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Nieuw- Ginneken, 15 wijnmaand 1982

DAVID TOMKINS
David Tomkins is voor velen van ons een onbekende.
Ons l id , Harry Verhoeven , is een groot verzamelaar van kinderboeken.
Hij werd gefascineerd door deze kinderboekenschrijver, t ekenaar en dichter.
Vanaf 15 oktober houdt hij een tentoonstelling over David
Tomkins op ons gemeentehuis.
De heemk~ndekring wijdt graag een nummer aan deze kunstenaar
uit ons heem .

Harry v rhoev n
Harry Ve r hoev n

DAVID TOMKINS 1880-1952 door Harry Verhoeven
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Jllritbtn ban l)aulu~ -

l

7

Inleiding
Wie was David Tomkins
Man van de wetenschap
Tekenaar en schilder
Schrijver en dichter
Vrienden in Noord en Zuid
Oorlogsdagboek
Leven vol tegenstrijdigheden
Publicaties

lO
l7
2l
25
34
38

52
54

Dit nummer is bijna geheel gewijd aan David Tomkins, de schrijver, di chter ,
tekenaar, schilder en wetenschapsman, die vele jaren aan de Ulvenhoutse l aan
woonde.
De meeste vaste rubrieken en vele artikelen moesten blijven liggen.
In nUDDDer 40 (15 december 1982) hopen we de draad weer op te neme n.
Noteert U de data uit de Agenda in uw eigen agenda? En vergeet Uw kon tributie niet te betalen!
Redaktie.

Dit is te meer in~eressant, daar Profess o r Le Heux, de eigenlijke naam van David Tomkin s, een oorlogsdagboek bijhield.
Door de welwil l ende medewerking van zijn dochter, Mevrouw
Viëtor- le Heux, kunnen we in dit nummer een gedeelte daarvan
publiceren .
Het betreft Dolle Dinsda g, de Bevrijding op 28 oktober 1944
van de Ulvenhoutselaan en hoe men op 5 mei 1945 het einde van
de oor l og be l eefde op Anneville .
Uiteraard is in dit nummer ook onze agenda voor het komende
verenigingsjaar opgenomen. Noteert u de data?
Wij wensen u veel leesplezier met dit nununer van de Brieven,
speciaal gewijd aan
DAVID TOMKINS
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·heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw -Ginneken

Nieuw-Ginneken, 15 wijnmaand 1982
Geachte heemvrienden,
Op zaterdag 16 oktober om 14.00 uur zal op het gemeente huis
van Nieuw-Ginneken de opening plaatsvinden van de grote tentoonstelling over David Tomkins.
Deze aflevering van "Brieven van Paulus" nr. 30 is voor het
grootste gedeelte gewijd aan de kinderboekenschrijver Dav id
Tomkins. Wie was deze man en waarom zoveel belangstelling v a n
onze heemkundekring voor deze voor velen van U onbe k end fi guur?
De kenner en verzamelaar van oude kinderboeken en de grote
stimulator van de tentoonstelling over David Tomkins is ons
lid Harry Verhoeven.
.
Na lezing van deze "Brieven van Paulus" zal u duidelijk zij n
waarom wij zoveel aandacht besteden aan David Tomkins, pseudoniem voor de wiskundeleraar, kinderboekenschrijver en
dichter, J.W.N. Le Heux.
Deventenaar van geboorte was hij tussen de beide wereldoorlogen burgerleraar aan de K.M.A. en woonachtig aan de Ulvenhoutselaan dicht bij de nu verdwenen watertoren.
In dit huis aan de Ulvenhoutselaan woont nu mej. Jo Vissers,
die vanaf 1930 in dienst is geweest bij de familie Le Heux.
Met Mej. Jo Vissers· mocht ik een gesprek hebben in deze nog
weinig veranderde woning.
Mej. Jo Vissers, geboren in 1912 in Geersbroek, heeft haar
lagere schooltijd doorgebracht op de Mariaschool bij de zusters van Etten o.a. bij Soeur Judoca, die bij vele autochtonen
een begrip geworden is, en moest al vrij snel na de lagere
school "in dienst bij een mijnheer en een meyrouw" in Ulvenhout.

Rond 1930 is zij in dienst gekomen bij de familie Le Heux
als dagmeisje en na de dood van mevrouw Le Heux in 1936 voor
dag en nacht en dat is zo gebleven tot de dood vàri de heer
Le Heux in 1952.
In Ill1Jn gesprek met mej. Vissers bleek dat zij de buurtschap
waar zij is geboren en getogen toch nooit heeft kunnen missen.
Nog steeds gaat zij enkele keren in de week naar Geersbroek,
naar haar broers.
Ook in de oorlog heeft zij dat steeds gedaan, hoe gevaarlijk
dat soms ook was~
"Het is een leuke buurtgemeenschap gebleven, ook al zijn er
andere mensen komen wonen. Zij hebben zich aangepast aan de
buurt. Nog steeds is er een band in deze gemeenschap en men
is behulpzaam en attent bij z iekte".
De oorlog heeft bij Jo Vissers enkele onuitwisbare indrukken
achtergelaten.
"Vooral voor de Vl was ik bang. Als ze stilvielen, wist je
niet waar ze terecht kwamen. Toen een Vl bij Wolfslaar viel
waren er veel ruiten kapot en glas was schaars in die tijd!
Wij hadden een onderduiker in huis, waarmee de heer Le Heux
op dat moment onderweg was van Geersbroek naar de Ulvenhoutselaan door het Ulvenhoutse bos. Zij durfden niet verder en
zijn 's avonds laat pas thuis gekomen. Een angstige tijd!
In het begin van de oorlog hebben wij Duitsers ingekwartierd
gehad; op het eind van de oorlog hadden we Nederlandse onderduikers, die vanuit de Biesbosch de kant van de geallieerden
opgingen • . Zij sliepen gewoon in huis.
De oorlog zal ik nooit vergeten, vooral die grote knallen
van de Vl.
Honger hebben wij nooit echt geleden. Brood en melk was altijd
wel bij de boer te krijgen.
De radio hebben wij altijd gehouden, verborgen onder een laken
voor de berichten van de Engelse radio.
Aan de overkant van de Ulvenhoutselaan hadden de Duitsers een
huis gevorderd, daar was het hoofdkwartier van hoge Duitse
officieren gevesti gd.
Wat was het een feest toen de Canadezen ons kwamen bevrijden!"
Ook de feestavond op Anneville op 20 juni 1945 met koningin
Wilhelmina, prinses Juliana en de buurt staat onuitwi s baar
in haar geheugen gegrift.
Door de buurt werd er o.a. een krentenbrood, h oni ng · e n aar dbeien aangeboden. Jammer dat er plotseling e e n onweersbui losbrak, want toen was het dansen op het terras afgelopen.
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Dubbel jammer voor één van de zoons van Maas, want die was
juist aan het dansen met prinses Juliana".
Over de kinderboeken, die door de heer Le Heux geschreven zijn,
mijmert Jo Vissers:
"De jeugd van tegenwoordig vindt die boekjes niet meer zo
interessant. Alhoewel de kleinzoon van mijnheer Le Heux, die
in Nieuw-Zeeland woont, er toch met belangstelling in heeft
gelezen".
Ik hoop, dat u na deze inleiding wat belangstelling gekregen
hebt voor de destijds nationaal bekende David Tomkins en hoop
U te mogen ontmoeten op de tentoonstelling die aan hem gewijd
is.
Op 22 oktober heeft het bestuur van de imkersvereniging St.
Ambrosius alle leden van Paulus van Daesdonck uitgenodigd
bij café "De Harmonie" om 20.00 uur. Dit doet zij uit dank
voor de medewerking die wij verleend hebben bij de organisatie
van hun jubileumtentoonstelling. De convocatie vindt U in deze
"Brieven van Paulus" afgedrukt.
Het belooft een interessante avond te worden.

Op 15 november houdt Pater Wilfried een lezing in het klooster
van de Paters te Meersel-Dreef over "Koorbanken".
Ai enige tijd heeft Pater Wilfried zich verdiept in de afbeeldingen in de middeleeuwse koorbanken in de ke!k van Hoogstraten, de Grote Kerk in Breda en de St. Jan van Den Bosch.
In het houtsnijwerk van vooral de "zitterkens" zijn veel
zegswijzen, en bijbelse voorstellingen uitgebeeld.
Bekend zijn o.a. De monnik met een vossenkop: "Als de vos de
passie preekt!","Als twee vrouwen vechten, dan is 't geen
kinderspel" en Vrouw met hoofddoek: "Ze weet de duivel op een
kussen te binden met lintjes".
Jan Grauwmans heeft hiervan dia's gemaakt.
Dit alles en nog veel meer moet u komen zien. Het is beslist
de moeite waard.
Aanvang: 20.15 uur bij de Paters te Meersel-Dreef.
Tenslotte moet ik nog vermelden dat we op 13 december een
praatavond houden in het bejaar dentehuis De Donk.
Het "buurten met oude mensen" begint langzamerhand een waardevolle traditie te worden in onze heemkundekr ~ ng.

Wij vonden dat wij ook in De Donk acte de presence moesten
geven en verwachten weer veel over vroeger te weten te komen.

u ziet voor de komende maanden weer völop aktiviteiten.
In de "Brieven van Paulus" nr. 40 meer over de aktiviteiten ·
van januari, februari en maart.
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de
heemkundekring Paulus van Daesdonck
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voorzitter
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PAULUS EXPOSEERT (4) GA OOK 1 NS KIJKEN
BRENG OOK 'NS WAT MEE
David Tomkins (15 oktober - 5 november) .
In onze vitrinekast op het gemeentehuis exposeert Harry
Verhoeven over de dichter/tekenaar/schilder/kinderboekenschrijver en wetenschapsman Prof. J.W.N. Le Heux of
David Tomkins.
·
Op zaterdag 16 oktober 1982 wordt de tentoonstelling geopend
om 14.00 uur.
Deze "Brieven" is voor een belangrijk deel daar aan gewijd.
üude prenten uit Nieuw-Ginneken (1 oktober - 1 januari)
In de vitrinekasten in de openbare bibliotheek aan de Annevillelaan exposeert Paulus van Daesdonck oude prenten uit
Nieuw-Gin,neken.
Het zijn meest oude prentbriefkaarten, die door ons bestuurslid Ad Luijten zijn vergroot.
De fotokollektie wordt regelmatig gewijzigd.
Nieuwe aanwinsten Paulus van Daesdonck (5 november - ••••• )
Na de tentoonstelling over David Tomkins op 5 november exposeert Paulus nieuwe aanwinsten in de kollektie.
Hebt U iets- voor Paulus?
Onze bestuursleden Jac Jespers e n Jan Grauwmans, ambtenaren
op het gemeentehuis, zullen het graag in de vitrinekast plaatsen bij de overige nieuwe aanwinsten.

(u)Gj
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UITNODIGING

Hiermede nodigt het bestuur van de imkersvereniging de leden
van Paulus van Daesdonck uit tot het bijwonen van een gezellige bijeenkomst samen met de Vogelvereniging Nieuw-Ginneken,
en IVN-Ulvenhout.
De leden van deze drie verenigingen worden uitgenodigd als
dank voor de spontane medewerking die zij verleenden bij de
organisatie van de jubileumtentoonstelling van de imkersvereniging St. Ambrosius een jaar geleden.
De toegang is gratis.
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AGENDA 1982-1983
sept.

