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“Brieven van Paulus” 
 

Tweemaandelijks periodiek 

van de heemkundekring 

“Paulus van Daesdonck” 

 

41e jaargang nummer 208    ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken en Bavel, lentemaand 2016 

Wat brengen deze brieven? 

In dit nummer van onze Brieven van Paulus nemen we in enkele 

artikelen al een aanloop naar de tentoonstelling die op 3 april 

geopend gaat worden. In de verhalen die Toon van Miert vertelt 

komen zowel het Rijke als het Arme Roomse Leven in beeld. 

Aline van der Zanden doet verslag van de drukbezochte 

muziekmiddag. Frans Wetzels wijst ons op een “verdwaalde” 

grafsteen. Karel van den Hout vraagt uw aandacht voor 

archeologie in ons heem. Ans en Frans van Aert verzamelden 

weer het hele jaar stukjes voor in het plakboek en baseren 

daarop hun kroniek van het afgelopen jaar. Onze conservator 

Kees Leijten somt op wat er bij het museum werd aangeleverd. 

Ik las de documenten die het begin en eind van zeven eeuwen 

zelfstandige parochies in ons heem markeren en vertel u hoe 

alle artikelen in meer dan 200 Brieven van Paulus makkelijk terug 

te vinden zijn. 

Hopelijk is er weer voor elk wat wils. 

Veel leesplezier gewenst.  
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Agenda 2016 

Maart 
 

Zondag 6 • Museum open 

Maandag 14 • Lezing over archeologie en presentatie 

van vondsten op de Eikberg door Erik 

Peeters en Joeske Nollen in de 

Tussenpauz te Bavel. 

April 
 

Zondag 3 • Opening nieuwe tentoonstelling: 

“Van torens af geregeld - 

- zeven eeuwen religieus (be)leven” 

Maandag 11 • Lezing “Ansfried, Thorn en West-Brabant” 

door Bas Aarts bij de paters in 

Meerseldreef. 

Mei 
 

Zondag 1 • Museum open 

Zaterdag 21 • Fietstocht: bezoek Bavelse en Ginnekense 

kerk. 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

 

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

iedere woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur. 

  



135 

Nico Takx, de grootste Ginnekenees van de 

tweede helft van de 20ste eeuw 

door Toon van Miert1 

Ik weet niet meer precies 

wanneer ik Nico Takx (1934-

2004) voor het eerst ontmoet 

heb. Het zal wel in het begin 

van de jaren vijftig van de 

vorige eeuw zijn geweest. Hij 

was een van de leiders van de 

Kleine Heilige Familie: het Rijke 

Roomsche Leven in optima forma. Op zondagmorgen eerst een 

mis in Moederheil, daarna broodjes in het Patronaat en dan 

biljarten, sjoelen, kaarten, tafeltennissen. Vaak was Nico dan de 

hele dag aanwezig in wat tegenwoordig Gemeenschapshuis 

Vianden heet. Hij had inmiddels ook de Jeugdcentrale opgericht 

en dat betekende dat je op zondagmiddag in het Patronaat kon 

blijven en je vermaken. Voor de wat ouderen draaide er op 

vrijdagavond een (cowboy)film of kon er gekaart en gebiljart 

worden. Nee, op straat hadden de bewoners van Ginneken geen 

last van ons, de tieners van toen. Om geld voor de Jeugdcentrale 

te vergaren trok Nico met een paar vrienden als cabaretgroep 

naar dorpen in heel Brabant. Met de bus, ongetwijfeld van 

Hurkx, naar de Acht Zaligheden om boeren en buitenlui te 

vermaken. Het Ginneken was er goed mee! 

                                                 

1 Met dank aan Corry Takx. Foto’s van Johan van Gurp/BN De Stem en Jan Roovers. 
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Rond 1955 heeft hij de Tijgers opgericht. Hij was toen al bij de 

Scouting en het Gilde actief geweest. 

Och, de Tijgers, een club van jongens die vooral uit het Ginneken 

ten oosten en zuidoosten van de Ginnekenweg kwamen: brave 

en minder brave gasten, die door Nico getrakteerd werden op 

stoere avonturen in het Mastbos, op sportwedstrijden onder 

soms barre omstandigheden, op kaart- en spelavonden in de 

keet achter op het Patronaatsterrein en op spectaculaire 

kampweken in Zuid-Limburg waar het er ook lang niet altijd 

zachtzinnig, maar wel sportief aan toe ging. In de geest van die 

tijd zal de slogan zijn geweest: ‘Jongens worden kerels’ of iets 

dergelijks. Misschien was het ook zo, maar dat hebben de leden 

nooit zo ervaren, al zullen heel wat Tijgers een groot gedeelte 

van hun persoonsvorming aan deze vriendenkring en dus vooral 

aan Nico te danken hebben. Ze hebben het er nog vaak over. 

Het zal 1960 zijn geweest dat Nico mij wist over te halen om 

samen met hem de soos A Media Luz op te richten: één 

zaterdagavond in de maand dansen in het Patronaat en iedere 

keer meer dan 400 mensen in de zaal. Prachtige avonden waren 

dat met bekende jazzbands uit Tilburg, Breda of Dordrecht, maar 

ook met de onvergetelijke Jantje Kanters. 

Kapelaan Slootemakers zag er op toe dat de muziek om twaalf 

uur stopte.  

De zorg voor de jeugd … Nico heeft zich daar zijn hele leven 

mee bezig gehouden. Als lid van de scouting moest je in het 

verleden een belofte afleggen: in alle omstandigheden altijd 

iedereen helpen! 
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Nico Takx is die belofte zijn hele leven nagekomen en vooral 

Ginneken heeft dat in de tweede helft van de 20ste eeuw 

gemerkt. Waar is Nico niet bij betrokken geweest? Wanneer is 

hij niet de inspirator, drijvende kracht of presentator geweest? 

Het was niet alleen de jeugd voor wie Nico Takx zich inspande. 

Hij richtte met collega-zakenlieden, Nico heeft decennialang een 

manufacturenzaak in Ginneken gehad, de Winkeliersvereniging 

op, die de braderie organiseerde, de kerstmarkt, 

Sinterklaasbeurs en spaaracties op touw zette om die activiteiten 

te kunnen realiseren. Zijn Comité Ginneken zorgde dat 

Sinterklaas feestelijk ontvangen werd (Harmonie Concordia is 

daar al meer dan honderd jaar bij van de partij), dat 

Duveltjesdag regionale bekendheid kreeg en dat er drie 

Koningen door de Ginnekense straten liepen, gevolgd door 

honderden kindkoningen. Nico stond aan de wieg van de 

Studiegroep Ginneken, laten we zeggen de voorloper van 

Ginneken=Ginneken. Natuurlijk heeft hij dit werk niet allemaal 

alleen verricht; heel veel Ginnekenezen zijn door hem 

geïnspireerd en hebben samen met hem de vele activiteiten 

georganiseerd.  

Hoe vaak is Nico niet ergens Sinterklaas geweest. Hij deed dat 

voortreffelijk en met het grootste plezier voor bejaarden. Hij is 

ongetwijfeld dé presentator van ons oude dorp geweest. 

Carnaval was daar misschien wel het beste voorbeeld van. 

Onverwoestbaar middagen en avonden lang de stimulator van 

het Carnavalsfeest van ’t Lestogenblik op de Ginnekenmarkt of 

in het Patronaat. Hij had een sterke band met Harmonie 

Concordia, vooral als presentator. 
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Ook bij alle mogelijke initiatieven in de binnenstad is Nico als 

organisator en presentator opgetreden. 

 

Er was ook een andere Nico Takx, iemand die in stilte en op de 

achtergrond de belofte die hij afgelegd had bij de scouting in 

praktijk bracht. Hij was jarenlang betrokken bij de 

Vincentiusvereniging: hij kende de gezinnen die het niet breed 

hadden door zijn contacten met de jeugd. Maar hij is vooral heel 

lang actief geweest bij de Reclassering: tientallen jeugdige 

delinquenten van het zwaarste kaliber heeft hij begeleid en 

opgevangen. Dat beperkte zich niet tot bezoeken aan de 

gevangenis. Hoeveel jongeren in grote problemen heeft hij niet 

- soms tot verrassing van zijn vrouw Corry - mee naar huis 

genomen en bij hen op zolder laten slapen. Als dat met de 

kerstdagen het geval was, kwam er wel extra konijn of kerststol 

op tafel. 
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Corry heeft nog steeds contact met oud-delinquenten die met 

dankbaarheid terugkijken op wat Nico voor hen betekend heeft. 

