n omgeving thuishoorden in die tijd: ogenschijnlijk onderdanig, 

maar op financieel gebied en in de keuken de baas. In ’t Reilen en 

zeilen op de pastorie’, een hoofdstuk uit ‘Sint-Laurentiuskerk Ulvenhout 

1904-2004’ vertelt Jeanne de Potter daar meer over.  

En toen kwam pastoor Franciscus Eppings in de pastorie, de 

beeldenstormer, die ons deze prachtige kerk ‘geschonken’ heeft. Hij 

was in 1907 in Middelburg geboren en is in 2001 in Aerdenhout 

overleden. Van 1958 tot 1976 is hij hier pastoor geweest in een voor de 

kerk kantelende tijd. Hij was ook een man van zijn tijd, die discussies 

niet uit de weg ging en een klare kijk had op de ontwikkelingen, ook op 

liturgisch gebied. 

Pastoor Gerard Baeten, die in 1930 in Alphen geboren is, was de laatste 

bewoner van de pastorie. Na twintig jaar pastoor te zijn geweest, is hij 

op 1 januari 1997 met emeritaat gegaan.  

Daarna is de eerste verdieping verhuurd aan een aantal bedrijfjes en 

dat is nu nog het geval. Op de begane grond werd het 

parochiesecretariaat gevestigd en verschillende kamers werden 

verhuurd voor vergaderingen en lezingen. De zolder werd voor een 

paar jaar het domein van Heemkundekring Paulus van Daesdonck. Om 

onduidelijke redenen moest die daar op een gegeven moment weg. 

Afgelopen december heeft een verhuisploeg van Paulus honderden 

dozen met archiefmateriaal en interessante heemobjecten weer naar 

boven gebracht. Het is een mooi ingerichte ruimte geworden, waar de 

heemkundekring heel blij mee is.  
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Paulus’ archief op de zolder van de pastorie. 

 

Het is de verdienste van Anita Plasschaert en de stichting Amarant 

geweest dat sinds 2008 ‘De Uitdaging’ in het pand gevestigd is. Wat 

een tijd en energie heeft Anita erin gestoken om deze leer- en 

werkplek voor mensen met een beperking van de grond te krijgen. Het 

resultaat is een succesformule gebleken. Onder professionele 

begeleiding leren de jongens en meisjes de kneepjes van het horeca 

vak. Zij werken met veel enthousiasme in de bediening, de keuken en 

de huishouding. Hopelijk kunnen verschillende van hen doorstromen 

naar de reguliere arbeidsmarkt. 

  



125 

Uit Heusdenhouts historie 

in samenwerking met Wijkraad Heusdenhout 

door Wim Joosen 

Kindertuinen De Molenley 

De Griekse wijsgeer Heraclitus meldde het al ongeveer 500 jaar vóór de 

huidige jaartelling: Verandering is het enige dat blijvend is. 

Veranderingen kunnen langzaam en haast onmerkbaar gaan, maar ook 

sneller of met grote gevolgen. De verandering van Heusdenhout van 

een landelijk kapeldorp tot woonwijk, ruime verkeersvoorzieningen en 

enkele industriegebieden was erg ingrijpend. Nagenoeg alles wat er 

eeuwenlang was verdween.  

Eén van de elementen die met de wijkvorming ontstond en al 35 jaar 

een begrip vormt zijn Kindertuinen De Molenley. Uniek in zijn soort. 

Kinderen de liefde voor de natuur bijbrengen, laten ervaren wat de 

aarde hen en ons kan opleveren aan planten, bloemen en groenten. 

Een mooie doelstelling en alleen mogelijk dankzij enthousiaste 

vrijwilligers. Naast de volkstuintjes, de plantsoenen en groenstroken 

vormen de Kindertuinen nog enige herinnering aan het eens zo ruime 

agrarische verleden van Heusdenhout. 

Annexaties en verstedelijking 

Het kapeldorp Heusdenhout en omgeving was van oudsher een 

agrarische gemeenschap op een zandige ondergrond met hoogten en 

laagten. In twee fasen verdween dit gebied onder de -nog steeds 

voortgaande- verstedelijking van de regio Breda. 