1
20

Begin van het Se verenigingsjaar
7e jaarvergadering in de F~zanterie 20.15 uur
Na pauze lezing door Laurens Siebers:
"Landgoederen in Nieuw-Ginneken"

okt.

1

Tentoonstelling oude prenten over Nieuw-Ginneken
in de bibliotheek aan de Annevillelaan
Brieven van Paulus 39
In samenwerking met onze heemkundekring en de
familie Le Heux organiseert Harry Verhoeven op
het gemeentehuis een tentoonstelling over David
Tomkins, tot 5 november.
Brieven van Paulus 39 is daar aan gewijd.
Opening tentoonstelling 14.00 uur
Volkskundedag Brabants Heem in Nobelaer te
Etten-Leur. Aanvang: 10.00 uur
Feestelijke avond met imkersvereniging Sint
Ambrosius in zaal Van Etten.

15
16

Vrijdag 22 oktober a.s. te 20.00 uur STIPT
bieden wij u in de zaal van café De Harmonie te Ulvenhout:
16
- een aantal films die van toepassing zijn op het werkgebied
van elk der verenigingen.
- een kleine schriftelijke kwis met een aantal "meer-keuze"
vragen waarbij iedere deelnemer beslist evenveel kans
heeft om een prijs(je) te winnen.

22
nov.

15

Natuurlijk zijn ook uw huisgenoten van harte welkom.
Vanwege het avondvullende programma verzoeken wij u dringend
tijdig aanwezig te zijn zodat wij stipt 20.00 uur kunnen beginnen.
Wij hopen U op 22 oktober a.s. te kunnen begroeten.
Namens het bestuur van de Imkersvereniging St. Ambrosius.
G. van Gurp
sekretaris

DR. FRANS BREKELMANS
NEEMT AFSCHEID VAN BREDA
Op 1 december zal Dr. Frans Brekelmans, archivaris van Breda
en Nieuw-Ginneken zijn ambt in Breda neerleggen wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
We hopen daar in 'n volgend nummer op terug te komen.
Zijn ambt als archivaris van Nieuw-Ginneken.zal hij nog enige
tijd blijven uitoefenen.

5

Tentoonstelling "Nieuwe aanwinsten voor ons
museum" op het gemeentehuis
Lezing "Koorbanken" door Pater Wilfried Mertens
20.15 uur in Klooster Meerseldreef

dec.

13
15

Praatavond op de Donk. Aanvang 20.15 uur
Brieven van Paulus 40

jan

17

Brabantse avond door •••••••••

febr.

15

Brieven van Paulus 41

maart

14

"Bedevaarten" door Drs. W. Knippenberg

april

3
15
25

Paulus bestaat S jaar.
Brieven van Paulus 42
Lezing "De Chaamse Beek" door onze leden
Stefan Geerts en Christ Buiks

mei

29

Excursie naar "Merijntje Gijzen" in Nieuw-Vossemeer

juni
juli

Anno 1920 met "Herinneringen aan Groot- en Klein
Ypelaar"
15

Brieven van Paulus 43

31

Heemkamp in Deurne
Einde Se verenigingsjaar

aug.

NOTEERT U DEZE DATA IN UW AGENDA ?
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GAAT U VERHUIZEN - BENT U AAN DE GROTE SCHOONMAAK?
Gaat u verhuizen? Gaat u k~einer wonen ? Gaat u naar een bejaardenhuis? Wordt uw zolder opgeruimd?
Dan zult u veel op moeten ruimen!
"Paulus van Daesdonck" verzamelt om te komen tot .een eigen
heemkundig museum van alles van vóór 1945.
We hebben reeds meerdere kollekties in opbouw o.a.
"De Winkel van Sinkel"
(o.a. oude verpakkingen, ouderwets serviesgoed, allerlei
oude blikken en blikjes, ouderwetse reklame, weegschalen,
gewichten , kassa)
"Religie"
(beelden, bidprentjes, religieuze schilderijen, kerkboeken,
relikwieën, kruisbeelden, kerststallen, medailles, heiligenplaatjes en - boeken, enz.)
"School"
(schoolplaten, schoolbanken, schoolboeken, schoolmateriaal,
biologie- en natuurkundemateriaal, landkaarten, enz.)
"Landbouw"
(allerlei landbouwgereedschap en landbouwwerktuigen, ook
tuinbouw en veeteelt, enz.)
"Bibliotheek"
{vele honderden boeken over geschiedenis van Brabant, steden,
dorpen, instellingen en vere~igingen. Alle soorten boeken van
vóór 1900 enz.) .
"Tweede Wereldoorlog"
(krantjes, kranten, kogels, ondergronds· materiaal, bonkaarten,
legeruniformen, enz.)
"Kuriosa"
(oude fototoestellen, lokeenden, karnavalsmateriaal, enz.)
"Oudheidkamer"
(alles wat stond in een huis + 1920)
"Ambachten"
(gereedschap van allerlei ambachten zoals timmerman, metselaar,
rietdekker, schilder, klompenmaker, boer, smid, schoenmaker, enz.)
Helpt u ons heemkundig museum en onze bibliotheek op te bouwen?

DAVID TOMKINS
Precies dertig jaar geleden overleed in zijn woonplaats
Breda prof. J.W.N. Le Heux.
,
Gedurende meer dan veertig . jaar was hij als docent wiskunde
~erbonden aan de Koninklijke Militaire Academie en verwierf
naam door zijn grote verdiensten op wetenschappeiijk gebied.
Daarnaast was hij zeer actief in het culturele leven en genoot bekendheid als "tekenaar en schrijver, vooral voor kin- ·
deren.
" Zeg maar dat ik een eind buiten Breda woon, -in het dorp
Ginneken, in een klein huisje, dat van onder tot boven bebegroeid is met witte bruidssluier, roode rozen en wilde
clematis, dat ik met een pijp in den mond en op klompen in
mijn tuin werk, dat ik een zwarten straathond en een zwarte
kat heb, die in goede vriendschap leven, dat ik houd van
zwemmen en dwalen door bosch en hei en dat ik graag in de
Ardennen reis".
Zó liet hij zich introduceren bij de vooroorlogse jeugd in
Nederland en Vlaanderen, voor wie hij onder de schrijversnaam David Tomkins een begrip werd.
Aan het leven en werk van deze veelzijdige man is deze aflevering van "Brieven van Paulus" gewijd; het boekje laat ook
zijn verbondenheid met Breda en Ginneken zien.
Het verschijnt mede ter gelegenheid van de expositie die, ter
nagedachtenis van Le Heux, in het najaar van 1982 wordt gehouden in het gemeentehuis van Nieuw-Gin_n eken.
Allen die mij geholpen hebben bij het nazoeken van gegevens
en bij het tot stand komen van dit boekje, wil ik hiervoor
hartelijk danken.
In het bijzonder gaat mijn dank uit naar de dochter van
prof . Le Heux, Mevrouw E.M. Dasse-Viëtor-Le Heux te Eindhoven .
Zij stelde ook het illustratiemateriaal voor he t boekje ter
beschikking.
Ulvenhout, septe mbe r 1982
Harry Verhoeven
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DAVID TOMKINS
HOOFDSTUK I

WIE WAS DAVID TOMKINS ?

Achter de naam David Tomkins gaat een
intussen bijna vergeten, maar zeer
veelzijdige persoon schuil, die Johan
Willem Nicolaas Le Heux heette en die
van 1880 tot 1952 leefde.
Ongetwijfeld was deze dichter, tekenaar,
schilder en kinderschrijver een van de
meest kleurrijke figuren van het oude
Ginneken.
Beroepshalve was Le Heux als docent wiskunde - later hoogleraar wiskunde - verbonden aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda.
Hij maakte er de geschiedenis gedurende
J.W.N.Le Heux
beide wereldoorlogen mee, aanvankelijk
als officier-leraar, later in de functie
1932
van burger-leraar.
Als man van de wetenschap verwierf hij naam op het terrein
van de Nomografie, een deelgebied van de toegepaste wiskun~~·
Ook toen hij nog leefde, wisten maar weinigen, dat de schriJver-tekenaar David Tomkins en de wetenschapsman Le Heux een
en dezelfde persoon waren.
Hij werd geboren op 24 mei 1880 te Deventer, waar zijn vader wijnhandelaar was. Al in zijn kinderjaren bleek dat Le
Heux goed kon tekenen en dat hij talenten had voor het ma~
ken van versjes. Nadat zijn vader hem al vroeg een vertaling
te lezen gaf van de "Jobsiade" van Wilhelm Busch (1832-1908)
maakte Le Heux op twaalfjarige leeftijd zijn eerste gedicht,
voorzien van eigen illustraties.
Hij vertelt hierin de gebeurtenissen op de lagere sch~ol te
Deventer. Al in dit eerste werkje, dat bewaard wordt in het
Letterkundig Museum in Den Haag, is de inspiratiebron duidelijk. Later noe mde Le He ux ze l f Wilhe lm Busch zijn belangrijkste leer mee s ter .
Na zijn H.B.S.-tijd volgde Le He ux de o ff iciersopleiding aan
de K.M.A. te Breda. In 19 0 5 b e h aalde hij de acte Middelbaar
Wiskunde en werd vervolge n s op n on -ac ti e f gesteld als luitenant der infanterie ter v oortzetting van de studie wiskunde
te Amsterdam (1906-1909).

11
Tijdens deze periode en tot 1917 was hij een vaste medewer. .kèr aan de "Kinder Courant" van het Amsterdamse "Nieuws van
'de Dag". Voor deze en andere publicistische activiteiten
.: bui ten de sfeer van zljn ~telijke loopbaan koos hij om.· streeks 1908 het pseudoniem David Tomkins.
. :rn septefilber 1910 aarivaardde hij de functie van officierleraar in wiskunde aan de K.M.A. te Breaa.
Tijdens de eerste wer.e ldoorlog was Le Heux aanvankelijk gemobiiiseerd aan de Limburgse en Brabantse grens. Van dichtbij was hij zo in staat de gebeurtenissen van de oorlog te
volgen.

Grensbewaking Nederweert (zittend Le Heux)

18 augustus 1914

Als hekeldichter leverde hij in de "Nieuwe Amsterdammer" in
de jaren 1915-1920 wekelijks bijdragen, vaak voorzien van
eigen illustraties.
Hierin rekende hij af met de dwaasheid van het oorlogvoeren
en nam hij voortdurend burgerlijke en militaire autoriteiten

12

JASON EN BERTHA
Ge kent de legende Van Jason.

D ie ~· ierf om het gulden vlies?

Hii moest een stuk land l'aan beploeren.
Waaruit een troep krija:svolk wies.
Hij zaaide er botjes en tanden,
,

En kreeg- daaruit mannen van staal.
- Er ".- as steen persoonlijke dienstplicht
In Kolchis, va ndaar dit verhaal.
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op de korrel. (Een aantal van
deze gedichten verscheen onder
een tweede pseudoniem: Jan
Canary).
Zijn tekeningen uit deze periode doen niet alleen aan het
werk van Busch maar ook aan de
spotprenten van Braakensiek en
Raemaekers denken.
Nadat eind 1920 de "Nieuwe Amsterdammer" werd opgeheven ontwikkelde David Tomkins zich
vooral tot een schrijver en
tekenaar voor kinderen.
Inmiddels gehuwd vestigde hij
zich aan de Oranjelaan in
Princenhage (than's Willem van
Oranjelaan te Breda) · en werd
vader van twee dochters.
In 1921 verhuisde het gezin Le
Heux riaar de Ulvenhoutselaan
te Ginneken (thans gemeente
Breda) waar Le Heux tot aan zijn
dood in 1952 zou blijven wonen.
Riahoveke

Die oude lel'ende herhaalt zich :
Maar thans zijn de rollen verdraaid.
NU worden, instede van botjes,

Er stukken metaal uit1ezaak1.
De krUrers, die daar dan uit riJzen,
Ziin, omcekeerd, enkel been.