Hij heeft als vrijwilliger gedaan wat hij als beroep had willen 

doen: maatschappelijk werker. Iedereen in Ginneken heeft wel 

een familielid dat door Nico in de echt verbonden is. Uit eigen 

ervaring weet ik dat hij de taak als Bijzonder Ambtenaar 

Burgerlijke Stand heel gedegen opnam en dat hij er op een 

originele manier voor zorgde dat de ‘mooiste dag van je leven’ 

op een indrukwekkende manier begon. 

Je kunt dit alles alleen maar doen als je een vrouw hebt, die je 

steunt en werk van je overneemt. Ook Corry was al heel jong 

betrokken bij opvang van jeugd en voelde een grote 

verbondenheid met wat Nico allemaal deed. Op woensdag voor 

carnaval, op het ‘Ouderencarnaval’, heeft zij ‘de kop van Nico’ 

onthuld, een kunstwerk van de bekende Bredase kunstenaar 

Felix Breugel. Nico is terug en nu voor ‘eeuwig’ in het Patronaat, 

de plaats waar hij zo lang zijn vrijwilligerswerk voor Ginneken 

verricht heeft. 

 

4 Mei herdenking in Ulvenhout 

Op 4 mei herdenken we weer onze doden. In Ulvenhout zal 

speciaal aandacht worden besteed aan de gesneuvelde Ier Kelly 

wiens leven ontrafeld werd door Marijke van Hooijdonk en 

waarover ze publiceerde in ons tijdschrift 206 (pagina 9-25). 

De familie van Kelly en het bestuur van de heemkundekring uit 

zijn geboortedorp hoopt de herdenking op 4 mei bij te wonen. 
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Jaarlijkse fietstocht 

Zoals elk jaar trekken we er op een zaterdag in mei samen op uit 

om één of ander heemkundig interessant onderwerp te gaan 

bekijken. De laatste jaren kozen we steeds voor een fietstocht in 

ons eigen heem. Daar is immers voldoende te zien dat de 

moeite waard is en bovendien kunnen dan zo veel mogelijk 

leden meedoen. 

Dit jaar gaan we in verband met de expositie “Van torens af 

geregeld, zeven eeuwen religieus (be)leven” de katholieke 

kerken in het Ginneken (Laurentius) en in Bavel (Maria 

Hemelvaart) van binnen bekijken. Het zijn natuurlijk niet meer de 

kerken die in 1316 zelfstandig werden, maar het zijn wel 

opvolgers van de twee kerken in ons heem waarvoor de abdis 

van Thorn destijds zelfstandigheid vroeg. 

Voor veel leden zijn deze kerken ook van binnen wel bekend, 

maar er zijn ongetwijfeld veel leden die deze monumenten 

vooral van de buitenkant kennen. Ook voor regelmatige 

bezoekers is er in onze kerken veel moois te zien, waar je aan 

voorbijgaat als je er niet op gewezen wordt. In Bavel is tevens 

een bezoek aan het oude kerkhof interessant, om daar de oude 

grafstenen te bekijken, die vroeger in de Brigidakerk lagen. 

We vertrekken vanaf het museum van Paulus en bij beide kerken 

kunnen we na het bezoek een kopje koffie gebruiken. 

In verband met de voorbereiding vragen we u in te schrijven 

voor 15 mei aanstaande bij onze secretaris via 

info@paulusvandaesdonck.nl . 
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Kwartjesvolk trad op voor Paulus 

door Aline van der Zanden1 

Zondag 31 januari 2016 hield heemkundekring Paulus van 

Daesdonck haar jaarlijkse muziekmiddag in Mariëndal te 

Ginneken. 

Voor de tweede keer ontvingen wij Kwartjesvolk uit Zeeland 

(Oost-Brabant). Tien jaar geleden waren zij ook al te gast bij 

Paulus, maar toen in Bavel. 

Voorzitter Gerard Oomen opende om 14:00 uur de middag en 

heette de ruim 100 bezoekers van harte welkom. 

Het kwartjesvolk bestaat dit jaar 35 jaar. Zij bestaan uit Gerard, 

Hent, Henk, Jan, Tiny, Tinus en Walter zorgt voor het geluid. 

Bij aanvang kwamen de mannen om de beurt naar voren om 

hun plaats in te nemen, de laatste Tinus had z'n kleine 

meegebracht, die gedurende het optreden een paar keer van 

zich liet horen. 

Tinus praatte deze middag aan elkaar en vermaakte het 

aanwezige publiek met zijn grappen en anekdotes.  

Er werd gebruik gemaakt van een diversiteit aan 

muziekinstrumenten, zoals een draaiorgel, mondharmonica’s in 

alle soorten en maten, een doedelzak, fluit, gitaren, een banjo. 

                                                 

1 Foto’s Floris van der Zanden 
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Een aantal van de liederen die Kwartjesvolk ten gehore bracht 

waren al bekend van de vorige keer. Zo zongen ze over het 

mooiste dorp “Zeeland blijf maar net zoals je bent”, “Geniet 

maar van het leven, dat doet een mens zo goed”. Een lied over 

de tweeling: “O je had ons moeten zien zo gezellig bij elkaar. 

Samen zonder tanden, we leken op elkaar” en een lied over 

echte “mannen”. 

Tiny en Jan brachten samen het gevoelige lied “Kes met zijn 

paard”. 

Halverwege het programma wilde onze fotograaf een foto 

maken bij het lied van “Meneer Verstraten”, maar werd terug 

gefloten door diezelfde meneer Tinus Verstraten, die, gesteund 

door Tiny de absolute macht in de band wilde grijpen. Hij had 

toch geen toestemming gegeven? Na afloop van het lied mocht 

er toch nog een foto gemaakt worden, maar ook nu weer 

helemaal volgens de wens van meneer Verstraten. 
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Ook kwamen de broeders van Ajakkes voorbij, die hoopten op 

een bier-mirakel. 

 

Ook het clublied van Kwartjes volk gaat over pilskes, duidelijk 

een prioriteit van deze band. Toen Joke van Baal aankwam met 

een blad bier werd het optreden dan ook midden in een lied 

onderbroken. 
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Een klein Mexicaantje kwam voorbij om de band te helpen aan 

subsidie en zo van de ondergang te redden. De Napoleonmars 

werd door Jan begeleidt op zijn doedelzak, een mooi instrument 

om te horen. Deze middag was zeer geslaagd en het publiek 

heeft zich zeker vermaakt met een gevarieerd programma 

waarin vriendschap en gezelligheid centraal stonden. 

 

In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

17 jan. Riet Vissers - Peeters  Ulvenhout 91 jr. 

Dat zij mag rusten in vrede. 

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

onze leden een rouwbrief en/of een bidprentje te mogen 

ontvangen. We kunnen dan melding maken in ons tijdschrift. 

Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 

 

Thoornse marktprijs der rogge 

Op meerdere plaatsen in dit blad wordt de invloed van Thorn op 

ons heem aangestipt. Zo had de abdij inkomsten (huur of pacht) 

uit goederen die hier lagen. Oorspronkelijk werden huren en 

pachten vaak in natura voldaan. Toen de betaling later werd 

omgezet in geld was natuurlijk een omrekenfactor nodig. 

Daarom stelt het gemeentebestuur van Breda nog elk jaar de 

marktprijs van de rogge vast. Dit jaar voor de 481e keer. 
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Ansfried, Thorn en West-Brabant 

Ansfried werd omstreeks 940 geboren in een adellijke familie die 

op diverse plaatsen in de Lage Landen goederen bezat, met 

name in het Middelnederlandse rivierengebied. Zijn opvoeding 

was excellent te noemen en in 962 begeleidde hij Otto I bij diens 

intocht in Rome voor het verwerven van de keizerskroon. 

Ansfried zou in diverse functies de Ottoonse keizers dienen, 

onder andere als graaf in Hoei (985). Het ontbreken van een 

mannelijke erfgenaam noopte 

hem en zijn vrouw Hereswind 

(Hilsondis) tot het stichten van de 

(adellijke) vrouwenabdij Thorn, 

waar hun dochter Benedicta de 

eerste abdis werd (omstreeks 

990). Ansfrieds echtgenote 

schonk daarbij het stift allerlei 

goederen en rechten in het 

westelijk deel van Texandrië (dat 

ongeveer overeenkwam met het 

huidige Noord-Brabant). Na het 

overlijden van Hereswind 

aanvaardde Ansfried de benoeming tot bisschop van Utrecht 

(995-1010). De band tussen Thorn en West-Brabant zou nog 

eeuwen in allerlei vormen gehandhaafd blijven. Ook vandaag de 

dag zijn daar nog sporen van terug te vinden. 