Aan de Teteringsedijk, al in historische stukken bekend in 1540, maar 

volgens kenners aangelegd in de twaalfde eeuw, nam de bebouwing 

vanuit de oorspronkelijke vesting Breda toe. Dat gebeurde ook aan de 

Tilburgseweg, die in 1822 werd aangelegd als tolweg naar Tilburg. 
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Boerderijen verdwenen er later en steeds meer ‘burgers’ kwamen pal 

aan de weg te wonen. Een verschijnsel dat aan alle belangrijke 

uitvalswegen van de voormalige vesting plaatsvond.  

Bij de annexatie in 1927 door de gemeente Breda bleef Heusdenhout 

geheel buiten schot. Per 1 januari 1942 echter werd het westelijke deel 

van Heusdenhout geannexeerd, evenals het dorp Ginneken. Dat deel 

behoorde niet langer tot de gemeente Ginneken en Bavel, maar werd 

gemeente Breda. Het overblijvende deel van de gemeente Ginneken en 

Bavel ging vanaf die datum verder onder de naam: gemeente Nieuw-

Ginneken. Breda had behoefte aan nog meer ruimte. Een verdere 

annexatie bleef niet uit. Bijna twintig jaar later was het weer zover. Het 

overgebleven noordelijk deel van de gemeente Nieuw-Ginneken, het 

resterende deel van Heusdenhout, werd ondergebracht bij de 

gemeente Breda. Per 1 juni 1961 ging Nieuw-Ginneken verder als 

gemeente zonder Heusdenhout. De annexatie verliep nagenoeg 

geruisloos. De gemeente Nieuw-Ginneken meende namelijk dat men, 

door het ‘inleveren’ van Heusdenhout, van de dreiging tot een nog 

verdere annexatie door Breda verlost zou zijn. Een ijdele hoop, zo 

bleek, want ondanks grote tegenstand verdween per 1 januari 1997 

ook de gemeente Nieuw-Ginneken. De gemeente werd opgedeeld. Een 

deel ging naar de gemeente Breda, het andere -meer landelijke deel- 

naar de gemeente Alphen en Chaam. 

Vaarwel agrarisch landschap 

Na de annexatie van1961 ging het snel bergafwaarts met het 

agrarische karakter van Heusdenhout. Boeren en tuinders verdwenen 

met hun gezinnen naar omliggende dorpen of stopten met hun bedrijf. 

Alle akkers werden opgeofferd aan de ‘nieuwe’ tijd. Ruime 

verkeerswegen met omvangrijke knooppunten, forse industrieterreinen 

en grotendeels eentonige woningbouw kwamen er voor in de plaats. 

Zelfs een zevental flatgebouwen van elk 12 verdiepingen en een aantal 

lagere appartementencomplexen vormden voortaan mede het silhouet 

van Heusdenhout.  
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‘De locatie moest worden schoongeveegd’, meldt het historische deel 

van het huidige bestemmingsplan. Er bleven een aantal huizen en 

straten van vroeger over. Nagenoeg alle boerderijen en 

landbouwschuren verdwenen echter. De St. Annakapel uit 1518 mocht 

blijven bestaan en gelukkig ook Huize Weilust. De St. Annaschool werd 

gesloten. Deze werd niet opgeschaald, maar moest verdwijnen. Dit tot 

groot protest van de overblijvende bewoners. Er kwamen nieuwe 

scholen, katholieke basisschool Weilust per 1 maart 1970 en openbare 

basisschool Heusdenhout in 1971. Later zou die school als naam De 

Tweesprong krijgen. Het gebouw van de voormalige St. Annaschool 

kreeg een andere bestemming.  

Van het eens zo ruime en landschappelijke karakter bleef niets over. In 

die tijd was er nog totaal geen sprake van discussies over ‘het niet te 

zeer aantasten van de dorpse uitstraling’, zoals die in Teteringen, Bavel 

en Ulvenhout plaatsvonden en nog vinden. Een gemiste kans. Gelukkig 

bleef hier en daar wat ruimte voor ‘stadsgroen’. Enige uitbundigheid 

mag u hiervan echter niet verwachten. Bovendien is er de laatste jaren 

van alles aan gedaan om het openbaar groen onderhoudsarm te 

maken, dat betekent doorgaans verschraling. 