Hun ri mmelende skeletten,
Oaan klarend door België heen.

Bijdrage in
"De Nieuwe Amsterdammer"6 mei 1916
(Jason en Be rtha)

Voor wie nu over de drukke verbindingsweg tussen Breda en
Ulvenhout rijdt, 1is het bijna
onmogelijk zich voor te stellen,
hoe landelijk en rustig het wonen daar vroeger was. Men had er
een prachtig uitzicht over het
Markdal. Het kasteeltje Bouvigne,
de woongemeenschap De Bieberg en
de ke r k van Ulvenhout waren de
mar kante punten in een open
landschap tussen het Mastbos en
h et Ulve nhoutse bos. De kleine
v i l la "Ri ahoveke" behoorde tot
de eerste huizen, die hier geb o uwd werden.
Dit huis , dat later de naam
" Quand même" kreeg; had aan de
ach ter zijde ee~ diepe tuin, met
een r ijkdom aan plantesoorten.

De natuurlie fhebber Le Heux bezat een geweld ige kennis van
planten, v o gels e n ins ekten. Hij was een verwoed tuinier.
Behalve de gewone hazelaar plantte hij er ook een soort met
donkere bladeren e n smalle vruchten en v e rder een witte roos
e n een aantal soortèn rhododendrons. Daar6nder was er een
wildgroei van maagdenpa lm, lieve-vrouwe-bedstro, vingerhoedskruid, longkruid, lelietj e van dalen en nog veel meer, waarin
na v e rloop v an t i j d i ede re soort haar ideale groeiplaats gev onde n had.
Hier vond na het dage l ijkse werk de man v an d e we tenschap
z ijn ru~t en ontspa nning , maar ook vie l en hem h i e r d e dichtregeltjes in die hij l ater in een of a n der k i nde r g e dicht gebruiken kon.
Hier schetste hij kikkers , egels , spitsmuizen e n insekten
als illustratiemateri a al voor zijn kinderversjes . Hij maakte
ook v eel aquarellen, ond er meer van dahlia ' s e n r hododendrons.
Uit al zijn werk blijkt een intense belangstel ling voor de
levende natuur en een scherp waarnemingsvermogen.
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schoe n e n rijgen
Ook landschappen en personen in ziJn directe omgeving inspireerden hem tot het maken van een verhaal, een gedicht of een
tekening.
Er zijn interessante aquarellen bewaard gebleven die Le Heux
maakte van groepen knotwilgen in de Beekhoek, van het besneeuwde Markdal, van boerderijen in Geersbroek, van het Mastbos en van de kapel te Galder.
In enkele gedichten en aquarellen legde hij vast wat hem
boeide in .de Brabantse vennen.
Als bijdrage aan een schoolleesboekje verscheen in 1931 zijn
verhaal "De Putjesschepper van Ulvenhout" dat zich ten dele
afspeelt in het buurtschap De Bieberg. Het werd ook enige malen als radioverhaal uitgezonden.
Le Heux - maakte een aantal reizen door België en Frankrijk.
Zijn reisherinneringen verschenen tussen 1920 en 1940 in een
aantal weekbladen en verraden een warme belangstelling voor ·
het Vlaamse land en een grote affiniteit tot de Franse cultuur, waaraan hij zich als afstammeling van de Hugenoten verwant voelde.
Gedurende de tweede wereldoorlog legde Le Heux zijn indrukken

"I
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vast in een uit vier delen
bestaand oorlogsdagboek,
Dit ooggetuigeverslag b~vat
een groot aantal gegevens
over de situatie in Breda,
Ginneken en Ulvenhout, in de
periode 1941-1944.
Direct na de bevrijding van
Breda was Le Heux betrokken
bij het herstel en de wederopbouw van de K.M.A.
Ook was hij korte tijd
leraar wiskunde aan het
Stedelijk Gymnasium.
In 1949 schreef hij zijn
laatste beekje voor kinderen
"De Bruiloftsgasten"; zijn
bijdragen in wetenschappelijke tijdschriften verschenen tot in 1952.
Hij stierf op 18 juni 1952
en werd begraven op de Algemene Begraafplaats De Bieberg
te Breda.

En druk ik jou dan aan mijn ve st
dan proef ik hooi en ruik ik mest

HOOFDSTUK 2
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VAN DE WETENSCHAP

Na de voltooiing van ,~ijn opleiding tot beroepsofficier
studeerde Le Heux.' wiskunde te Amsterdam. Hij werd vervolgens
docent wisktffide aan de, K.M . A.: eerst als ÖfÜèier-leraar,
l~ter (vanaf 1917) :, als , burger-leraar en van 1935 tot 1941
als hoogleraar.
Het is hier niet de plaats om uitvoerig 9p zijn werk als
wiskundige en als doèent in te gaan. Toch kunnen we in het
kort aangeven op welke terreinen van de wiskunde Le Heux
zich vooral begaf, om daarmee enkele aspecten te belichten
die karakteristiek zijn voor deze begaafde en. gecompliceerde
persoonlijkheid.
Principes uit de toegepaste wiskunde zijn bij de officiersopleiding van belang, onder andere in
de cartografie en in de veldversterkingskunst.. Voor berekeningen
die hierbij voorkomen werd vroeger
onder meer gebruik gemaakt van
18 Talela mil Text
"nomogrammen".
Volgens Oosthoeks Encyclopedie
Von
moeten we onde-r Nomografie verstaan : "stelselmatig onderzoek
J. W. N. Le Heux
Oberleutnant an der Kriegaakademie in
van grafische voorstellingen,
Breda (Holland)
die i.p.v. tabellen moeten dienen
om functionele betrekkingen (in
de rekenkunde, sterrenkunde,
natuurkunde) in beeld te brengen;
verder wordt hieronder de studie
van alle mechanische en approximatieve methoden in de wiskunde
verstaan, voor zover zij nlimerieke
resultaten beogen."
Onder andere door de ontwikkeling
van computers is de Nomografie
Le ipzig
als wetenschap nu geheel op de
VERLAG von JOHANN AMBROSIUS BARTH
achtergrond geraakt.
1911.
Toch valt het qemakkelijk te begrijpen dat vc56r deze ontwikkeling de behoefte bestond aan methoden, die
Pub licatie uit 19 11
(bij benadering) het e f fect van
meer dan twee elkaar beïnvloedende variabe len kondén zichtbaar maken.
Als docent ontwikke lde Le Heux me thode n om eenvoudige pro-
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blemen uit de Nomografie te verduidelijken •. Hij deed dit
onder meer met behu lp van geregistreerde slingerbeweging.e n .
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slinge rapparaat
Hiertoe ontwierp hij e e n s l i n gerapparaat waarmee ge l ijktijdig plaatsvindende slingerbe wegin ge n én hun onderlinge
beïnvloeding zichtbaar gemaak t konde n worden. Hiermee bouwde
hij voort op zijn vroegere publi c atie (1911) ove.r ruimtelijke
weergave van Lissajoux-figure n. De esthetiséhe aspecten van

d ê zo verkregen slingerflguren hebben Le Heux zelf zeer geboeid. En. dat én als docent hogere wiskunde én als kunstenaar.
Nauwelijks .uitspreekbare al,gebraische formules bleken vertaàld
te kunnen worden in ·een simpel en vooral harmoniscl:J. . spel v~
lijnen .
Na het uitbreken van -dè tweede wereldoorlog stagneerde al
spoedig het onderwijs aan de K. M.A •• Het slingerapparaat verhuisde naar zijn woning aan de Ulvenhoutselaan , waar hij zijn
onderzoekingen onder primitieve omstandigheden trachtte voort
te zetten.
In samenwèrking met
Godefroy werkte Le Heux
zijn ideeën uit in een
boekje over wiskundige
principes in versieringsmotieven, dat echter
nooit is gepubliceerd.
Op het terrein van de
dynamische geologiè van
3 :5
3 ;5
de vaste aardkorst werkte
Le Héux samen met de
geoloog Dr.J.P. Bakker.
Zij pasten de exactmathematische werkwijze
toe ter verklaring van
oppervlaktevormen, bij5 :1
voorbeeld die in het
Duitse Middelgebergte.
Ook problemen uit de
muziektheorie trokken zijn
aandacht, zoals de kwestie
van de wetenschappelijke
fundering van Pots " klavarskribo"-methode.
2 :s
De b e langstelling van Le
Heux g ing ook uit naar
toe passingen van de "gulsl inge rfi g ur en
d e n sne d e " in de esthetica
e n naar problemen uit de
biomathematica . Zo trachtte hij e e n v erklaring te vinden voor
de rangschikking in twee stelsels v a n s piralen van· de vruchten
van samëngesteldbloemigen, bijvoorbe eld van de p.i t ten van
zonnebloemen.
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DE TEKENAAR EN SCHILDER
DAVID TOMKINS

Op het terrèin van de beeldende kunsten · was L~ lfeux bijn~
geheel autodidact •. In de· periode 1906-1909 verbleef hij te
Amsterdam in verband met zijn . studiè wiskunde en werd hij
tevens vaste medewerker aan het "Nieuws van den Dag".
Zijn wekelijkse bijdragen aan de "Kinder Courant" van dit
blad bestonden uit door hemzelf geïllustreerde gedichten en
verhalen op rijm.

Ronde, ronde ringeltti,
O_m .de b'eukeboomen!
Dansen wij
Als de Mei
Eenmaal is gekomen.

Hommel, ;,.;esp en dennebok, ·
Al de voorjaantorren,
Hoor je blij
In de · Mei
In de rondte snorren.

Ronde, ronde ringelrei,
Boven de papaver 1
Bloemcnfi:e ·
Trekt ons mee
Naar de roode klaver."

Ronde, ~onde riqclrei, .
Wie het ~ach bewonen
Willen thans
In den' daris ·
Al hun vreucde toonen.
D.T~

"Mei", Bijdrage Kinder Courant
Zijn pentekeningen dragen hier nog duidelijk de sporen van
de Jugendstil. Hij tekent ook fantasie-dieren en karikaturen.
In het weekblad "De Nieuwe Amsterdammer" schreef h.i j tussen
1915 en 1920 hekeldichten, voorzien van spotprenten vol
humor en ironie.
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In 19 17 volgde hij me t succes
e en schriftelijke c u r su s
teke nen van het Practi ca~
Correspondance College te
Londen, waarvoor hij, zoals
zijn dochter wist te vertellen onder meer eindeloos
kikkers, schoenen e n mui zen
moest tekenen.