Op 11 april zal Bas Aarts ons over Ansfried en de invloed van de 

Abdij van Thorn op ons heem vertellen. 

Aanvang 20:00 uur bij de paters in Meerseldreef. 
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Een grafsteen van de Emer ligt op de 

Ulvenhoutselaan 

door Frans Wetzels 

Het overkomt iedereen wel eens dat hij pas na jaren een 

interessant detail in een straat of in een gebouw ontdekt, waar 

hij toch diverse keren per week achteloos aan voorbij is gelopen. 

Zo kan een mooi beeldje in een gevel of een grafsteen in een 

straat jarenlang onopgemerkt blijven. Sommigen weten niet dat 

er op een gevelsteen in de Bavelselaan vrouwe Fortuna te 

ontdekken is. Zij staat schaars gekleed op een steen hoog tegen 

de gevel en herinnert ons aan de molen ‘Het Fortuyn’ die daar 

gestaan heeft. Fortuna, de godin van het geluk, net zo grillig als 

de wind, was een passende naam voor een windmolen. 

Misschien hebben velen haar niet gezien, omdat ze op dat 

drukke kruispunt goed op het verkeer moeten letten. Of kijken 

we niet naar de hoge gevels, omdat we meer aandacht hebben 

voor de hondenpoep of voor slecht liggende stoeptegels. Als we 

echter goed op de stoep letten, kan ons de grafsteen op de 

Ulvenhoutselaan nummer 57 niet ontgaan zijn. Daar ligt op de 

stoep tussen voordeur en trottoir een grafzerk, die afkomstig is 

van het kasteel de Emer. Hoe kan die steen vanuit het 

noordwesten van Breda naar het zuiden verhuizen? 

Op 30 augustus 1972 werd bij graafwerkzaamheden in het 

Mijkenbroek, ten noordwesten van de Stulemeijerbrug over de 

Mark, een grafkelder ontdekt. Het werk werd stilgelegd en men 

schakelde verschillende gemeentelijke instanties in voor verder 

onderzoek. 
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De grafkelder was met twee stenen afgedekt en uit de teksten 

daarop bleek het te gaan om twee kasteelheren van de Emer, 

namelijk M.C. Versluys (oud 85 jaar) en M.C.E. Versluis (46 jaar). 

 
Hier rust Het stoffelyk overschot Van Wylen De Wel Ed Geb Heer MC Versluys 

Heer Van den Emer Gestorven Den 15 Augustus 1811 Oud 85 Jaaren. 

Joop IJsseling, destijds werkzaam bij het Bredase 

gemeentearchief, was bij dat onderzoek betrokken en dankzij 

hem weten we dat in het graf drie kisten lagen, die de stoffelijke 

resten bevatten van twee mannen en van een vrouw. Wie die 

vrouw was, weten we niet, maar waarschijnlijk is het Magdalena 

Cornelia Versluys, de echtgenote van Mr. Mattheus Cornelis 

Versluys, die schepen was in Breda van 1754 tot 1787. Hij kocht 

in 1770 het omwaterd kasteeltje als buitenhuis om daar in de 

zomer te wonen. In zijn testament had hij bepaald dat hij in de 

grafkelder op de Emer begraven wilde worden, omdat het 

verboden was ‘om in de kerken te moogen begraaven worden’. 

Het is zijn grafsteen die voor de voordeur ligt in de 

Ulvenhoutselaan. 
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Als symbolische vergoeding voor het geleden tijdverlies - het 

werk was immers een tijdje stilgelegd - schonk men die steen 

aan de N.V. Albouw, die hem afstond aan zijn bedrijfsleider J. 

Buckens, woonachtig op de Ulvenhoutselaan.  

Over het kasteel de Emer, zijn bewoners en de grafkelder schreef 

Joop IJsseling een mooi en boeiend artikel voor het jaarboek van 

De Oranjeboom, jaargang 25 (1972). Daarin staat ook informatie 

over de nieuwe en tevens laatste kasteelheer van de Emer, 

namelijk Mr. Matthieu Corneille Etienne Versluys. Hij was een 

achterneef en het petekind van die oud-schepen van Breda. 

Deze erfgenaam overleed op het kasteeltje op 15 oktober 1844 

en zijn enigszins beschadigde grafzerk werd geschonken aan het 

Stedelijk Museum, nu het Breda’s Museum. Maar die steen heb 

ik helaas nooit gezien en daarom zwijg ik daarover als het graf. 

 

Museum weer open 

Ons museum is elke woensdag en elke eerste zondag van de 

maand open, steeds van 14:00 tot 16:00 uur. 

Toeristen die op andere tijden langs het museum fietsen, missen 

dan het bezoek aan een interessant museum met een mooie 

wisseltentoonstelling. Deze vaste openingstijden blijven 

gehandhaafd, maar wanneer onze suppoost Ywan aanwezig is 

zal een bord “museum open” aangeven dat ook op dat ogenblik 

het museum te bezoeken is. 

Voor groepen is het museum altijd op afspraak te bezoeken. Bel 

daarvoor onze conservator: (076) 561 27 42.  
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Zeven eeuwen kerken in Ginneken en Bavel 

In 1316, inmiddels zeven eeuwen geleden, werden de kerken van 

Bavel en Ginneken afgescheiden van de parochie Gilze en 

ontstonden twee zelfstandige parochies. Na de reformatie 

ontstond de Nederlands Hervormde gemeente Ginneken en 

verschoof de standplaats van de parochie Ginneken naar 

Ulvenhout. Nadien ontstond een nieuwe parochie Ginneken. 

Na zevenhonderd jaar zijn alle parochies van Ginneken en Bavel 

per bisschoppelijk decreet van 22 december 2015 

samengevoegd. 

Paulus besteedt aandacht aan die zeven eeuwen kerk in een 

nieuwe tentoonstelling: 

 

Van Torens af geregeld 

Zeven eeuwen religieus (be)leven 

 

 

Vele foto’s, teksten en realia vertellen u over die zeven eeuwen.  

Op zondag 3 april, de 41e verjaardag van Paulus, wordt de 

tentoonstelling geopend door Lars Peetam, de nieuwe pastoor 

van de Parochie van de Heilige Familie. 

Deze fusieparochie waar sinds nieuwjaar 2016 Bavel, Galder, 

Ginneken, Overakker, Strijbeek en Ulvenhout onder vallen omvat 

dus bijna heel ons heem.  
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Wat gebeurde er nu eigenlijk 700 jaar geleden? 

door Hans van der Zanden 

Zo’n zeven eeuwen geleden lag heel ons heem kerkelijk gezien 

binnen de parochie van Gilze. Die parochie viel onder het 

dekenaat Hilvarenbeek, dat op zijn beurt weer onderdeel was 

van het aartsdiakonaat Kempenland onder het bisdom Luik. 
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Doordat Gilze en zijn aanhangsels in 992 door Hilsondis, gravin 

van Strijen, aan het convent van Thorn geschonken werden, 

hadden de abdis en het kapittel van Thorn rond 1300 nog veel 

goederen en rechten in onze streek. Zo had de abdis in Gilze een 

rechtbank, ook wel laathof geheten, voorgezeten door haar 

meier. De meier koos de zeven schepenen of laten, die allen 

gegoed moesten zijn onder dat hof: drie uit Gilze, twee uit 

Oosterhout, één uit Ginneken en één uit Princenhage. Was er 

geen geschikte bestuurder te vinden in Princenhage, dan werd 

iemand uit Rijsbergen benoemd. Naast deze wereldlijke macht 

had de abdis van Thorn ook een vinger in de pap wat kerken 

betreft. Thorn had het patronaatsrecht over de kerk van 

Geertruidenberg en ook over de kapellen van Etten, Ginneken, 

Princenhage (toen Mertersem genoemd) en Bavel, aanhangsels 

van de moederkerk Gilze. Dit begevingsrecht behoorde 

oorspronkelijk toe aan de Heilige Gertrudis, die het overgaf aan 

het klooster van Nijvel, waarvan zij abdis was. Later verkreeg de 

graaf van Strijen dit recht als beschermheer van dat klooster. 

Hildegundis van Strijen schonk het vervolgens aan het door haar 

gestichte stift Thorn. 

In 1261 had de bisschop van Luik de kapellen onder Gilze tot de 

rang van halve kerken (media ecclesia) verheven en daar 

vicarissen aangesteld. Die vicarissen werden door de pastoor van 

de moederkerk Gilze voorgesteld en door het stift Thorn 

bevestigd. Deze vicarissen werden bekostigd uit de opbrengst 

van de goederen die aan deze kerken verbonden waren. 
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De goederen brachten per kerk genoeg op om zelfstandig te 

kunnen bestaan en ook de lasten van het overkoepelend 

dekenaat, aartsdiakonaat en bisdom te dragen.1 

In 1304 kiest het kapittel van Thorn uit haar midden een nieuwe 

abdis als opvolger van Guda van Rennenberg. Alleen leden van 

een “familia illustris” komen in aanmerking om abdis te worden. 