Van dorp naar stadswijk 

Zoals gezegd, boeren en tuinders die hun bedrijf wilden voortzetten 

vertrokken. Hun kinderen en kleinkinderen vinden we veelal in diverse 

dorpen rond Breda en sommigen van hun ouders gelukkig ook nog. 

Een aantal oorspronkelijke burgers verhuisden naar een andere wijk of 

dorp en Heusdenhout vulde zich met nieuwe bewoners en een groot 

aantal bedrijven.  

De jeugd van het kapeldorp Heusdenhout was opgegroeid met de 

natuur. Zij zagen de boeren ploegen, zaaien en oogsten. Zij hielpen op 

de akkers, bijvoorbeeld met het plukken van fruit. De cyclus van het 

dierenleven, het komen, verzorgen en gaan van dieren, was voor hen 

vertrouwd. De kinderen in de nieuwe wijk Heusdenhout misten die 

ervaring en beleving echter. 
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In 1970 zag Wijkraad Breda-Oost het levenslicht. Het initiatief werd 

genomen door kapelaan Stuijk van de Michaëlparochie in 

samenwerking met Stef Hinfelaar, Jan van Overbeek en Freek Holleman. 

Stef Hinfelaar werd de eerste voorzitter en mevrouw Ton de Kleijn de 

secretaris. De raad werd actief op velerlei gebied. Onder meer werden 

er manifestaties georganiseerd in De Kapelhof. De nieuwe naam voor 

de tot gemeenschapshuis omgebouwde St. Annaschool, die eind 

zestiger jaren van hogerhand de deuren had moeten sluiten. Stef 

Hinfelaar nam uit Den Haag, waar hij eerder woonde, een geweldig 

idee mee: een cluster van kleine tuintjes voor de kinderen van de 

nieuwe wijk Heusdenhout. 

Kindertuintjes De Molenley 

Het vertrek van professionele agrarische activiteiten in de zestiger jaren 

van de vorige eeuw veranderde het karakter van Heusdenhout geheel. 

Wat gelukkig wel werd aangelegd was een complex volkstuintjes aan 

de zuidzijde van de Aardenhoek. Het is een voor autoverkeer 

doodlopende straat. Aan de noordzijde bestaat er de mogelijkheid tot 

industriële activiteiten met gelegenheid om ‘bij de zaak’ te wonen. 

Nagenoeg de gehele zuidzijde werd geschikt gemaakt voor 

volkstuintjes. Ook onder nieuwe bewoners zijn immers -gelukkig- 

mensen met ‘groene’ vingers. 

Het idee van de voorzitter van de wijkraad omtrent de realisatie van 

tuintjes voor kinderen kreeg in 1979 gestalte. Dat jaar werd de aanzet 

gegeven voor het opzetten van een vereniging en in 1980 was de 

officiële start van Vereniging Kindertuinen De Molenley. Stef Hinfelaar 

werd de eerste voorzitter van de vereniging. Wim Blokland kreeg de 

leiding over de uitvoering. Gerard Verhagen, de eerste bedrijfsleider 

van de nieuwe Albert Heijn-vestiging in Heusdenhout, nam van Stef het 

voorzitterschap van de wijkraad over. Kort na de start van de 

kindertuinen trad Paula Kessel toe. Zij hield zich vooral bezig met de 

begeleiding van kinderen en met het tuinencomplex. Overigens is Paula 

na ruim dertig jaar nog steeds zeer actief op dit terrein, nu ook als 

secretaris van de vereniging.  
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Locatie 

De wijkraad onderhield een goede relatie met de toenmalige Dienst 

Beplantingen van de gemeente Breda. De gemeente was in 1979 nog 

van mening dat de kindertuintjes van Vereniging De Molenley het best 

konden worden gesitueerd aan de westkant van de eerder aangelegde 

volkstuinen aan de Aardenhoek. Dat is in de nabijheid van 

begraafplaats Driesprong aan de Kameelstraat. Die begraafplaats 

behoorde aanvankelijk bij de -intussen gesloopte- kerk aan de 

Driesprong, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Goede Raad. 