DE 'K.NOTS
Hoera! daar wordt van 't front remeld:
De knots Is weer In eer hersteld,
De eeuwenoude knots!
Het eerste wapen hier op aard'
Wordt als het laatste snufl' aanvaard,
Het lnteUect ten trots.
·Het nut ziet daadlllk lederèen:
Wat moet Ie doen bU 't handremeen?
· Je slaat er maar op In!
Maar drommels, die geweren dan?
Dat slaan, daar lilden ze zoo van!
Toch .moet Je 't niettemin;
Welaan, de knotsl het ~enschenru
Doorloopt nog eens in vlurren pas,
De elndelooze baan
Van Caesar tot Napoleon,
Maar omgekeerd - bil elk station
Lerren we even aan.
We strijden we~r met schild en speer
Met stalen helmen en zoo meer
We werken met venlln,
Als In den tlld der Borria's. ·
We moorden als Caligula"s,
~n Hochkultur is schlln.
De knots! w~I past ze in de ril!
Terusr en Nero zelfs voorbil!
De ijstijd ziet haar werk.
Ze is welsprekend in haar soort
De knots, dat is - de broedermoordi
Ze draagt het Kainsmerkl

Naast pentek eningen maakte
hij al vroeg houtsneden,
eveneens te r illustratie van
eigen werk.
Fraaie voorbeelden hiervan
vinden we in zijn beide eerste
verhalen voor kinderen: "De
kleine Vuurtoren" (1919) en
"De tweede Vader" (1923).
Beide boeken zijn interessant
vanwege Tomkins' streven
naar eenheid in tekst, illustratie en algehele vormgeving.
Voor het bandontwerp, het
schutblad, de kopvignetten
en de illustraties maakte
hij gebruik van eigen houtsneden, die alle in dezelfde
kleur werden afgedrukt.
Hij leverde ook de houtsneden
bij eigen artikelen in destijds bekende tijdschriften
z oals "Eigen Haard", "Natuur
en Mensch", "Morks Magazijn",
h et "Doopsgezind Weekblad"
e n het eveneens doopsgezin de
"De Stroom".
Oms t reek s 19 30 bezoekt hij
de grote Vlaamse schrijver
Felix Ti mmermans in diens
woni n g te Lier en vraagt
naar het gere~dscháp waarmee
h i j d e houtsneden maakt die

ker k j e Menno Simonsz
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Bandont we rp

eekhoorn
z i jn werk moeten illu str e r en .
Timme rmans _bekent d an e en "een voudig pe t a ttemesk e " boven gutsen
t e p refereren . (In een tweetal
artikelen hee ft Tomkins z i j n he r innering en aan d it bezoek vastgel egd) .
Wegens de hoge k o s ten was het g ebruik v a n kleur endruk bij h e t
il l u streren van k ind erboeken tot
19 20 vrijwel onmogelij k .
To ch verschenen er v an zijn hand
oms t reeks deze d a tum t waalf
kleine boekje s me t elk twee kindergedichten en gekleurde plaa t jes , die same n de s erie " Vroo l ijk
en Oolijk" v o rmen.
Zij gave n d e tekenaar en k inderd i chter David Tomkins meteen
l ande lijk e bekend h e id. Ook in d e
eerste jaargang e n van het kinde r tijdsch r ift " Zonnesch ijn" (1925 ,
19 26) vinden we e n ke l e f raa i e
gekle urde p lat en v an zij n hand .
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Geheel los van zijn schrijverschap maakte hij vermoedeli j k
al vroeg aquarellen. Volgens het Lexicon va,n de Nederlandse
Schilderkunst van Pieter Scheen schilderde Willem Le Heux
onder andere veel landschappen op Texel, maar van werk
vóór 1920 is weinig of niets bewaard gebleven.
De meeste aquarellen op de expositie in het gemeentehuis van
Nieuw-Ginneken zijn gemaakt tussen 1925 en 1950. Een aantal
is gesigneerd L.H., een aantal met de letters D.T ••
Behalve kinderportretten en bloemstillevens zijn er landschappen, waaronder een aantal uit de omgeving van Breda:
knotwilgen in de Beekhoek t e Ulvenhout, vennen te Bavel,
boerderijen te Geersbroek en Notsel en een gezicht op het
Markdal.
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1WEEDE VADER
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Tit e l pag ina " De Twe e d e Vad e r "
(hou tsnede)

HOOFDSTUK 4

DAVID TOMKINS:
SCHRIJVER EN DICHTER VOOR . KINDEREN

D;rie verhalen voor kinderen schreef David Tornkins vóór · 1925 •.
"De kleinè Vuurtoren" (1919) dat handelt over een opgroeiend
meisje Irma en haar . v eel j.ongere broertje Jules, . ,;De . tweede
Vader" (1923) . dat op Walcheren
speelt en handelt over de
contacten van een opgroeiende
jongen met de wat zonderlinge
natuuronderz oeker Nol Holboom
en ook nog "Het roede Weeskind" (192 3 ).
Wat hun inhoud betreft zijn
de z e d rie kinderverhalen totaal v erouderd . Van de
eerste twee zijn de illustraties ("houtsneden van den
schrijver") en de vormgeving
nu nog interessant.
Hagedis ui t " De twe e Çie Va d e r"
( h ou tsned e)
Van de v erhalen voor kleine kinderen
is "Miauwke, de geschiedenis van een kater" uit 1925 het
mee.s t geslaagd. Het boekje werd enige malen herdrukt en vers cheen ook als schooluitgave .
"Wat moet David Tornkins de
katten goed bekeken hebben.
We stellen ons voor, dat
hij, een pijpje r ookend,
urenlang met genot naar al
het kattengedoe om hem hee n
gekeken hee ft. Deze poeze ngeschi edeni s i s v an een
kostel ijken humor en wa n neer
j e j e spruiten met di t b oek
verrast, geef je meteen jeze l f hiermee ' n c adeau".
Zo lui d d e een recen sie v an
"Mi a uwke " i n h e t tij d schr i ft
" Sch oon heid e n Opvoeding "
uit di jaren .
In " D Vrouw" s chreef Ida
Bul do g u it Miauwk e
H y ermans n aar aanleiding
(houtsne d e )
v a n d i t boek ove r David
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Tomkins: Het is voor alle kinder:vrienden · om blij te zijn:,
dat er menschen zijn als deze schrijver en teekenaar".
Miauwk~

is .letterlijk uit de lucht ' komen v~llen.
Juffrouw Cato, die samen" me.t haar zuster het oude huis be- .
woont, krijgt hem in de schoot geworpen door toedoen van
.de ·gedeserteerde en onvindbare moederpoes, die Miauwke op
een warme zomeravond neerlaat vanuit de · noteboom. Om de
overdreven zorg van beide oude dames te ontvluchten verhuist daarna het poezengezin naar de zolder, waar Miauwke's
moeder lessen geeft in natuurkunde, geschiedenis en gymnastiek. Allerlei komische taferelen doen zich daarbij voor.
Behalve de twee oude dames en de plaatselijke notaris spelen
in het verhaal een groot aantal mede-poezen, de muizen op
zolder en de hond van de buren mee.
Kenmerkend voor dit en zijn andere kinderverhalen is de combinatie die Tomkins toepast van een nauwkeurige en sfeervolle
beschrijving van de natuur en het optreden van fantastische
gebeurtenissen, die het verhaal telkens een onverwachte wending geven.
Zo verdwijnt aan het einde van dit boek Miauwke even plotseling als hij gekomen is: hij verhuist per vliegtuig naar
Engeland.
De sfeer in de verhalen van Tomkins neigt naar die van de
oude sprookjes, maar in zijn verhalen spelen gewone mensen
mee en gebeuren ook veel alledaagse dingen. Het kind dat
zo'n verhaal leest, wordt zo actief bij de gebeurtenissen
betrokken. Zo wordt een brug geslagen tussen fantasie en
werkelijkheid, tussen sprookjesfiguren en de jeugdig,e
lezertjes.
Voor zichzelf schept hij zo de ruimte voor wat zijn fantasierijke geest hem als schrijver ingeeft. Hij moraliseert
niet, al is er vaak, zoals in veel fabels en sprookjes, ._de
veeg uit de pan voor wie lui, ijdel of overmoedig is.

Zoo kwam het gezelschap bij de wollen sjaal, waarop de
jonge poesjes sliepen.

" Mu izenfamili e " u it Miauwke

David Tomkins schreef ook voor de wat oudere jeugd enkele,
goed gedocumenteerde, boeken. Zo verscheen in Sijthoff's
"Historische Bibliotheek voor de Jeugd" onder redactie van
F.H.N. Bloemink, ook nog in 1925, het verhaal "De Bannelinge". Het speelt in de veertiende eeuw in Auvergne en
werd door Tomkins zelf geïllustre erd.
Een jongensboek onder de tite l "Naa r de Kopermijnrivier"
werd in 1931 uitgegeven bij Van Holkema en Warendorff te
Amsterdam.
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Het is de bewerking van een dagboek van de Engelsche ontdekkingsreiziger Samuel Hearne, die tussen 1769 en 1772 een
geslaagde poging ondernam om vanaf een pelsjagers-statión
aan de Hudsonbaai door nog onbekende streken de Noordelijke
IJszee te bereiken.
Als kinderdichter maakte David Tomkins al naam met zijn
bijdragen in de "Kinder Courant" van het "Nieuws van den Dag"
(1906-1917).
Aanvankelijk schreef hij daarin berijmde geschiedenissen,
vaak in vervolgdelen. Uit deze bijdragen deed hij een keuze
en zo ontstond een reeks van twaalf dunne boekjes die onder
de titel "Vroolijk en Oolijk" bij Van Goor werd uitgegeven
(omstreeks 1920).
Elk deeltje bevat twee verhaaltjes op rijm, met bandtekening en prentjes van de schrijver.
In deze serie bereikt Tomkins een voor kinderen én volwassenen
aantrekkelijke eenheid van tekst en illustraties. Ook door het
gemakkelijk lopend rijm en de eenvoud van de vertelseltjes
vielen deze boekjes zeer in de smaak.

VROOLIJK

EN

OOLIJK N°. 111

DE PHILIPPIEN
DE WATERVAL
VERSJES EN PLAATJES VAN

DAVID TOMKINS

Zag zich opeens het muizenpaar
Ten onderstboven gaan.
Ze rolden om en door elkaar
En ploften op den grond,
Terwijl <le kamerolifant
Voldaan te kijken stond .

GOUDA ;._ G. B. VAN GOOR ZONEN

Door al <lat levt:n was in huis
1k eigenaar ontwaakt.
Hij dacht : Dat is bepaald een dief,
Die daar zoo'n leven maakt 1
,.Ik kom al, vriendje I" riep hij barsch,
Sprong haastig uit zijn bed
En nam koelbloedig uit een hoek
Een ouderwetsch musket ;

tekeningen uit
"De muizen en het kamerolifantje"

' t Was wel wat buiig,
Maar niettemin
Ging zus met broertje ·
Den tuin eens in.
Ze wilden samen
Een wand'ling doen
En stapten vroolijk
Door ' t frissche groen.
(Uit "De Waterval")
Eveneens bij Van Goor
verscheen in 1922 een
bundel met 25
kindergedichten.
Vanuit deze bundel
"Net iets voor mij"
zijn zij, vaak met
de bijbehorende
illustraties, verspreid over een groot
aantal schoolleesboekjes en bloemlezingen.
Zo bereikten zij een
groot deel van de
vooroorlogse jeugd.
Vooral bekend werden
"De krokus",
"Het spreekuur van
Dokter Haas" en
"Het Recept".