Dat Margaretha van Petersheim gekozen wordt om haar tante 

Guda op te volgen is dan ook niet verwonderlijk. Margaretha is 

de dochter van heer Willem en een zus van Johan van 

Petersheim, heer van Stevensweert. Zij legde bij haar inhuldiging 

de gelofte van kuisheid af, iets waar de overige kapittelvrouwen 

niet toe verplicht waren. Om te voorkomen dat de dames als 

reguliere kloosterlingen zouden worden aangezien vroeg zij 

paus Clemens V toestemming om de zwarte bovenkleding van 

de kapittelvrouwen te mogen vervangen door een andere kleur. 

Gedurende de laatste jaren van haar bestuur was er sprake van 

misstanden, zoals ongeletterde kanunniken, te jonge stiftsdames 

en jonkvrouwen die de abdis niet gehoorzaamden, gekrulde 

haren droegen en buitensporig gekleed waren. 

Kloostergebouwen raakten in verval en er werden eigendommen 

van de abdij verkocht zonder toestemming Margaretha. De 

bisschop van Luik stuurde daarom in 1336 enkele kanunniken 

naar Thorn om orde op zaken te stellen.2 

 

                                                 

1 Johannes Baptista Krüger - Kerkelijke geschiedenis van het bisdom van Breda, deel 3. 
2 Astrid de Beer, Petersheim, Margaretha van, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.  
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Het verzoek uit 1316 

In 1316, op zaterdag na Sint Jan Baptist geboorte, richt 

Margaretha samen met Rutger, pastoor van Gilze, een verzoek 

aan heer Adolf, zoon van Everhard van der Mark en Maria van 

Loon, die sinds drie jaar de prins-bisschop van Luik is.1  

Volgens het besluit van 1261 zouden de bedienaren van de 

kerken in ons heem moeten worden benoemd door Margaretha 

op voordracht van Rutger. De praktijk was echter heel anders! 

Als een vicarispost vacant was, dan werd er door plaatselijke 

machthebbers of vermogende mannen druk op de pastoor 

uitgeoefend om voor de lucratieve post één van hun 

familieleden voor te dragen bij de abdis. De pastoor van Gilze 

durfde hier niet tegen in te gaan en was zodoende niet in staat 

om echt bekwame pastores aan te stellen in Bavel en Ginneken. 

Onbekwame vicarissen in onze parochie of, erger nog, helemaal 

geen diensten meer in onze kerken waren het gevolg. 

Om aan deze situatie een einde te maken vragen ze de bisschop 

om de betreffende kerken onafhankelijk te maken van de 

parochie Gilze en er zelfstandige doopkerken van te maken, elk 

met een eigen pastoor. Die pastoors moeten door de 

aartsdiaken daadwerkelijk worden aangesteld, maar de abdis 

van Thorn zal voor altijd het recht van begeving of voordracht 

over deze pastoorsposten hebben. In hetzelfde verzoekschrift 

wordt ook de aartsdiaken, Neapoleus de Ursinis, gevraagd in te 

stemmen met deze wijziging in de parochiestructuur. 

                                                 

1 Thomas Ernst van Goor, Beschryving der Stadt en Lande van Breda, 1744, bron 31. 
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De reactie 

De bisschop draagt de eerwaarde deken van de Sint Paulus kerk 

te Luik op om een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van 

afscheiding van de nieuwe parochies. Het eigenlijke onderzoek 

wordt gedaan door Willem, pastoor van Raamsdonk. Alle 

belanghebbenden mogen voor de deken verschijnen om daar 

het verslag van het onderzoek in te zien en hun mening te 

geven. Omdat de deken afwezig is geeft de bisschop nu zijn 

volmacht aan meester Franco van Semblais, kanunnik van de 

Sint Meertens kerk te Luik. Hij moet op basis van het gedane 

onderzoek naar recht en reden een besluit nemen over het 

verzoek. Deze opdracht geeft de bisschop op de tweede dag na 

Driekoningen 1316. 

De bevestiging 

Meester Franco neemt het besluit tot oprichting van de 

onafhankelijke parochies Ginneken, Mertersen (Princenhage), 

Etten en Bavel. Ze zullen hun eigen vaste pastoors hebben, die 

altijd op bevel van de abdis van Thorn aangesteld zullen worden 

door de aartdiaken. Niemand mag zich tegen dit patronaatschap 

van de abdis verzetten op straffe van de kerkelijke ban. 

Bisschop, aartsdiaken en commissaris Franco hangen hun zegel 

onder dit besluit op de vijfde dag na het octaaf van Maria 

Lichtmis in het jaar onzes Heren duizend driehonderd en zestien. 

Aangezien die datum volgens onze jaartelling in 1317 viel, lagen 

er tussen de formele oprichting en opheffing net geen 700 jaar, 

maar ach, wat is een jaar op zeven eeuwen? 
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Overeenkomsten met de fusie anno 2016 

Net zoals 700 jaar geleden de verzelfstandiging een reactie was 

op de dagelijkse praktijk, zo was de samenvoeging ook weer een 

reactie op de hedendaagse praktijk: een geringer aantal pastores 

en teruglopende kerkbetrokkenheid. Op 1 januari 2004 sloten de 

parochies van Bavel (onveranderd sinds 1316) en Ulvenhout 

(feitelijke voortzetting van de in 1316 ontstane parochie 

Ginneken) een convenant. In 2006 gaf het bisdom aan dat dit 

samenwerkingsverband moest worden uitgebreid met de 

Jeruzalemparochie. Terwijl de drie parochies zochten naar een 

vruchtbare samenwerking met behoud van zelfstandigheid, 

stuurde het bisdom steeds meer aan op volledige 

samenvoeging. Er werd zelfs een planning opgesteld waarin 

stond wanneer de parochiebesturen de bisschop zouden gaan 

verzoeken tot oprichting van een nieuwe parochie. Op 1 

december 2015 was het niet de abdis van Thorn, maar waren het  

de besturen van drie parochies (merendeels leden van Paulus) 

die een verzoek richtten tot de bisschop van Breda. 

Het verloop van de besluitvorming is in zeven eeuwen niet 

veranderd: de bisschop vraagt vicaris Verbeek om advies, 

gelovigen worden gehoord en na de priesterraad gehoord te 

hebben tekent bisschop Liesen op 22 december 2015 het 

decreet tot oprichting van de parochie van de Heilige Familie.
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E.G.T.V. = Eerste Ginnekense Toneelvereniging 

door Toon van Miert 

Anderhalf jaar geleden is Steef de Graauw overleden. Hij was 

ruim 101 jaar oud. In Brieven 179 (2010) heb ik wat uitvoeriger 

over hem geschreven. Rond die tijd had Paulus van Daesdonck 

het prachtige vaandel van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 

gekregen, dat sinds die tijd in ons museum hangt. Steef was er 

van 1933 tot 1937 lid van en hij kon daar kostelijk over vertellen. 

Wat een geheugen had die man. Ik heb toen een paar 

gesprekken met hem gehad. Ik kende hem oppervlakkig van 

vroeger toen hij een fietsenhandel, autoverhuurbedrijf en een 

benzinepomp in de Prins Hendrikstraat had. Heel zijn leven is hij 

actief in het Ginnekense verenigingsleven geweest. Nou blijkt 

dat we niet over alles wat Steef meegemaakt heeft, gesproken 

hebben. Zijn dochter, Lian, die gelukkig heel veel informatie van 

haar vader gekregen heeft, stuurde mij twee foto’s van de Eerste 

Ginnekense Toneelvereniging op, die in 1932 opgericht is. Steef 

is er tot half 1938 lid van geweest. Lian is zo verstandig geweest 

om steeds naar de namen te vragen van de personen die op zijn 

foto’s te zien zijn. Bovendien heeft zij veel gesprekken met haar 

vader op band opgenomen. 

Evertje van den Hout was de toneelcommissaris en tevens de 

man die verantwoordelijk was voor de vele grappen en grollen 

die uitgehaald werden. Het publiek bij Jan Besouw (toen ik jong 

was heette dat etablissement “Regina” en nu als restaurant heeft 

het de weinig uitnodigende naam “De Bal”. T.v.M.) kon daar wel 

van genieten. 
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Nico Prins, Johnny v.d. Berg, Steef de Graauw, André v.d. Corput en Cor van 

Opstal achter de slagerij van Prins aan het Oranjeplein, Ginneken rond 1934. 