De wijkraad was het met deze mening 

niet eens. Als wijkraad had men het oog 

laten vallen op de huidige locatie aan de 

Weilustlaan om de kindertuintjes in te 

richten. Het gebied was -en is- heel 

mooi gelegen aan de Molenlei, het 

Leike, tussen de Weilustlaan en de 

oorspronkelijke Heusdenhoutseweg. Het 

betreft dat deel van de 

Heusdenhoutseweg, dat bij de aanleg 

van de Heerbaan werd omgevormd tot 

fiets- en voetpad. De kindertuintjes 

liggen er pal tegen de sportvelden van 

Hockeyvereniging Push. 

Bovendien hadden er bewoners van de Gastakker bezwaar tegen de 

aanleg van de kindertuintjes op de door de gemeente voorgestelde 

locatie aan de Aardenhoek. Zeker de heer Sjef Langeveld van de Dienst 

Beplantingen, was het met het idee van de wijkraad eens. De gemeente 

draaide bij en richtte het oorspronkelijk voor de kindertuintjes beoogde 

terrein aan de Aardenhoek eveneens in als complex met volkstuintjes 

voor volwassenen. Vanwege latere ontwikkelingen verdween het 

toenmalige loop- en fietspad langs de begraafplaats dat uitkwam op 

de Achtervang en Hermelijnstraat. 
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De twee thans bestaande complexen worden doorsneden door een 

noord-zuid georiënteerd loop- en fietspad tussen Aardenhoek en 

Gastakker. Wandelt u er eens door en u waant zich tussen de 

volkstuinen even volledig in de vrije natuur, ver weg van een drukke 

bewoonde wereld. 

Inrichting en eerste jaren. 

Aanvankelijk waren de kindertuinen toegankelijk vanaf de -naast de 

eerdere Heusdenhoutseweg- aangelegde Heerbaan. De familie Stroop 

die er toen woonde was zo vriendelijk om de toegang tot de 

kindertuintjes mogelijk te maken via hun erf. Zelfs alle -toen 

eenvoudige- tuingereedschap kon men destijds opslaan in het 

schuurtje van de familie Stroop. 

Het bestuur van de tuintjes hield zich met name bezig met de 

contacten op ‘niveau’. Bijvoorbeeld met de gemeente, met 

subsidieverstrekkers en met de basisscholen in de wijk. Dat leidde wel 

eens tot afstand en spanning tussen het bestuur en de uitvoerenden 

van het complex. Laatstgenoemden meenden dat zij toch degenen 

waren die het ‘echte’ werk deden. 

Er werden twee notenbomen geplant, zaailingen van de notenboom 

van de heer van Geel. Stef Hinfelaar plantte er twee jonge 

kastanjebomen. Eén ervan werd later zodanig aangevreten door de 

geiten uit het naast de kindertuintjes aangelegde dierenparkje, dat het 

boompje niet overleefde. Ook een berk werd er geplant, afkomstig van 

de buurman. 

Stef Hinfelaar -voorzitter- meldde zich jaarlijks bij de openbare 

basisschool De Tweesprong en de katholieke basisschool Weilust om 

deelnemers te werven. Leerlingen van toenmalige 5e klassen -nu is dat 

groep 7- werden enthousiast gemaakt. Thans worden de kinderen van 

de groepen 5, 6 en 7 uitgenodigd om deel te nemen. 

Doorgaans zijn er 30 á 40 deelnemers. Paula geeft aan dat er zelfs een 

jaar is geweest met ruim 70 deelnemende kinderen.  
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Voorzieningen 

De bereikbaarheid van het 

tuinencomplex vanuit de 

wijk verbeterde in 1981 

aanzienlijk door een brug 

over het Leike, vanaf de 

Weilustlaan. Met name, 

Gerrit Dammer, 

wijkbewoner en 

gemeenteraadslid, zette zich 

daarvoor in. Gerrit was 

werkzaam bij de toenmalige machinefabriek Backer en Rueb. Met zijn 

deskundigheid en tegen betaling van de materiaal- en vervoerskosten 

werd de brug gerealiseerd. Het was een leerproject van de toenmalige 

vakschool voor metaalbewerkers van de machinefabriek Backer en 

Rueb. 