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven!
Miertje, is de dokter thuis?
Kan hij mij een drankje geven
Voor een arme zieke muis,
Die zooeven van de treden
Van een ladder is gegleden
Op een plat, in de stad?
Miertje, Miertje, haast je wat.
(Uit "Het Recept")
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rijmen " ( 19 2 2/ 1923) •
. Na zestig jaar is een aan t al
van deze r aads e l s nóg in
s t aat k i nderen t e boe i e n, a l
i s he t goede an t woord t e
vinden voor de moderne jeugd
waar s chi j nlijk niet g e makke li j ker geworden .

z i e k e mui s
(U it : " Net i ets v oor mi j " )
Li eve deugd wat b en i k l ek !
Nee , d a t z i j n geen p r a atj es !
Te l eens even voor de mop ,
Meer dan twin ti g gaat j es .
Als j e me vol wate r g i e t,
Mij, de a ller l eks t e ,
Komt e r toch geen druppe l u it,
Da t i s nog he t g e k s t e .

"Wat wilt u, m~neer d~ Sprinkhaan? "

Ik b e n lang e n rond
Ik wo on in den g rond
Ik heb li e ver niet
Dat een k i p me z i e t.
Als ik word t g esn a p t
Door een v lug ge v i sch
Is h e t me es t e ntijds
Voor o n s b e i de mis.
(Uit: "Raadse lrijmen" )

He t spreekuur v an Dok te r Haas .
(Uit: "Net i e t s voor mi j " )
Terecht werd David Tomkins door D.L. Daalder in Zl.Jn
"Wormcruyt met suycker" (1950) om zijn kindergedichtjes
geprezen.
Tomkins' grote kracht.blijkt te liggen in het maken van
korte puntige versjes, zoals raadse lrijmen. In dit al door
velen (Boekenoogen, Louwerse, Abramsz) v66r hem beoefende
genre maakte Tomkins naam me t zijn twee bunaels "Raadsel-

Vanaf 19 34 was Dav id Tomkins als hoo fdr eda c t e ur verbonden
aan het -Jeug dtoneelfonds van de fi rma Va n Gorc um e n Comp.
t e Assen.
Hij critiseerde de inzendingen v o o r dit f onds e n s c hreef
zelf ook enke le v oordrac htj es . Bij de geb o o rte van prinses
Beatrix ve r scheen een d oor h e m gesch reven zangs pelletje op
muzi e k van R. Keun ing .
Ook maakte hij een aan tal zoge n aamde "opzeggertjes".
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Dit waren dubbel gevouwen blaadjes met ·een eenvoudige
tekening op de ene en e~n kfein gedichtje op de andere
bladzijde. De tekening kon dcior kinderen van ongêveer zes
jaar worden ·ingekleurd, terwijl het versje was bedoeld om
te worden voorgedragen. · Het. waren schoolprijsjes voor
ijverige leerlingen. Later. gaven Zij de aanzet tot een
nieuwe uitgave: die van "David Tomkins' Nieuwe Gekleurde
1<inderprentèn". Ze waren bedoeld om de ouderwetse kinderprent weer in ere te herste_l len. In de periode 1939-1950
verscheen een tiental van deze prenten in driekleurendruk.
Zij waren ongeveer 37 bij 50 centimeter en overtroffen
daarmee de maat van centsprenten uit vroegere tijden ruimschoots. Alle teksten waren van David Tomkins evenals een
groot aantal van de tekeningen; de overige tekeningen werden
gemaakt door Gonda de Haan.
De eerste zes prenten verschenen al voor de oorlog en waren
voor de kleinsten bedoeld. Voor de prijs van 10 cent (later
11 cent!) waren zij te koop. Dat hun onderwerp zoveel mogelijk aansloot bij de leefwereld van het jonge kind, blijkt
uit het volgende versjes van zo'n Tomkinsprent:
Beertje, je moet slapen gaan,
Buiten wordt het nacht,
Steek je kaarslantaren aan
Want je . bedje wacht.
Eerst het bosch door:
Stap, stap, stap!
Dan den boom in:
Trap, trip, trap!
In den hollen boom
Hoor je twintig beertjes straks
Snurken in hun droom.
Blijkens een aantal bewaard gebleven recensies van deze uitgave, waren velen over deze kinderprenten enthousiast. Het
maken van zulke prenten was David Tomkins op het lijf geschreven. In het fantastische en het grappige genre is hij
daarbij op zijn best. Als inspiratiebron hebben wellicht ook
soortgelijke prenten van s. Abramsz en P. Louwerse uit de
periode 1900-1910 gediend. In 1942 volgden no 7 en no 8, die
"Nederland" en "Indië" . tot onderwerp hadden en bestemd waren
voor kinderen van de hoogste klassen der lagere scholen.
Iedere plaat had zeven gekleurde afbeeldingen met daarbij
negen rijmen, handelend over bijvoorbeeld onze inheemse
vogels (zoals De Kemphaan),Zeeland, de Afsluitdijk, Texel,
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de sawah's op Java en de paalwoningen op Celebes.
Door middel van raadsels op rijm (alweer) liet Tomkins de
kinderen de naam vinden van de landstreek of de diersoort
die stond afgebeeld. De laatste twee prenten van de serie
~erschenen in 1950 ·, het jaar waarin Tomkins zeventig werd.
Het waren bewerkingen van oude volksverhalen: "Don Quichote"
en "Sindbad de Zeeman".
Het succes was gering; in deze tijd winnen het de beeldverhalen en de destijds nog door velen verfoeide strips.
Ook werd het nut als · schoolprijs voor de beste of ijverigste leerling in twijfel getrokken. Doordat de tekst in een
te kleine letter was gedrukt, voldeden de prenten evenmin
als wandversiering (het woord "poster" kende men nog niet).
Twee prenten die nog in voorbereiding waren:"Tijl Uilenspiegel" en "Prikkebeen" werden wel gedrukt, maar vermoedelijk niet uitgegeven.
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DAVID TOMKJNS" NI EUW C G EKL EURDE KINO ERPRENTr:N
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VRIENDEN IN NOORD EN ZUID

In de jaren twintig en dertig verscheen. het werk vai:i David
Tomkins in een groot aantal kindertijdschriften en dagbladen. Ook leende het . z ich uitstekend als oefenstof bij he t
voortgezet lezen öp de l agere schole n. Zó ontstonden er contacten me t schoolhoofden en pedagogen, d ie zich met het
uitgeven van schoolleesboek jes bezighielden.
Tomkins was persoonlijk bevriend met Gilles van Hees, hoofd
v an de Op e nluchtschool te Haarle m en s c hrij v er-bewerke r v an
een groot aantal scho olboekj es .
Ook in de series "Oogst" en "Nie uwe Oo gs t" onder redactie
v an F.H.N. Bloemink, schoolhoofd te Leiden, vinden we
reg elmatig we rk van David Tomkins, evenals in de bunde l
"Gelegenheidsversjes" van Jeannette Lugten.
Vanaf de oprichting in 192 5 was David Tomkins ook medewerke r
a an het k i ndertijdschrift "Zonneschijn", uitgegeven bij de
firma De Haan te Utrecht. De redactie van dit uitstekende
blad was gedurende de eerste jaren in handen van Mari e Ovink Soer, die er in slaagde een aantal b e kende kinderschrijvers
en uitstekende illustratoren als medewerkers aan t e trekken.
Bij de laatsten waren onder meer Freddie Langeler, B. Midderigh-Bokhorst, Anton Pieck e n Rie Cramer.
In de oudste jaargangen vinden we een groot aantal bijdragen
van David Tomkins (verhalen, gedichten en toneelstukjes) ,
de meeste door hemzelf geïllustreerd; hij maakte ook tekeningen voor bijdragen van andere medewerkers.

van de hand van
David Tomkins. In de
serie "Langs rijpen""'
de velden" (door P.
Lamain en R. Zijlstra, Uitg.Wolters,
19 39), e v eneens
bedoeld voor
scholen in Indië,
staan gedichten
die Tomkins
speciaal voor
kinderen in Indië
schreef.
De Houtm an en de Portug-ees wo rden per olifant thu is,gebrn cht .
Vele van zijn gedichtjes bleken g e Olifant en
schikt te zijn om
te worden getoonzet. Zo vinden we van zi]n hand enige
Indische liedjes in de bundel "Lentezangen voor de Kleintjes" (verzameld door Gilles van Hees en J.G. van Herwaarden,
Wolters, 1921) onder het pseudoniem Yang Lain, het Maleis
voor "die een ander is".
Een zestal Mei-liedjes op muziek van Cath. van Rennes werd
uitgegeven onder de titel
"Kling, Klang, Klokkebei"
(Jacq. van Rennes, Utrecht, 1918).

Bij Gebr. Kluitman te Alkmaar werden tussen 19 2 7 en 1930
"Vertelselboeken" uitgegeven onder redactie v an s. GruysKruseman en T. Hellinga-Zwart, bloemlezingen waaraan ook
David Tomkins meewerkte.
Terlo ops maakte hij nog een bundeltje "Albumversjes" (1 9 24),
u i tgegeve n bij Van Goor en "Honderd Sint Nicolaas Rijmpjes"
(omstre ek s 193 0, Va n Goo r).
Dit laats te versch een ond e r h e t toepasse li j ke h alf-pseudoniem Nicolaas, derde v oor naam van Le He u x .
Het was bedoeld " v oor hen wier dich tad er o nvoldoende ontwikkeld is, of die gee n tijd heb ben zelf te di c hten".
Met Dr. F.W. Stapel schreef hij een leesboek voor de Indische
lagere scholen onder de t i te l "Verhalen uit de Indische Geschiedenis" (Uitg. Wolte r s , 1927 ); ook de il.lustraties zijn

Illustrati es ui t :
"Verhalen ui t de
Indis che Geschi edeni s "

Blijkens bewaard gebleven correspondentie leverde het gebruik
van het Brabantse (Bredase?) woord
voor klokkebei (=bosbes) enige
discussie tussen tekstdichter en
componiste.
Teksten van David Tomkins vindt
men ook in de zangbundel van
Lotte Koekkoek en in de bundel
padvindersliedere n van Charles
Heynen.
In samenwerking me t de Vlaamse
musicu s Re mi Gh esquiere schreef
hij een aantal zang- en danss p e l e n di e i n d rie bundels werden uitge geven onder de titel
"Mezennest j e ".
Enke l e h lervan zijn destijds
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waarschijnlijk omstreeks 1938)
uitgevoerd doór een Vlaamse
dansgroep onder leiding van
Godelieve Ghesquiere in de
tuinen van het kasteel
Bouvigne~

Ook in het kindertijdschrift
"De Kleine Vlaming", in 1914
opgericht door Hendrik van
Tichelen, is een aantal gedichtjes van David Tomkins
verschenen.
In het oktobernummer van
1937 heeft Van Tichelen in
de rubriek "Onze Kunstenaars"
een artikel aan David Tomkins
en zijn werk ·gewijd.
De humanist Van Tichelen was
naast pedagoog en onderwijshervormer ook schrijver van
veel kinderboeken. Hij vertaalde en bewerkte sprookjes
en publiceerde beschouwingen
over kinderliteratuur.
In het gedènkboek voor Van
Tichelen, dat onder de titel
11
Zesti.g" in 1946 werd uitgegeven, vinden we een beschou~ing van D·a vid Tomkins
onder de titel "Vertellen".
Dat beide schrijvers jarenRemi Ghesquiere
lang contacten onderhielden
door David Tomkins
blijkt ook uit de aanwezigheid van haast alle werken van Tomkins in de bibliotheek
van het voormalige Onderwijsmuseum te Antwerpen (thans ondergebracht in de Stedelijke Bibliotheek te Antwerpen).
Behalve bovengenoemde publicaties voor kinderen moeten tenslotte nog vermeld . worden de vele bijdragen in populaire
en populair-wetenschappelijke tijdschriften uit de periode
1920-1940,
zoals "Eigen Haard", "Buiten", "Natuur en Mensch" ,
Il
De Natuur" en het "M9rks Magazijn".
In een aflevering uit 1928 van het laatste tijdschrift geeft
de hoofdredacteu~ H.G. Cannegieter een karakterschets van
David Tomkins van tien pagina's, met tekeni~gen van Tomkins,
waaronder een zelfportret.