De E.G.T.V. is destijds opgericht door de vaders van deze jongens. 

  

 
Toneelstuk “Daar is mijnheer” in het café van Jan Besouw in 1933. Steef de 

Graauw, Mien Meeuwissen, onbekende met bril is “mijnheer”, Nico Prins, Cor 

van Opstal, André v.d. Corput, Tonnie van Gageldonk en Johnny v.d. Berg. 
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Toen er als hoofdprijs van de loterij twee met een doek 

afgedekte schilderijen beschikbaar waren met als titels “Het 

oude paar” en “Slachtoffers der zee”, bleken de lijsten geen 

schilderijen te bevatten, maar een paar oude pantoffels en twee 

dode vissen. Och, er zijn tegenwoordig Tv-programma’s die dit 

niveau niet overtreffen en die trekken ongetwijfeld tienduizend 

keer meer kijkers dan EGTV.  

Voor Evert zelf was de volgende scène aangenamer. Toen Jan 

Besouw al in oktober niet van plan was zijn kerstspulletjes 

beschikbaar te stellen omdat er een kerstboom in een toneelstuk 

voorkwam, besloten de leden van EGTV er behalve gekleurde 

linten dertig mini-proefflesjes jenever in te hangen. Evert zou ze 

gedurende de repetitietijd wel bewaren. Afijn, je snapt het al: hij 

dronk ze allemaal leeg, vulde ze met azijn en genoot van de zure 

gezichten van zijn vrienden toen die na de laatste opvoering 

dachten te kunnen gaan genieten van de jenever. Andere tijden, 

andere grappen, evenveel plezier.  

De titels van de toneelstukken, onder andere “De big van het 

168ste”, doen mij vermoeden dat ze in deze tijd enigszins 

gedateerd zouden overkomen. Och, als de spelers maar plezier 

hebben gehad met hun hobby. De Ginnekenaren die de 

uitvoeringen bezochten, zullen er zeker van genoten hebben, 

alleen al door de spelers te herkennen en nu eens in een andere 

rol dan in het dagelijkse leven te zien. De leden waren allemaal 

dorpsgenoten en vaak middenstander. Voor mij waren het bijna 

allemaal bekende namen. Hierbij een paar foto’s van de 

Ginnekense toneelspelers uit de jaren dertig van de vorige eeuw. 
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Het Arme Roomsche Leven (Brabant 1930) 

door Toon van Miert 

Als je op zondagmiddag naar de kroeg gaat in plaats van 

naar het Lof … tja … 

Ik heb het geluk gehad te zijn opgegroeid in het Rijke Roomsche 

Leven. Dat heeft mij zo veel warmte gegeven, zo veel prachtige 

herinneringen bezorgd èn het is de basis geweest voor mijn 

belangstelling voor kloosters, kathedralen, kerken, kapellen en 

heiligen. Ook voor het interpreteren en bewonderen van kunst 

en literatuur is die periode van groot belang geweest. De 

uitvoerige bespreking van de bijbel - hoe dramatisch slecht de 

lessen van rector Uytenwilligen ook waren - op de Sint-

Franciscuskweekschool heeft grote betekenis gehad voor mijn 

inzicht in de iconografie. Ook nu - nu het geloof voor mij niet 

bepalend meer is voor mijn denken en handelen - denk ik nog 

met plezier en dankbare gevoelens terug aan religieuze en 

kerkelijke ervaringen van de jaren veertig en vijftig van de vorige 

eeuw. De Kleine Heilige Familie, het dienen van de mis - vooral 

op momenten dat je daardoor een paar uur vrij van school had - 

en het contact met kapelaans die zo veel betekend hebben voor 

de verenigingen waar ik lid van was, het zijn herinneringen die ik 

iedereen wil toewensen. Nu ik toch op de nostalgische toer zit: 

de geur van wierook en vooral de sfeer in de Laurentiuskerk van 

Ginneken tijdens het avondlof in oktober … die matige 

verlichting binnen en de donkere ramen zorgden voor een 

ervaring die me altijd is bijgebleven. Religie was het geheel van 

tradities en rituelen waarmee wij ons geloof beleden. 
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Met “wij” bedoel ik het overgrote deel van het gewone volk, dat 

zelden of nooit nadacht over wat er allemaal in de liturgie, in het 

hele kerkelijke leven gebeurde. Het waren geen “rationele” 

gelovigen; ze deden wat voorgeschreven was zonder zich al te 

veel aan te trekken van wat de diepere achtergrond was. 

Toen de jaren zestig aanbraken, waren zij degenen die het eerst 

afvielen, behalve dan de oudjes, die hun hele leven lang al naar 

de eerste mis gingen en met kerst de nachtmis bezochten. Dat 

laatste is bij de “gelovigen” die nu op deze manier de kerst 

beginnen tot een meer wereldlijk ritueel geworden. Ik ga er 

maar vanuit dat de kerkgang van de gelovigen nu een bewuste 

keuze is, gebaseerd op een innerlijk beleven van het geloof. 

Ik heb nooit, maar dan ook nooit iets negatiefs meegemaakt 

met de geestelijkheid of met die geweldige broeders van 

Huijbergen, die mij vijf jaar onder hun hoede hebben gehad. 

Maar al heb ik ze zelf niet ervaren, er waren natuurlijk ook 

geestelijken die niet altijd gehandeld hebben in de geest van het 

geloof. Sommigen wisten met hun machtsgevoelens geen raad, 

stonden buiten de realiteit; de pastorie als ivoren toren! Vanaf 

die toren werd alles geregeld. 

Een mooi voorbeeld daarvan wil ik u niet onthouden, vooral ook 

omdat het haast ongeloofwaardig is. 

Waren er echt parochiegeestelijken in het Rijke Roomsche Leven 

van de eerste helft van de 20ste eeuw die zich zo gedroegen? 

Laten we hopen dat pastoor Van den Broek een uitzondering 

was.  
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Een tijdje geleden kreeg 

ik een tekst in handen, 

die geschreven is door 

de bekende dokter 

Hendrik Wiegersma (Lith 

1891 - Deurne 1969), die 

ik in Brieven 206 al eens 

genoemd heb in het 

artikel over Jacob 

Moleschott. 

Wiegersma heeft naam 

gemaakt als arts en 

kunstenaar. Hij komt 

voor in boeken van 

Antoon Coolen en Toon 

Kortooms. Zijn 

woonhuis/atelier is nu 

een museum. 

In het kader van wat nu volgt, is het belangrijk te weten dat hij 

fanatiek antiklerikaal was en dat hij leden van de clerus liever 

niet als patiënt had. Hij was er als de kippen bij om 

uitzonderlijke misstanden in de katholieke kerk aan de kaak te 

stellen. 

Ik geef hieronder de tekst van Wiegersma integraal weer. Het 

“Arme Roomsche Leven” in Brabant in optima forma. Lees en 

verwonder je! 
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PLOERTENSTREKEN 

Op een Septemberavond van 1930 werd een flink huisvader - een 

harde werker voor zijn gezin - na een dorpsfeest doodgestoken. 

Zooals bij de Katholieken gebruikelijk is zou ter herinnering aan 

den doode een bidprentje worden gemaakt. Hier werd de tekst 

opgesteld door den Zeereerwaarden Heer van den Broek Pastoor 

van de Sint Jozefparochie te Deurne. Zij volgt hier letterlijk: 

In Memoriam                    7 September 1930 Deurne 

 

Als lof moet ondergaan, en borrel bovendrijven dan valt het 

schuldelooze offer voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden 

 

WILHELMUS KEIJSERS 

echtgenoot van Catharina Valentijn 

geboren te Horst den 1sten Mei 1882. 

--------------- 

Ik heb den goeden strijd gestreden, het geloof bewaard, daarom is mij 

de kroon der gerechtigheid weggelegd en zal ik eeuwig God lof 

zingen. 

 

Door mijn dood heeft God een treffende conferentie gehouden en met 

mijn bloed op de drempels der herbergen geschreven: Viert 

Zondagmiddag. 

 

God heeft een offer geëischt en het lot is op mij gevallen, daarom zal 

God mij ook barmhartig zijn. 

 

En gij dierbare echtgenoote en kinderen, zoo zwaar getroffen, gedenkt 

hoe God Abraham en Job heeft beproefd, maar ook gezegend. Blijft 

God met mij loven ook Zondagsmiddags en bidt voor mij. 
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Hoewel elke lezer in staat is te lezen naar ik hoop - en in dit 

eenvoudig geval ook tot oordeelen wil ik wenschen - komen toch 

eenige opmerkingen. 