De toegang via het erf van de familie Stroop was na de plaatsing van 

het bruggetje niet meer nodig en ook hun berging niet. Er kwam een 

tweedehands keet van het Waterleidingbedrijf, afkomstig uit 

Zevenbergen. Deze werd door vrijwilligers eigenhandig gedemonteerd, 

vervoerd en opgebouwd op het complex. Later, in 1989, kwam er een 

betere keet, afkomstig van het Jeugd- en jongerencentrum in Breda. 

Deze keet werd in vier delen aangevoerd en geplaatst. De voorziening 

is nog steeds in gebruik. 

Een vrijwilliger van het eerste uur is Robert Brosky, hij nam later het 

voorzitterschap van de kindertuinen over.  

Jaarlijkse cyclus 

Van begin af aan heeft de heer Baremans het terrein omgeploegd op 

de ouderwetse manier. Met het omploegen en eventueel bemesten 

begint in het voorjaar een nieuw kindertuinenjaar. Geen tractor met 

een vijfschaar er achter, maar een eenvoudige enkelschaarploeg 

getrokken door een Belgische knol. 
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Dus elke voor -of vore- wordt afzonderlijk geploegd. Hij doet het 

tegenwoordig nog, maar heeft geen eigen paard meer en huurt er voor 

de gelegenheid eentje in. Maar ploegen alleen is niet genoeg, het veld 

wordt daarna verder geprepareerd. Paula vertelt enthousiast: 

De maten van de paadjes en van de kindertuintjes, 5 bij 2 meter elk, 

worden uitgezet. Dan volgt het paadjes lopen, aarde aantrappen en de 

wals er over trekken. Werk voor vrijwilligers. 

Al jaren lang zorgt Paula elk nieuw jaar voor een ander zaadplan. Ze 

toont een respectabel aantal van die plannen met als oudste versie een 

lijst uit 1984. Paula kent het klappen van de zweep en die uitdrukking is 

zeker op zijn plaats. Zij leerde het tuinieren immers van haar vader en 

hij was zadelmaker. Bovendien kon hij goed omgaan met tuigpaarden 

en de koets en won hij menige wedstrijd voor aangespannen paarden. 

De zaadplannen van Paula laten onder meer als bloemennamen zien: 

goudsbloem, zinnia’s, aster, strobloemen, zomerviolier, lupine, 

zonnebloem, phlox, leeuwenbekje, ridderspoor, dahlia, ganzenbloem. 

Als groenten noemen de zaadplannen namen als: andijvie, boterbonen, 

tomaat, (ijsberg)sla, rode biet, ui, raapsteel, radijs, prinsessenboontjes, 

selderij, peterselie, bieslook, spitskool, venkel. 

De kinderen zaaien de zaadjes op de aan hen toegewezen akkertjes op 

de tijden die door de leiding worden aangegeven. De vruchtbare aarde, 

lucht, zonlicht en regen laten alles groeien en trots kijken de kinderen 

naar de opkomst van hun plantjes. Dan volgt een periode van onkruid 

wieden en planten geleiden. Daarna komt er loon naar werken. Mooie 

bloemen en gezonde door henzelf geteelde groenten, volkomen 

biologisch. Met de vruchten van hun ‘landje’ kunnen ze thuis 

aankomen. 

Aan het eind van het seizoen is er een ludieke afsluiting op het 

kindertuinencomplex met kinderen, ouders, begeleiders en vrijwilligers. 

De kinderen ontvangen daarbij een certificaat van hun activiteiten bij 

De Molenley. 
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Zonder bemesting geen prachtige 

bloemen en gezonde groenten. 

De heer Baremans en paard Karla bij het 

ploegen in maart 2011.Het seizoen gaat 

weer beginnen. 

 

Supervrijwilligster Paula Kessel instrueert 

kinderen bij de inrichting van hun tuintje. 
Lies ziet haar naam straks terug in 

kleurrijke bloemen. 