Ja. zij zullen

Dees' elJenden

Zich vervullen
Deze lijden van geluk,

Gaan volenden

~verpletterd wordt het juk.

WEEST STERK.
Den Laataten tUd ZUn er oalattead veel meuchen iearresteerd. Te:lken• · ••eer boort men dat nu eeD9 hier, dan weer
dl.ar de Duit.cben een hap uit het mep.Ie werk cebeten
Mbben.
Ook de razzia'• op onder&"edokenen nemen .toe. ID ver·
ochillende pmeenten ten plal'6lal>de 1tr111<t op een kwlMn
morgen de Dultache poUUe tn crooten ,getale neer, aoma wel
ctuiz.eDd man sterk . Alle wegen warden atcezet en bet beele
gebied wordt ove:rdekt met politiemannen en meter voor
meter aohier uit.CU&md. Wö boorden dezer d&l"t'D dat. 'het
zoo 1n Bionu::i" Lopperaam en ln de Wieringermeer l'fC&&n
wu. Er z:tjn er DOS' veel meer. Onder dergetvke <imatendig'heden moet men de kusu1t van cmde.rdulken tot tn de perfectie ver-.....n..
Dit allee verst veel elacbtolfera. Bovendien ztin de men.·
r..he.n IOm.I wat murw van de 1pannln1"· Invute-spannlnl",
evacuaue-mpa.mûor, IJW.DdaUe--apa..nnlnl' ... deze maanden te Hen
ZW&&.r. ZU ateUea hot: lDOftel van ona vollt op de proef.
Het 1.1 beg"rtjpe~k d&t er hier en daa.r wel een.a merwchen
ztjn., dle hoewel altijd flink rewee.t, een oogenbllk van
z:wakheid krijgen. Zij gu.n d&n twijfelen ot de zaak die ztj
dienen opweegt. 'U&ftl het ge va.ar dat zij k>open : b het het
risico waard ? Dat kan den beate overkomen. Dit overkwam
zelf• Ella., toen hij tn de woemttjn wu en 'W8Jlhoopte aan het
weJ.alaceo van . zijn profeU.ache ta.ak.
J&, het t8 erg , er g ebeuren veel rampen. En het koM. veel
bloed en tranen.
Maar had iemand gedacht, dat men îegen den Duitlcher
kon ~ zonder offers te .brenl'en ! Neen, natuurlijk ·niet .
De vru.g il maar, of het het W&&rd i•.
Laten wij eena z:len. wat wij bereikt hebben. Wij hebben
nie ta berelk.t, zegt U !
Alleti breekt ona bij de handen af . De cwergTOOte meerder·

Wu.r moet dat been? W&&r ia het eind! Kunnen wtj dat
volhouden!
Op dit &1109 moet ea1o tw6eledlg aatw'oord ierew.n worden.
In de eenlA! pl&&t.s : GU overd'1!ft ID Uw ~· Net
all Eli&, die d.acbt dat •iltl allffn WU, loeA hel DOi' aeYeD
dulzend medMtaadel"I had. Het 111 erg', ma&r het t.t bet
te«•noverpM.eldie van hopelooa. De ,,,..,ate °ercl'lmlU 'Y&n den
DuJUcher la n.l. da.t hU het verzet niet klein kan JuUrea.
Het punt. voor den Duit.:her l• niet dat Il# die poar duizend
memchen meer vangt. HU 'krtjst. er immen .soo toch al
~·• . Het p'\ln.t l8 d&t hU teDc:eu weer op het verzet
.t\dt, het ~ verzet. HU wil ona murw hebben.
HU wil Olla moreel. onze ree•tkracht breken. Hij wil onze
pwetaq k.neohten en om• onder bet juk doen doorgaàn.
HU cevoelt ook de plooi•kracht, die on. drUtt tot onze
houdln&'. Dat m&&kt hem mo boo•. Hti voelt, beter dan gij
tn uw moment van peuiml.-ne, dat het geloof Zich nooit
al la.ten neeral&an. HU heeft aan ONI veeljaril' ftl'Zet JangJ&merh&nd ook be~n d&t hd tuachen bem en ona een
rel!gtutrjjd ll. En hij ""t dat die olr\jd behoort t.ot cl<
fellte en tu.L9te dle er beata&n. Vand&ar de heiuPefd en de
wreedheid van.. den aanval. De v\j&nd heeft uw kracht,
ei&'enlUk de kracht van uw kracht ontdekt. Daarom I! er
ceen ,,eden voor peMtmi.me', maa.r voor opttmiame. Maar
toont hem dan. .die kra.cbt ook . Principieel en r&dlcu.I. Geeft
pen dulmlx'eed toe.
In de .tw....ie pla&t.s :

Wa.t g-eett het ! Kun.nen wij het volhouden! WU stellen U
een wedervraag, die wij telk.e.na atellen . Waarom plegen wij
verzet! Om een Jood te redderl, een onderduJker t e helpen ,
een .:hooi te behouden! Ja, dat ook . ·Waarom d uiken wij
onder ! Omda.t. wij de Duil8che oorJog.wnachtne ntet willen
helpen ! Omd&t wij ntet ln den arbeii<Udlenlll 'WtUen ! Ja. dat
ook niet naar de keuring. Och , of 11 het volk du Heeren pro·
l'een vliegve)den voor den DuJtacber willen maken! Ja. dat
ook, ma.ar d&arin en tn nor ZOO'V'eel meer tlia&'en wu.rlD. WU
verzet plereti doen wij nog lela ri\ee r, leb :veel gTOOterw. Ote
vliel"ftkien komen flf' Immen toch en de oork>pmachtne
zich ala IChapen ter sl achting naar Duit..c.hland lltu ren. De
overgTOOte meerderbeid trekt bet kleed der achande Jn den dr&alt. Maar in d&t vtir"'&el doen wU onun cbrt•telUken pUdll,
daar1D beleven wtt on• l'eloof, daarin belijden wU den Cbr18tUil
arbei~ aan. De overgTOOt.e meerderheid de r industrie
werkt V'OOI' de weenna.cht. De overC'f'OC)te meerderheid çtt . IA Wlena dienait wij ala&D. WU J'nOl"en daarin profeten 2:Un
not a.1.1 EU&. Late wij da.t toch Soed doen en laten wtt bet
voor den yU&Dd. De overgroote meerde-rhe.ld van de ambte·
na.ren bul(eD &la knlpmeasren voor den bezetter, de ovef&TOOle allen doen. Tot.aal v• raet, Nie l naar den a rbelda:tienat . M:a&r
meerderheid van de et~n potitte zit "6 elren men1cbea ook nJet marde keurtJll'. Och, of al het volk du Heeroo pro.
feten waren! Dan doet. d• ultkomat van dar tot dac' er niet
a.chtem&.
rooveel tot. mtn volk dat llU•'• voortbrengrt la een •erk: 11
' J&, en de kleine minderheid, die overemd blUft. 9l&an, wordt
g edecl !"':<"·" ni door verraad , door provocatie, door domheid, een l'e.&01end volk, ook voor IM.er.
Daarom , weeal • le r k t n H" &GJ uw hart vcr:lteTken .
·.t,.. .r ; •.·t h en door het overdonderend g eweld va.n den yUand .

~~td ~~~ ~~~ ~e o:!=~ ~~~!i-=
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HET OORLOGSDAGBOEK LE HEUX ·

Op L -j anua~i 19 4J begint Le He u x aan het eerste deei van zijn
oorlogsdagboe k. Hij is dan zestig jaar en kan ter~gz ien op
e e n lange l o opbaan als d ocent wiskunde aan de K.M.A • •
Daarnaast geniet hij lande lijke beke ndheid als schrijver,
:vooral v o or k inderen •.
Zowel, in zijn wetenschappelijk -werk als in zijn activiteiten
als publicist onderv indt hij steeds meer de bele mmeringen die
h e t gevolg z ijn van de Duitse b e zetting.
Als de aanvanke l ijke hoop op een s poedige g oede afloop gaat
plaatsmaken voor berusting beg int hij aan e en mëiJtuscr ipt, d at
v ier delen e n 784 pagina's zou gaan omv atten.

Ginne ken
24 mei 1940

In e en bonte a anee nschake ling vermeldt hij feiten en g eb eurtenissen die betrekking h ebben op de oorlog e n de gevo l g en
daarvan v oor h et dagelijkse l even . Zowel d e lok a l e bi jzonde r-