1e. Zou mijnheer de Heeroom hetzelfde in Memoriam 

schrijven voor een priester die bijvoorbeeld op den 

drempel van een wijnhuis door een schoelje zou worden 

neergestoken? Of durft hij het alleen voor Jan Boezeroen? 

2e. Weet de Zeereerwaarde stylist (ja - U is stylist - d’r zitten 

heelemaal geen taalfouten in uw schepping!) dat het 

volgens de leer van Jezus is - weduwen en weezen te 

pesten? 

3e. Is het meneer de weerprofeet bekend dat hij niet het recht 

heeft een Godsgericht te proclameeren? 

4e. Durft Zijne Zééreerwaarde hier zoo brutaal en ploertig-

ongevoelig zijn omdat hij goed weet dat zijn parochianen 

- voor het grootste deel arme lieden - bang zijn voor zijn 

gezag en weten dat er een systeem bestaat dat 

“broodroof” heet? Zoudt U b.v. zoo’n bidprentje durven 

opstellen als U gestationneerd was in de Communistenwijk 

van Amsterdam? - Arme huid - Arme ruiten. - 

5e. Een laatste vraag: Betaalt U zelf wèl - en ook op tijd - het 

loon uit aan den arbeider die voor U werkt? 

      Uw genegen H.W. 
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Paulus en archeologie 

door Karel van den Hout 

In een aantal Brieven van Paulus zijn artikelen verschenen over 

archeologie in ons heem. Hierin werden vondsten beschreven, 

voornamelijk uit de steentijd, die zijn gedaan in het gebied van 

de voormalige gemeente Nieuw Ginneken. Vuurstenen 

werktuigen, maar ook urnen die werden gevonden bij Strijbeek 

werden erin beschreven.1 Als heemkundekring willen we graag 

wat meer aandacht besteden aan archeologie en wat erbij komt 

kijken. 

De lezing van Erik Peters en Joeske Nollen op 14 maart 2016 in 

Bavel, met uitleg over de opgraving bij de Eikberg, is hiertoe een 

eerste aanzet.  

Proefsleuven en opgraven 

De gemeentes Breda en Alphen-Chaam laten geregeld plaatsen 

onderzoeken waar mogelijk sporen zijn van wonen en werken in 

vroeger tijden. Wanneer er vanwege een nieuw uitbreidingsplan 

bouwactiviteiten plaats gaan vinden, laat men de archeologische 

dienst proefsleuven graven, zodat men aan de hand van de 

uitkomsten kan besluiten tot een opgraving op het terrein. 

Indien noodzakelijk schakelt men ook een archeologisch 

adviesbureau in, zoals RAAP of BAAC.  

 

                                                 

1 Brieven van Paulus 21 t/m 29 - 33 
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Opgraven is de bekendste manier om onderzoek te doen van de 

bodem. Hoewel het vinden van de "pot met gouden munten" 

vaak het meest tot de verbeelding spreekt, zijn het juist de heel 

alledaagse dingen als gereedschap, huishoudelijke 

gebruiksvoorwerpen, schoeisel, gespen en scherven die ons het 

meest vertellen over het gewone leven van eeuwen geleden. Er 

zijn vele voorbeelden van archeologisch onderzoek in ons heem, 

zoals het vinden van de bouwresten van Grimhuijsen in 

Ulvenhout, de opgraving in Galder bij Bollemeer, waar een 

aantal waterputten werden gevonden en bij de Viandenlaan in 

Ginneken.1 

Op het Erfgoedweb van Breda vind je een zogenaamde 

Archeologische Vindplaatsenkaart met daarop tientallen 

opgravingsplaatsen in onze omgeving en van een aantal is er 

een archeologisch rapport beschikbaar. In de Erfgoedbrief die 

wordt uitgeven staan ook beschrijvingen van opgravingen in 

onze omgeving. 

Geofysisch bodemonderzoek 

Een andere manier van onderzoek doen, zonder opgravingen, is 

in 2008 toegepast op het terrein achter de Avans-hogeschool 

aan de Beukenlaan in Bavel. 

Op deze plaats, waar nu een mooi grasveld is van ongeveer 0,4 

ha, bevond zich het voormalige slot IJpelaar en later het landhuis 

dat werd afgebroken in 1875. 

                                                 

1 Zie vitrines in ons museum 
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De hier toegepaste methode bestond uit een boor- en 

geofysisch onderzoek om de locatie en mogelijke resten van 

deze gebouwen vast te stellen zonder de bodem echt te 

verstoren.1 

Bij de boringen op het terrein, zo'n 47 in totaal, werd een boor 

van 7 cm gebruikt en ging men tot een diepte van maximaal 

2,75 m. Bij een aantal boringen kwam men minder diep; dit had 

te maken met het puin dat op die plaats aanwezig is. 

Bij het geofysisch onderzoek is er met drie methodes gewerkt:  

elektrische weerstandsmeting, magnetisch onderzoek en een 

grondradaronderzoek. 

Met het weerstandsonderzoek heeft men geen informatie over 

de kasteelresten kunnen verkrijgen maar wel de puinresten die 

in de gracht zaten kunnen meten. Bij het magnetisch onderzoek 

zette men een raster uit op het terrein en heeft men de 

afwijkingen in het aardmagnetische veld gemeten. Hieruit bleek 

dat er resten van funderingen van het oude kasteel en latere 

landhuis in de bodem aanwezig zijn. Veel afbraakpuin is in de 

voormalige grachten gestort en ander archeologisch materiaal 

als aardewerk, leer en houten voorwerpen zijn door de natte 

omstandigheden goed bewaard gebleven. 

                                                 

1 RAAP - rapport 1931 van P.A.M.M. van Kempen 
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Tekening oude situatie. 
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Met het grondradaronderzoek is de meeste informatie 

verkregen over de plaats en omvang van het vroegere kasteel en 

landhuis. Door gebruik van een mobiele radar is vast komen 

staan dat de grachten ongeveer 15 m breed waren en dat de 

afmeting van het eiland waarop het slot en landhuis stonden 20 

bij 30 m was. De precieze locatie van het kasteel is door deze 

meting ook bekend geworden. 

Op het terrein zijn nog enkele andere vondsten gedaan; het 

betreft vooral scherven aardewerk uit de 14e tot 17e eeuw. Ook 

trof men een blok kalksteen van 12 x 17,5 x 37 cm met 

uitsparingen, dat mogelijk een deel was van de oorspronkelijke 

poortomlijsting van het slot. 

De plattegrond van het gebied laat zien waar omstreeks 1875 

diverse gebouwen stonden, waaronder een boerderij, stallen en 

een voormalige kerkschuur, die kort daarna verdwenen door 

sloop.1 

Bij 1 bevond zich het landhuis en de cirkel geeft de plaats aan 

van het slot IJpelaar. De nieuwbouw van seminarie IJpelaar 

(tegenwoordig Academie Sint Joost) is te vinden bij 15. 

Hoewel er in de toekomst geen aanleiding is om verdere 

opgravingen te doen, zou het voor de fietser en wandelaar leuk 

zijn als het terrein wat toegankelijker wordt gemaakt en er een 

informatiebord over de geschiedenis van het landgoed geplaatst 

zou worden.  

                                                 

1 Ypelaar Oud en Nieuw 1950 
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Breng eens wat mee voor Paulus 

door Kees Leijten en Hans van der Zanden 

Een vreemde dolk, medailles van het Roode Kruis, zilveren 

vleesvorkjes, een serie foto’s. Vele interessante zaken voor het 

archief van onze kring en collectie van ons museum. Mevrouw 

van Schendel is al vele jaren een verzamelaar voor ons museum. 

Van mevrouw Schoenmakers-van Mechelen kregen we een in 

schoonschrift geschreven aantekenschrift van haar vader uit het 

begin van de vorige eeuw. 

Van mevrouw Yvonne Vorstenbosch-Aarts uit St-Michielsgestel 

ontvingen we een doos met herinneringen aan de Scouting St.-

Raphael uit Ginneken waaronder een uniform, een diploma, een 

wandkleed en veel insignes. Van mevrouw Bink een weegschaal 

uit Bakkerij van Dorst en van Guus Rombouts veel interessante 

geschriften en (scans van) dia’s van een feest in De Rosmolen, 

waarbij attributen uit ons museum werden getoond. 

Van Paula van der Mast kregen we 

bidprentjes en een groot aantal 

gedachtenisprentjes. Tussen die kleurrijke 

prentjes met heiligenafbeeldingen zaten 

ook enkele kleine kaartjes uit een heel 

andere categorie.  

De achterzijde van de kleine kartonnen 

kaartjes toont de herkomst: W.D. & H.O. 