 

De tuintjes zijn uitgemeten, de paden 

gelopen en gewalst, de eerste zaadjes zijn 

al plantjes. 

De goede verzorging door de kinderen 

laat mede de gewassen groeien. 
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Mama en papa zullen zeker blij zijn met 

mijn mooie bloemen! 

Wat zullen ze thuis vinden van mijn 

biologisch gekweekte worteltjes? 

 

Hoogseizoen, een kleurenpracht van de 

bloemen in de kindertuintjes. 
Tentoonstelling van kleurrijke pompoenen 

in de keet van de kindertuinen. 

 

Het seizoen zit er op, alle kinderen 

ontvangen een certificaat. 

Tien jaar geleden werd het 25 jarig 

jubileum gevierd, dit jaar bestaan de 

kindertuinen al 35 jaar. 

 



135 

In het najaar als groenten en bloemen grotendeels de weg naar hun 

ouders hebben gevonden wordt het veld weer winterklaar gemaakt. 

Alle restplanten worden verwijderd. 

Momenteel zijn er 26 kinderen in 3 groepen. Naast haar dagelijks werk 

begeleidt Paula Kessel een groep op vrijdag. Christel Versleijen 

begeleidt twee groepen, één op dinsdag en de andere op donderdag. 

Het is vanzelfsprekend dat er biologisch getuinierd wordt. De kinderen 

wordt eerbied voor de natuur bijgebracht en genieten van hetgeen 

groeit en bloeit. Ze zijn soms verwonderd, maar vooral trots op 

hetgeen ze zien en beleven, ruiken en oogsten in hun eigen tuintje. 

Andere activiteiten 

Enkele jaren na de start werden 

de activiteiten aan de 

Weilustlaan uitgebreid. Er kwam 

een dierenweide. Er waren zelfs 

plannen voor het houden van 

bijen. Maar, kun je planten nog 

eens zonder toezicht laten 

groeien, met dieren is dat totaal 

anders. Er moet dagelijks 

toezicht zijn, ook in vakanties, 

verzorging met eten en drinken 

is zeer regelmatig nodig. 

Bovendien ligt vandalisme aan 

de voorzieningen op de loer, 

evenals verkeerd voedsel en het 

‘plagen’ -of nog erger- van dieren. Permanente zorg en consequent 

handelen is een eerste vereiste bij de omgang met dieren. 

Noodgedwongen is de dierenweide dus opgeheven. Zelfs is een deel 

van het terrein nu ‘opgeofferd’ aan de uitbreiding van 

hockeyvereniging Push. 

Stef Hinfelaar ontvangt, in 1981, de schapen 

voor de -noodgedwongen opgeheven- 

dierenweide. 
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In het kader van de 

activiteiten van vrijwilligers is 

er eerder een film 

vervaardigd, die in een 

uitzending op de televisie is 

vertoond. Ook heeft, in mei 

2005, Alexander Pechtold, 

huidig landelijk partijleider 

van politieke partij D66, 

kennis genomen van de activiteiten van Kindertuinen De Molenley. Hij 

was toen tevens minister van Bestuurlijke vernieuwing en 

Koninkrijksrelaties en bezocht in de Haagse Beemden een stand van 

Kindertuinen De Molenley. 

Voortgang unieke activiteit 

Tijden veranderen en menige vereniging merkt dat. Om een unieke 

voorziening als de kindertuinen te laten functioneren zijn vrijwilligers 

nodig. Natuurlijk ook kinderen. Paula memoreert nogmaals het jaar 

met wel 70 deelnemende kinderen. Tegenwoordig werken vaak beide 

ouders. De tijd dat de ouders met de kinderen mee kwamen naar hun 

tuintje is al even voorbij. 

Bovendien zijn er ook voor kinderen de nodige afleidingen bij 

gekomen. Denk alleen al aan het aantal digitale mogelijkheden die 

kinderen weghouden van buiten spelen, van bewegen en dus ook van 

het beleven van de natuur. Om de vereniging goed te laten 

functioneren zijn meer vrijwilligers nodig. Er is voldoende werk voor 

hen, zowel op het bestuurlijke vlak als wat betreft de dagelijkse 

uitvoering op het tuincomplex. Het is ten slotte een heel unieke 

gelegenheid om kinderen uit de omgeving intensief in contact te 

brengen met de natuur in de gezonde buitenlucht. 