heden - de situatie in Breda, Ginneken en Ulvenhout - als
de nationale en internationale toestanden komen daarbij aan
de orde.
Le Heux toont zich een scherp en geoefend waarnemer.
Van dag tot dag volgt hij in deze jaren de troepenverplaatsingen op de Ulvenhoutselaan, de verbindingsweg tussen Breda
en België. Hij registreert de vernielingen in de bossen rond
Ginneken en Ulvenhout. Hij bezoekt regelmatig Geersbroek,
waardoor hij met eigen ogen de gevolgen van de oorlog vo?r de
plattelandsbevolking kan zien. Ook heeft hij in deze tijd
contacten met intellectuele kringen in Ginneken en Breda
(K.M.A.; Vriendenkring) en reist hij als examinator bij het
middelbaar- en nijverheidsonderwijs naar Zeeland en naar de
grote steden in Holland. Van wat hij zo kan waarnemen, vindt
men de neerslag in zijn dagboek.
Met kennis van zaken volgt hij ook de oorlogshandelingen op
internationaal vlak en nauwkeurig vermeldt hij de gevechtshandelingen en de militaire strategieën van de bezetter en
van de geallieerde legers.
Op een aantal plaatsen in dit dagboek maakt hij vergelijkingen
tussen beide wereldoorlogen, waarvan hij de eerste in actieve
dienst meemaakte.
Hij weigert - overigens met gevaar voor eigen veiligheid - gevolg te geven aan het bevel tot inlevering van zijn radio en
volgt gedurende de gehele oorlogstijd de buitenlandse nieuwsberichten, voornamelijk die van de B.B.C., voor zover althans
de gebrek~ige electriciteitsvoorziening dit toeliet.
De manier waarop in dit dagboek allerlei mededelingen over de
gebrekkige voedselvoorziening, de slechte vervoersmogelijkheden, het gebrek aan brandstof en andere persoonlijke omstandigheden afwisselen met de nu eens hoopgevende, dan weer teleurstellende berichten over de militaire toestand, maakt het
tot een bijzonder dokument.
Maar anders dan door volledige lezing is het moe ilijk het
unieke karakter van dit dagboek te ervaren.
Mededelingen van persoonlijke aard en h e t gro te aantal gegevens
over personen, aan deze en gene zijde bi j de gebe u rteni s sen in
bezet Nèderland betrokken, maken vol ledige publikatie b e zwaarlijk. Bovendien zou een zo omvan g rijke publikatie techni s ch en
zakelijk nu niet haalbaa r z i j n.
Maar een tweede betekeni s h ft di oorlogsd gboek ·als bron
voor de lok ale g esch iedschrijvin van
n b wogen p er i o de . Dat
zulke bronnen schaar s zij n , is in u ss n we l gebleken.
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I. DE LAATSTE MAANDEN VAN DE BEZETTING IN BREDA EN
GINNEKEN. SEPTEMBER 1944.
Maandag 4 September
Het oogenblik van Nederland's bevrijding is zeer ·nabij, zegt
de man in de radio van de B.B.C. om a · uur 's morgens. · Amerik aansche troepen staan op 60 km. van de Nederlandsche grens.
( ••• ) Onafgebroken rijden groote gecamoufleerde transportauto's
sommige met huishoudelijke artikelen, kisten, bussen, fiet;.sen,
enz. in .de richting Breda.
Om 7 uur vanmorgen een lange afdeeling militaire wielrijders
in de richting België. Herhaling van de waarschuwingen van
generaal Eisenhower.
Wandeling langs Ginnekenweg en Baronielaan terug - overal hetzelfde beeld van terugtrekkende, hooggeladen Duitsche vrachtauto's. Op den hoek van den Baronielaan rijdt een Duitscher
in een kleine tank rond en zoekt de goede weg, dus langs de
Singel naar de Tilburgsche weg . Het is geraden niet;. meer per
fiets in de stad te komen, want de Duitschers nemen ze zonder
meer af.
Op de Baroniel.aan lange reeks stilstaande vrachtwagens, vermoedelijk om de inventaris van de vele bureaux, die tusschen
de woonhuizen zijn gevestigd, mee te nemen. ( ••• )
Avondbericht: De Amerikanen stonden vanmiddag op 15 km. van
Antwerpen. Den heelen middag zware ontploffingen uit die
richting. De stroom terugtrekkende Duitschers, vrachtauto's
en wielrijders blijft aanhouden.
Generaal Dempsy meldt dat het Duitsche opperbevel alle controle
over de terugtocht verioren heeft en die indruk maken de troepen dan ook, die langs de Laan komen. ( •• ·• )
In Breda is de staat. van beleg afgekondigd - de menschen moeten voor 6 . uur binnen zijn. De politie zou bericht hebben gekregen, dat Zundert bezet was door Engelschen.

Met toestemming van· de nabestaanden van Le Heux volgen hieronder gedeelten betrekking hebbend op drie perioden omtrent
het einde van de oorlog.
De oude spelling is terwille van de authenticiteit gehandhaafd.

Dinsdag 5 September. Dolle Dinsdag.
(Radio Oranje verspreidt het bericht dat de Amerikanen Breda
hebben bereikt. Door deze valse berichtge v i ng worden vriend
en vijand misleid en ontstaat opperste verwarring. HV)
Nog altijd rijden Duitsche wagens ove r de Laan, me e s t in de
richting België. ( ••• )
We wandelen Ginneken eens rond en gaan bij het k r uispunt van
de Rijsbergsche weg kijke n, waar een massa men s che n staat,
maar zooals wel te ve rwach ten was is er nog geen Ame rikaan te
zien - zelfs schijnen ze nog niet eens in Zundert te zijn, dat
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volgens eén telephonisch bericht nog altijd vol Duitschers
zit. Ook ~~jn er nog geen Engelsche vliegtuigen te zien •.
Gisterenavond een roode gloed boven Gilze-Rijen; blijkbaar
hebben de Duitschers de gebouwen in· hr.and ·gestoken. ( ••• )
Om drfe uur zegt de radio, dat ,de Amerikaansche legers een
·eind in ' Nederland zijn doorgedrongen, maar we zien er nog
niets van. ( ••• )
jo zet van eenige lappen een vlag in elkaar en ik heb miJn
oranje officierssjerp weer uit de kist te voorschijn gehaald.
Om 4 uur rijdt nog een heele Duitsche batterij voorbij richting Ulvenhout, waarschijnlijk via Chaam en Alphen - de weg
naar Tilburg schijnt bij het laatste bombardement gedeeltelijk vernield te zijn.
Woensdag 6 September.
We wagen het er ep om 's morgens per fiets naar de boerderij
te gaan en constateeren dat het heele Ulvenhoutsche bosch bezet is en afgesloten - twee schildwachten staan voor de
hoofdbaan. In Geersbroek blijkt Anneville herschapen te zijn
in een militaire bakkerij en Valkenburg in een dito slachterij
- er hangen massa's halve varkens. Een en ander maakt dat we
zoo gauw mogelijk weer terugrijden met aardappels, een brood,
een paar eieren en een flesch melk - blijkbaar worden van
Ulvenhout uit troepen verzorgd, die de tankvalien bij Galder
verdedigen zullen. Er klinkt voortdurend geschutvuur uit de
~ichting Antwerpen en men zegt, dat de Duitschers het Albertkanaal verdedigen. De radio zegt nu heelmaal niets meer van
Amerikanen, die de Nederlandsche grens zouden zijn gepasseerd
en de aanvankelijke vreugde verflauwt dus.
Niet de angst, want gisteren werd onze bakkerswinkel in Ginneken bestormd, de waterleiding liep een poos niet, post, winkels
en treinen staken. Er is een Amerikaansch leger in België naar
't Oosten gebogen en op weg naar Aken. ( ••• )
Over de velden zien we menschen vluchten, di e bang zijn, dat
ze voor het werk aan de tankvallen zullen wo.rden gegrepen.
Een paar zware tanks rijden naar Bavel.
Donderdag 7 September.
De radio zegt nu heelemaal niets meer over Nederland of over
gavechten in België. ( ••• )
Het maakt den indruk, ·dat de vorige berichten vals waren om
de aandacht af te leiden van het eigenlijke doel, dat nu genoemd wordt: nl. een front van Antwerpen tot Nancy, dat gekeerd is tegen de Siegfriedlinie, waar de voorbereidingen
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voor den aanval nu genomen z1Jn. ( ••• )
Om half een houdt een Duitsche auto met soldaten stil bij
het huis schuin tegenover ons - een paar springen eruit en
zoeken de zoon orider de uitroep: alle jonge mannen moeten
werken. Herhaaldelijk wordt geschoten - een handgranaat ontploft, maar de jongen is ontsnapt over de schutting. Algemeene consternatie. ( ••• )
Na de koffie besluiten we eens in de stad te gaan kijken,
ofschoon iedereen thuisblijft. Het waait stevig en de wind
wordt steeds feller. 9ij de ingang van de Zandstraat staat
een Duitsche auto met een soldaat aan de eene kant van de
weg en een lange meneer aan de andere kant. Blijkbaar is hij
aangehouden, want hij vraagt, of we even in de Enmiastraat
willen zeggen, dat hij bij de Zandstraat vastgehouden wordt •.
We loopen door, bij de. Schoolakker vraagt een Duitsch. soldaat
mijn persoonsbewijs . Op de markt van Ginneken worden verschillende personen door Dui tsche wielrijders aangehouden.. Op de
Ginnekenweg zijn bijna alleen vrouwen te zien - de meeste
winkels zijn soliede dichtgespijkerd met planken. In de stad
is het stil - we gaan naar 't station, dat gesloten is op
een deurtje van de 3e klas wachtkamer na. ( ••• )
.
Inmiddels is de wind aangezwollen tot een hevige Zuidwester·storm - het Valkenberg ligt bezaaid met afgerukte bladeren
en takken. Jo gaat het Begijntje opzoeken - ik de bibliothecaris, maar de bibliotheek blijkt gesloten te zijn.
We zien op de Markt dat met ingang van morgen er alleen maar
gas is 's, morgens van 7-8, 's middags van 11.30-13.30 en
's avonds van 5-6. In de Catherinastraat slepen zich bepakte
en vermoeide Duitschers voort - hotel de Schuur zit er vol
van en er gaan er naar het Militaire Hospitaal. ( ••• )
We loopen langs het Van Coothplein, waar de Duitschers een
van hun geheime zendstations, verborgen achter een school, in
de lucht hebben laten vliegen, met natuurlijk de halve school.
De storm wordt steeds heviger. Begin Ginnekenweg komen we een
viertal meisjes tegen, die mij waarschuwen, terug te gaan,
omdat een eind verder de Duitschers alle mannen, zelfs van
boven de zestig, arresteren en meenemen - we keeren dus om
en gaan _naar huis langs Koninginnestraat en aangrenzende
buurten. Op de Ginnekenweg was een aantal Acacia's omgewaaid.
(

... )

Het kanongebulder van gisteren schi jnt te hooren bij een poging van de Amerikanen, een bruggehoofd t e vormen bij Merxem,
waar het Albertkanaal in de Schelde komt . De Duitsèhers hebben
dit belet. Uitzending van 8 . 15 ' s avonds : Verslag van een
Nederl. oorlogscorrespondent over de feeste n in Brussel en
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Antwerpe.n. De Nederlandsche Brigade is in Antwerpen en op
weg naar Nederland. De Antwerpen.a ren hebben met gevoel voor
humor de . Duits che gevangenen in de leeuwenkooien van de
Dierentuin opge sloten: een kooi met Duitschgezinde vrouweri,
een met soldaten, een met officieren, enz.
Niet toegankelijk voor het publiek. De mannen die vanmiddag
gearresteerd waren komen om half negen we er terug ~ z e hebben aan de tankv allen moe ten we rken op Strijbeek. ( .• • )

Tegen 9 uur 's morgens komen weer karren voorbij met gestolen
koeien erachter 9ebonden - hier zijn keukenwagens bij. We
krijgen de indruk, dat in de gauwigheid heel wat bij de boeren
gestolen is. ( ••• )
·
's Middags gaat Jo naar huis, te voet, wegens het nog altijd
dreigende gevaar van fietsen afnemen. Ik breng haar een eind
en onderweg komen we menschen uit Notsel en Cauwelaar tegen,
die hun . huis hebben moeten ontruimen. Dit schijnt zich uit te
strekken tot vlak bij Jo' s huis. ( ••• ).