Wills uit Bristol en Londen. 
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Deze firma werd in 1786 opgericht en had verschillende namen 

tot in 1830 de naam werd gebaseerd op die van de toenmalige 

eigenaren William Day Wills en Henry Overton Wills. Later ging 

dit bedrijf op in Imperial Tobaco. Het was een tabak importeur 

en sigarettenfabrikant. Al in 1887 begon Wills kartonnen kaartjes 

in de pakjes sigaretten te stoppen. Die kaartjes dienden als 

versteviging, zodat de sigaretten niet zouden breken en 

daarnaast boden ze ruimte voor extra reclame. Door er een 

verzamelobject van te maken werd de verkoop gestimuleerd. 

Het zijn de voorlopers van de (voetbal)plaatjes die tegenwoordig 

nog vaak worden ingezet als reclame materiaal. 

De serie waarin deze 

vier exemplaren 

thuishoren was precies 

een eeuw geleden een 

heel gewilde serie van 

“Britse Schonen”. Er 

staan geen namen op 

de kaartjes, maar ook 

concurrent Godfrey 

Phillips Limited bracht 

een soortgelijke serie 

(van actrices) waarop 

wel de naam werd 

vermeld. Zo weten we 

dat op het eerste 

kaartje hiernaast Mollie 

Hamilton-Simms staat. 
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Kroniek uit het land van Paulus 2015 

door  Ans en Frans van Aert 

 Januari 

 Bavelnaar Frans Saeijs meer dan 40 jaar actief bij de 

hockeyvereniging, erelid van Push. 

Niek Roovers ontvangt de Platte Buis 2015. 

4 Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Ulvenhout. 

Niek Roovers ontvangt de Platte Buis 2015. 

4 Toon en Nel van Arendonk-van Gorp (bekende 

Bavelnaren) 60 jaar getrouwd. 

8 Ginnekens torentje prijkt weer. 

9 UTV wint Dorpsquiz Ulvenhout. 

9 Gemeente Breda sluit begraafplaatsen Bavel (per 18 juni 

2011) en Ulvenhout (per 10 januari 2008) en gaat over 

tot privatiseren van begraafplaats Lichtenberg. 

13 Ulvenhout neemt afscheid van Cor Verkooijen, oud 

wethouder van de Gemeente Nieuw-Ginneken. 

14 Raad Breda kiest Paul Depla als burgemeester. 

16 Officiële opening Boerderij De Pekhoeve in 

aanwezigheid van wethouder Patrick van Lunteren en 

gedeputeerde Brigite van Haaften. 

19 Groep 5 KBS De Rosmolen treedt op voor bewoners De 

Donk. 

20 Toekomst ‘troeteleik’ onzeker. Snelwegboom moet 

mogelijk wijken voor verbreding van A58. 

21 Breda sluit Uitvoeringsakkoord 2015-2018 met 

samenwerkende wijk- en dorpsraden. 
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22 Kick-off van project Bavelse Berg (evenementenzone 

Breda). Schitterende aanwinst voor Breda met 

internationale allure. 

22-25 Herdenkingsbijeenkomsten Vergeten oorlogsdrama in 

Breda zuidoost, 70 jaar geleden. Gerenoveerde graf van 

de kinderen van familie de Jongh op begraafplaats 

Vogelenzang wordt ingezegend. 

25 Opnieuw erkenning voor De Pekhoeve in Ulvenhout: 

Kern met Pitprijs 2014 overhandigd aan Jan 

Heestermans en Johan Mulders. 

25 Dimphy en Leo nemen afscheid van café Christianen in 

Ulvenhout. 

31 Benefietverkoop 60 (horecageschiedenis) voor Stichting 

Lutoban. 

 
Februari 

2 Grenscorrecties en wijziging straatnaamgeving in Breda. 

Toegang naar Bavelse Berg wordt Bavelseparklaan. 

5 Veelvuldig diefstal hout uit bossen Ulvenhout/Dorst. 

5 Buurtkracht verwelkomt 3000ste deelnemer in 

Ulvenhout-Zuidwest. 

6 Kejoke’s winnen 5de dorpsquiz Maerkrattenland. 

7 Sauwelen in het Bosuilendorp topentertainment in het 

groot: Thom van Aert oppersauwelaar 2015. 

13-17 Carnaval in de dorpen is een groot succes. 

18 Vastenaktie Bavel voor stichting Laafia Ghana. 

21 Markdal weer in de ban van de ooievaarskoorts. 

22 Shanne Braspennincx pakt zilveren medaille op WK 

baan in Parijs. 
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24 Presentatie ontwerp bestemmingsplan Eikberg in Bavel. 

25 Jaarvergadering Dorpsraad Ulvenhout. 

 
Maart 

 Vereniging IJsvermaak is 130 jaar jong. 

2de jubileumboek in eigen beheer. 

4 Ingebruikname Het Ruilboek in Ulvenhout. 

6-7 Toneelvereniging Ulvenhout brengt succesvol blijspel 

op de planken. 

8 Bondskampioenschap handboogschieten. 

12 Boekenbal op de Mattheusschool. Lezen is leuk! in 

Galder. 

13 Bavel geniet bij De Net even Anders Show. 

16 Burgemeester Paul Depla geïnstalleerd. 

19 Pluim voor Parelklas De Toermalijn. Leerkrachten in 

Bavel volledig verrast. 

21 Afscheidsborrel Leo en Dimphy Van der Pluym-

Christianen. 

23 Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal zoekt support 

Publieksavond in de Pekhoeve. 

28 Officiële opening Jubileumjaar Korenmolen de Hoop 

Bavel 150 jaar. 

29 Rommelmarkt Bavel in ’t Karrewiel voor Bosnië. 

Rijkswaterstaat zit in zijn maag met de snelwegboom bij 

Ulvenhout. Verplaatsen lijkt de favoriete oplossing. 

 
April 

 Voormalig burgerloket wordt Dorpswijzer Ulvenhout. 

3 Heemkundekring Paulus van Daesdonck jubileert. 

Feestelijke opening van de nieuwe tentoonstelling 

waarbij het oprichtingsjaar 1975 centraal staat. 

4 Berry Lips stookt smidsvuur in Galder op. 
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11 Kinderkleding en speelgoedbeurs Stichting Marcella’s 

Way in Galder. 

12 Erelid Harmonie St. Caecilia Bavel Sjaak Reinieren 

overleden. 

13 Geanimeerde vergadering Dorpsraad Bavel. De 

burgemeester maakt kennis met het dorp Bavel. 

15 Strijbeekse kunstschilder Ruud Koenders exposeert in 

het DsignHuis Breda. 

15 Jeugd in Galder speelt op nieuwe speelkunst op het 

schoolplein. 

18 Het Bavels Truck Convooi beleeft weer een topdag. 

18 In Dorpshuis ’t Klooster wordt een fraaie kunstexpositie 

gehouden. 

18 De vrienden van Constantia live. 

19 Mastbos 550 jaar. 

21 In het kader van 90 jarig bestaan van Imkervereniging 

Ambrosius Bavel lezing over fruitbomen, bloesem en de 

bijencultuur. 

24 In het kader van 90 jarig bestaan van Imkervereniging 

Ambrosius Bavel lezing over fruitbomen, bloesem en de 

bijencultuur. 

24 Mevrouw Marga Westerterp, de Heer Jan Rademakers 

uit Ulvenhout worden benoemd tot lid in de Orde van 

Oranje Nassau. De Heer Hans Lenaars uit Bavel wordt 

benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De 

Heer George Dirven werd Lid in de Orde van Oranje 

Nassau. Mevrouw Tine Vos benoemd tot Lid in de Orde 

van Oranje Nassau. 
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Anton Keim, Ben Hulshof, Jeanette Rookmaaker en 

Peter Wassink werden benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau. 

27 Koningsdag. 

 
Mei 

 UVV’40 in thriller naar titel. 

Sloopwerkzaamheden garage Van Hooijdonk in 

Ulvenhout van start. 

1 Kapotte waterleiding zet Gaffelstraat onder water. 

4 Verbouwing Dienstencentrum Ulvenhout van start. 

6 Vrouwen van The Green Machine promoveren naar de 

Hoofdklasse. 

9-10 Euronics Van Boxel klaar voor de toekomst. 

13 Dorpswijzer Ulvenhout geopend door wethouder Van 

den Berg. 

13-14 Lentefeest KPJ Bavel. 

23 Spanjaardsgatfestival met Vrienden van Constantia live. 

23 Aanleg Bavelse Berg op schema ondanks tegenslag. 

30 Burgemeester Depla maakt kennis met vrijwilligers in 

Ulvenhout. 