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, laat het 

ons weten.  
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Mogelijk hebt u nog verhalen of foto’s van gebeurtenissen uit het oude 

Heusdenhout? 

Werkgroep Heusdenhouts Historie van Heemkundekring Paulus van 

Daesdonck legt verhalen vast, scant uw oude foto’s en slaat deze op. 

De foto’s gaan naar u retour. De informatie wordt gebruikt om de 

geschiedenis van Heusdenhout steeds completer te maken, te 

documenteren en door te vertellen. Telefonisch contact (076) 5810024. 

 

 

 

 

In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

17 dec.  Hans de Brouwer   Ulvenhout  74 jr. 

19 dec.  Corrie van den Broek-Verheijen Bavel  80 jr. 

30 dec.  Charles Blokdijk   Bavel  72 jr. 

3 feb.  Christ Meulemans   Ulvenhout 65 jr. 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van één van onze 

leden een rouwbrief en/of een bidprentje of herdenkingsplaatje te 

mogen ontvangen. 

We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. 

Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd.  
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Indrukwekkende herdenking oorlogsdrama 

door Toon van Miert 

Ginneken en Heusdenhout hebben op een waardige wijze het vreselijke 

oorlogsdrama van 22 januari 1945 waarbij tien kinderen en een 

volwassene om het leven zijn gekomen herdacht. In een van de vorige 

afleveringen van dit magazine is uitgebreid aandacht besteed aan dat 

bombardement. 

Anton van Gastel en Ruud van Arendonk van Ginneken=Ginneken 

hebben samen met Piet Dielemans, Wim Joosen en Toon van Miert 

gezorgd voor een sfeervolle bijeenkomst in de Laurentiuskerk op 

zondag 25 januari. 

Toon van Miert herinnerde de aanwezigen aan het feit dat het een 

‘vergeten drama’ dreigde te worden, doordat er in het verleden weinig 

tot geen aandacht aan is besteed. 

Ria van Oorschot, pastoraal werkster in de Laurentiusparochie, maakte 

duidelijk dat verhalen vertellen de manier is om de historie levend te 

houden en zo de jeugd kennis te laten maken met gebeurtenissen uit 

het verleden die aan moeten zetten tot een betere wereld. 

Loco-burgemeester Bob Bergkamp zette de dramatische 

gebeurtenissen uit 1945 in het bredere perspectief van oorlog en vrede.  

Indrukwekkend was het verhaal dat Piet Dielemans vertelde. Hij is vijf 

jaar nadat zijn broertjes en zusjes om het leven waren gekomen 

geboren. Aan de hand van foto’s nam hij ons mee naar de tijd en naar 

de plaatsen waar het drama zich heeft afgespeeld. Zijn zoons Jeroen en 

Ronald zongen met begeleiding van organist/pianist Jan-Pieter van 

Oosterhout liederen van Fauré en Mozart; hun zussen Babette en Anja 

speelden op dwarsfluit muziek uit Schindler’s List.  
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Voorafgegaan door 

flambouwdragers trokken 

de ongeveer honderd 

aanwezigen naar de 

begraafplaats aan de 

Vogelenzang, naar het 

gerestaureerde graf van 

de kinderen De Jongh, 

dat bedekt was met 

papieren bloemen, 

kransen en tekeningen van leerlingen van groep acht van KBS-

Laurentius. Ria van Oorschot sprak een gebed uit en zegende het graf. 

 
                                                                               (foto’s Jan Roovers) 

Op 22 januari waren zestig belangstellenden aanwezig op de 

begraafplaats aan de Kameelstraat, waar het gezin Dielemans begraven 

ligt. Ook hier hield Ria van Oorschot een overweging en benadrukte 

Toon van Miert het belang van herdenken. Leerlingen van groep zeven 

van meneer Kees van den Berg van De Zandberg hadden bloemen 

meegebracht en drie kinderen lazen een zelfgemaakt gedichtje voor. 

Een korte, maar indrukwekkende bijeenkomst.  
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