 
Juni 

4 Diamanten priesterjubileum Ben Kortmann. 

5 Sjef en Anjo van Kuijk dragen Schutterslust over aan Gils 

horeca echtpaar. 

6-7 Geslaagde achtste Ulvenhout uit de kunst. 

7 60 jarig priesterjubileum Gerard Baeten. 

7 Rommelmarkt Galder viert 10 jarig bestaan. 

11 Diamanten bruiloft Jan en Nellie Rijvers. 
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14 Succesvolle boekenbeurs in Ulvenhout, lezen voor 

Lutoban. 

 In de zomermaanden zijn de Grimhuyseravonden een 

begrip. 

 
Juli 

1 Menno Immenga met pensioen. Primerawinkel in Bavel 

wordt voortgezet door Jan Willem Roelands. 

3 Annevillehof wordt Grimhuijsenhof. 

16 Ger Feskens neemt na 44 jaar afscheid van de Spindel in 

Bavel. 

17 Anneville 70 jaar het vertrek van Koningin Wilhelmina. 

17 Tram van Paulus naar de showroom van garage van 

Hooijdonk. 

 
Augustus 

8 Staatsbosbeheer heeft uitkijkpunt over de Kogelvanger 

gemaakt. 

 Bavelse meccano hobbyist Jan Vissers stelt creaties 

beschikbaar aan het Speelgoedmuseum in Oosterhout. 

28 Kermisfeesten Ulvenhout (tot 1 september). 

 
September 

9 Green en Bogor starten centrum ontwikkeling ‘De 

Smidse’ in Bavel. 

12 Boek Toon van Miert ‘De omweg naar Hoogstraten’ 

feestelijk gepresenteerd. 

14 Lezing over de Klokkenberg bij Paulus. 

15 Ganzenvenloop Galder succes. 
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21 Goud voor slagerij van Kuijk bij nationale 

slagersvakwedstrijd. 

23 Jubileum UVV’40 bestaat 75 jaar. 

23 Plannen voor vijfsterren verpleeghuis in Bavel. 

27 Veldtoertocht ‘Bavel fietst om’ steunt twee goede 

doelen. 

30 Dorpsraad Galder-Strijbeek zoekt betrokken 

meedenkers. 

 
Oktober 

2 EHBO Vereniging Ulvenhout viert 65 jarig bestaan. 

4 Zuster Redempta (Bets Bogers) viert 60 jarig 

professiefeest. 

5 Molenaar Ton van der Westerlaken overlijdt op 87 jarige 

leeftijd. 

14 50 jaar Bastiaansen met Mode en Wonen in Bavel. 

23 Hoge Poolse onderscheiding voor Peter van de Velden. 

25 Indrukwekkende herdenking voor Poolse militairen. 

30 Veel belangstelling voor de Dorpsquiz Bavel. Winnaar 

‘Gageldonk en zo’. 

31 Wethouder Boaz Adank bezoekt de 100-jarige Pieta 

Stevens-Pijpers in Bavel. 

 
November 

 Harmonie Concordia al ruim 115 jaar een Veltman in de 

gelederen. 

Ulvenhoutse Bos op de schop door verdroging. 

Donateursactie restauratie kerkgebouwen van start. 

Extra baan van Tilburg naar Breda… Kan de troeteleik 

blijven staan? 



180 

2 Redding Vlaamse schuur aan de Eikbergseweg eindigt 

in een ravage. De schuur is niet verloren. 

7 Harmonie St. Caecilia uit Bavel promoveert naar de 2de 

divisie. 

14 Prins Ad XVI gaat Bosuilendorp voor in gouden 

carnavalsseizoen 2016. 

15 Aankomst Sinterklaas. 

Bonte avonden in Bavel groot succes. 

21-22 Vogelshow in Galder. 

26 UBUNTU geeft Care for kids Kenya een flinke steun in 

de rug. 

Galder Strijbeek….Cultuur-historisch erfgoed 

29 Fototentoonstelling Heusdenhout (tot eind van jaar). 

 
December 

 Ruilboek Ulvenhout wordt begrip. 

 Sluiting kerken in fusieparochie ‘de Heilige Familie’ 

onvermijdelijk. 

7 Boekpresentatie biografie Mama Lambert door 

Ulvenhouter Hans Dekkers. 

10 Strijbeekse Shanne Braspennincx volgt haar hart op weg 

naar Rio. 

 Baviaontjes got talent geweldige happening. 

15 Bewoners Blauwe Kamer maken droom waar in 

Jaarbeurs in Utrecht. 

16 Chris van Faassen Vrijwilligerspenning voor Leon de 

Bruijn. 

17 Najaarsvergadering Dorpsraad Bavel druk bezocht. 

20 Opening kerststallententoonstelling in de Pekhoeve. 

24 Lampionnentocht naar kerststal Pekhoeve in ere 

hersteld. 
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Inhoudsopgave Brieven van Paulus 

door Hans van der Zanden 

In voorgaande jaren werd aan het eind van elk jaar een overzicht 

van de artikelen in de Brieven van Paulus opgenomen in dit blad. 

Afgelopen jaar hebben we dat niet meer gedaan. Dat betekent 

niet dat er geen toegang tot de informatie meer is. Sterker nog, 

er is al jaren een veel betere manier om elk onderwerp en elke 

schrijver van de Brieven snel terug te vinden. De bibliotheek van 

de Universiteit van Tilburg heeft namelijk een abonnement op 

ons blad voor de Brabant Collectie en in die collectie kunt u via 

internet zoeken. 

Typ in de adresbalk van uw internetbrowser het adres 

http://dbiref.uvt.nl/iPort?db=bra&frame=bra en druk op 

Enter. U komt dan in het zoekscherm voor de Brabant-Databank: 

 

Hier kunt u gericht zoeken naar een titel, auteur of trefwoord, 

maar laat hier nu gewoon “alle velden” staan. 
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Stel: U zoekt een artikel over molens waarvan u weet dat het in 

de Brieven stond, maar u weet niet meer in welk nummer. 

Vul in het zoekscherm in: brieven van paulus and molen en klik 

dan op de knop “Start zoekactie”. 

 

Op dezelfde manier kunt u ook zoeken naar alle artikelen van 

een bepaalde schrijver: brieven van paulus and miert levert 

een lijst met 48 publicaties van Toon van Miert in ons blad op. 

Let erop dat uw zoektekst steeds begint met “brieven van paulus 

and ” en vervolgens het gezochte onderwerp of de auteursnaam. 

Daarmee wordt het zoeken beperkt tot de Brieven van Paulus. 

Als u alleen “brieven van paulus” ingeeft krijgt u de totale lijst 

met bijna 1200 artikelen te zien die in ons periodiek zijn 

verschenen. 

In de lijst met zoekresultaten kunt u elk artikel aanklikken om 

meer informatie te krijgen. 
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Zo kunt u zien in welk jaar en welk nummer van de Brieven het 

artikel verscheen. Ook kunt u de auteursnaam aanklikken om de 

lijst met al diens artikelen te zien of een trefwoord om andere 

artikelen over hetzelfde onderwerp te vinden. Die lijsten zijn 

evenwel niet meer beperkt tot de Brieven van Paulus. 

 

 

 

 

 

Humor is het zwemvest van het leven 
 

(Herman Finkers) 
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Karel van den Hout, Kees Leijten, Toon van Miert, Frans Wetzels 

en Aline en Hans van der Zanden.



 

 

 

HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 

 

opgericht op 3 april 1975, koninklijk erkend als vereniging 

op 25 november 1975, ingeschreven bij KvK Breda 

dossiernr. 40282568, richt zich op het gebied van de 
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Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 
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1996 Wandelen op Luchtenburg 
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PAULUS’ MUSEUM 

 

geopend op 6 september 1986, statutair opgericht op 20 

december 1988, ingeschreven bij KvK Breda dossiernr. 

41104979, is gevestigd aan de Pennendijk 1, 4851 VB 

Ulvenhout. 

Geopend van 14:00 tot 16:00 uur op elke 1
e
 zondag van de 

maand en elke woensdag. Voor groepsbezoeken op andere 

tijden kunt u contact opnemen met conservator Kees 

Leijten (076) 561 27 42. 

Voor schenkingen voor de collectie kunt u terecht in het 

museum op maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 

16:00 uur. 

 

 

 BRIEVEN VAN PAULUS 

 

redactie@paulusvandaesdonck.nl 

 

Kees Leijten, Louis Vriens, Johan Mulders, 

Hans van der Zanden. 

 

 

 

WEBSITE 

 

www.paulusvandaesdonck.nl 

 

 

 



 

 