II. DE BEVRIJDING VAN BREDA EN NIEUW-GINNEKEN. OCTOBER 1944.
Donderdag 26 Octobe r.
Zacht weer, tuinwerkzaamhe den. Onze Duits che gasten hebben
den geheelen dag vrij en gaan de stad in. 's Avonds zitten
ze druk boven te redeneeren. Ze brachten vanmiddag een brood
mee. Avondberi c ht: In De n Bosch wordt nog gevochten in e en
paar uithoeken - de Duitschers hadde n zi ch met mitraille urs
op de daken genesteld, maar de Engelschen werkten hen e r met
vlammenwerpers weer uit. Er is veel verwoe s t, maar de Kathe ·draal is gespaard. ( ••• )
Duitsch bericht, d at de Engelschen op Walcheren zijn geland,
het wordt niet nader bevestigd. ( ••. ) Tot onze verbazing
blijft het gas na 6 uur nog branden. Men zegt dat de Duitschers
vanuit Breda naar Tilburg vertrekken. De houtdiefstal uit de
bosschen neemt met de dag toe.
Vrijdag 27 October.
Het geheele geallieerde front in Zeeland en N. Brabant is in
beweging. In N. Brabant hebben geallieerde troepen de buitenwijken van Tilburg bereikt, nadat zij Moergestel hadden bevrijd. Den Bosch bijna geheel van Duitschers gezuiverd. Troepen
van het 2e Britsche leger maken goede vorderingen in richting
Breda - Zundert is al gepasseerd. ( ••• ) Dit is het gedicteerde
bericht van Eindhoven van vanmorgen 9 uur. Vannacht om 4 uur
zijn onze · ouitschers plotseling verdwenen. Blijkbaar was
overal alarm, want _de heele Laan kwam in beweging. Van tijd
tot tijd werd mijn kamer verlicht door het vuur van kanonnen,
die waarschijnlijk bij Dorst stonden - ook in de richting
Strijbeek werd geschoten . In korten tijd waren de Duitschers
van de Laan ingepakt en weg en daarop volgde urenlang een
terugtocht van karren met paarde n, auto's, wielrijders, afdeelinge n infanterie in los verband, enz .• Een zware slag voor
mij was dat een van de Duitschers terugkwam,_ om een k istje
sigaren te halen, dat hij in de haast vergeten had. ( • •• )

Zaterdag 28 October.
Morgenbericht Eindhoven: Tilburg is bevrijd; de Engelschen
rukken ook in W. richting op. Dit zou kunnen kloppen met een
kort mitrailleurgevecht, dat vanmor9en om half negen in de
verte hoorbaar was. Bergen op Zoom is bereikt. De troepen op
Zuid-Beveland zijn begunstigd door mist bij verrassing geland
bij Hoedekenskerke - ze staan dicht bij de Canadeezen, die
over de dam zijn gekomen. De burgemeester van Breda en de Orts
Ct. schijnen al in de richting Dordrecht verdwenen te zijn.
We gaan om 10 uur van huis om Jo te halen. Loopen door Ulvenhout en slaan de weg naar Geersbroek in, maar aan het ~ind van
de steenweg staan Duitschers, die een boom dwars over de weg
hebben laten vallen. Verdere toegang is ·verboden. We loopen
dus linksaf over Anneville en bereiken de boerderij langs de
binnenweg. Kort daarop begint een verwoed kanon- en mitrailleurvuur boven het bosch van Valkenburg - de Engelschen zijn blijkbaar tot Porst genaderd. Witte en zwarte zware rookwolken van
branden stijgen op, die zich steeds meer naar de stad toe
verplaatsen - ook het verwoede vuren aan weerskanten gaat
naar links. Tegelijkertijd knallen schoten in de richting
Chaam. Troepen zeer verwaarloosde Duitschers komen met eenen
achter elk.a ar uit het bosch van Valkenburg - er zijn veel Hollanders bij, SS uit de groote steden die de weg naar Ulvenhout
vragen. Telkens komen nieuwe groepen voorbij. Tegen een uur of
3, nadat we bij Jo gegeten hebben, heeft de actie Breda bereikt
en daarna wordt het wat stiller. Om 4 uur besluiten onze huisgenoot en ik naar huis te gaan - Jo kan dan zien of ze morgen
kan kom~n. Nauwelijks zijn we op weg of het vuren begint weer
- de granaten komen uit Bavel, fluiten over onze hoofden en
ontploffen op de Chaamse weg. Bij Annevil le he bben de Duitschers de weg versperd, door een gr oote b e uk te laten springen
en een eind verder vier beuke n om te hakke n. We klauteren er
overheen en daar we geen Dui tsch ers me e r z i e n, loopen we door,
hier .en daar verbaasd nagek ek e n door b oerenhoof de n , die uit
schuilkelders komen. Het geflu it v a n de g ranaten begint wel
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wat angstwekkend te wqrden, maar we loopen door - hetheele
bosch is verlaten. In de groote dreef gekömen wordt het nog
wat erger - we staan bij de Ulvenhoutsche laan een poos- in
beraad of we niet veiliger in Geersbroek zitten.
,
Maar we gaan tenslotte doqr en komen veilig thuis, gelukkig
zijn er geen ruiten stuk. Wel schijnt vanmorgen een Engelsche
granaat op de Bavelsche laan te zijn ingeslagen r vier dooden.
We hebben een flesch melk en een stuk spek meegekregen. Zoo
gauw we thÜis zijn is het weer een poos stil, maar oin 6 uur
begint het schieten opnieuw vanuit Bavel of Ginneken in de
richting Chaam. ·
De Ulvenhoutsche laan is natuurlijk uitgestorven.
Avondbericht van Herrijzend Nederland: Bergen op Zoom is bevrijd en de buitenwijken van Roosendaal zijn bereikt. Van
Breda wordt nog niets gezegd. ( ••• )
Om 7 uur gaan we in de motregen nog eens kijken naar een vuurgloed naast de watertoren. We loopen het Zandd traatje een eind
in en opeens klinkt naast ons: Was wollt denn Ihr? Het blijken
twee Duitschers in een mitrailleursnest te zijn, die de Bavelschelaan onder vuur houden. De Engelschen zijn dus vermoedelijk nog niet gepasseerd en dat belooft iets voor morgen.
Boven ons fluiten weer de granaten - het schijnt dat ze vanuit
een batterij bij Cauwelaar op de stad worden afgeschoten.
8 uur 's avonds: Bijzonder hevig gedreun uit het Westen.
Mitrailleurvuur uit het Zuiden. Losse kanonschoten uit het
Noorden en het z. Oosten.
Zondag 29 October.
We gingen gisteren om 11 uur onder de wol; er werd aan alle
zijden nog hevig geschoten. Om 1 uur werd ik wakker, doordat
granaten tamelijk dichtbij achter de overburen ontploften de Engelschen vuurden over ons huis heen op een Duitsche
batterij in het Mastbosch. Ik kleedde me vlug aan, riep de
huisgenoot en met zijn tweeën in dekens en jassen gehuld gingen we in de huiskamer zitten zonder licht, in de maneschijn,
terwijl aàn alle zijden een helsch geschutvuur losbarstte. De
vlam van het Duitsch geschut verlichtte de muur van de buren.
Om half drie werd het wat minder en schenen de Duitschers
zich verplaatst te hebben - we gingen naar bed en sliepen tot
de volgende morgen 9 uur, maar de meeste menschen hebben die
nacht in de schuilkelder doorgebracht. De boerderij van Van
Haperen aan het Kippebruggetje werd in brand geschoten. We
ontbeten en v1ak daarna begon een mitrailleurvuur in het Ulvenhoutsche b o sch, afgewisseld met zware schoten. We hadden de
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vorige middag veel tanks over de Chaamse weg bij Jo zien
rijden, maar deze waren niet over de Ulvenhoutsche laan gekomen, dus vermoedden we dat een sterke Duitsche tankafdeeling het bosch zou verdedigen tegen de oprukkende Amerikanen.
We bleven in de buurt van de kelder maar keken van tijd tot
tijd eens voorzichtig in de huiskamer uit het raam en zagen
tot onze niet geringe schrik, dat de tanks de Laan opreden.
Een hield vlak voor ons huis stil en begon de weg af te vuren,
een paar andere richtten hun kanonnen tusschen de huizen door
op de weg naar Wolfslaar en begonnen ook te vuren: we zaten
midden in een tankslag en verwachtten het ergste. Toen ik
weer eens ging kijken zag ik soldaten uit de tanks komen en
de tuinen binnengaan - ik deed de achterdeur open en hoorde
• • •• Engelsch! Het waren de Amerikanen, die de Duitschers uit
de bossen joegen. Het was toen Zondagmorgen half twaalf eindelijk was de bevrijding een feit. We schudden soldaten en
officieren de hand - de menschen kwamen uit de huizen, ieder
lachtte en praatte - opeens was het heele toneel veranderd.
Zeven reusachtige tanks stonden op de Laan beurtelings naar
het Mastbosch en het Ulvenhoutsche bosch te vuren onder bevel van een lange slanke man, die een luitenant-kolonel bleek
te zijn en het doel aanwees. Ik vroeg hem zijn handteekening
vóór in mijn Encyclopaedia Brittannica te zetten. De Amerikanen reden na een uur door en om twee uur begon opnieuw
een hevig mitrailleurvuur en geknal van tankgeschut.
Dat waren de Engelsche tanks die volgden. Ze schoten om drie
uur de boerderij van Hamel in brand, omdat ze daar Duitschers
hadden zien _v luchten, eerst de schuur en toen het woonhuis.
Jammer van de 350 jaar oude boerderij. Eindelijk tegen 4 uur
werd het rustiger. De Engelschen bleven ook even op de Laan
en ieder , schudde handen en vroeg om handteekeningen.
Ik raapte een paar hulzen op als aandenken. Toen besloot ik
naar Jo te gaan en op de boerderij te overnachten - er was
in huis geen water, geen licht en geen stroom. Maar onderweg
werd mij verteld, dat een Duitsche post de toegang bij Anneville verbood. Ik liet me aandienen bij de Enge lsche Commandant en deelde hem dit mede en wees op de k a art de plek aan.
Om 5 uur _gingen er drie Britsche tanks hee n, die de Duitschers
wegjoegen, maar hier en daar waren er nog v erstopt - ze schoten 's avonds nog een Engelschman nee r e n gav e n z ich toen
over. Ik weer naar huis, kookte van aardappels e n appels in
regenwater een warm maal en bleef in de man esch ij n e en pijp
rooken, terwijl rondom de vuurgloed v an bran de n de boerderijen
oplaaide. De Engelsche n b egonne n tot t waalf uu r ' s nachts met
zwaar geschut over Breda h een op het k anaal te vure n en om 5
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uur werd dit voortgezet. Maar we sliepen ondanks de zeer
hevige knallen rustig door nu we wisten wat het doel was.
Zoo eindigde deze bewogen dag, die eindelijk Breda bevrijdde,
want het bleek dat de Polen inmiddels de stad hàdden bezet.
Maandag 30 October.
's Morgens ging ik Jo van de boerderij halen - we namen een
gebraden kip en brood mee, want in Ginneken is niets te krijgen. In Ulvenhout alle ruiten stuk, in Chaain de twee kerken
en de molen kapot en vijf boerderijen in brand~ In Ginneken
ben ik nog niet geweest. Burgemeester Van Slobbe heeft het
bestuur over Breda weer opgenomen - overal hangen vlaggen
uit, ieder draagt oranje en de NSB-ers worden overal bijeen
gesleept en zullen naar Vught worden gebracht. Dit geeft vooral in de dorpen een heele emotie. Men zegt dat de Engelschen
de Moerdijk al over zijn, maar we kunnen geen radioberichten
hooren, omdat .er geen stroom is. Daarnet is een Engelschman
kwartier k9men maken; we krijgen er drie.
Geen gas, geen water; geen stroom. We maken in de tuin een
stookplaatsje tusschen steenen en koken daarop appelmoes en
aardappels. De kip was al gebraden uit Geersbroek gekomen,
dus die hoeft alleen maar warm gemaakt te worden. Inmiddels
wordt het donker en gaat het motregenen. We zetten de tuinparasol boven onze oven en gaan daarna eten. Alles is in orde,
onze Engelschen brengen zes kaarsen mee en beloven ons petroleum. Om 10 uur gaan we naar bed, na eenige Engelsche sigaretten te hebben genoten.
Nog steeds dreunt het zware geschut dat bij Rijen is opgesteld en de Duitschers boven Terheyden beschiet. ·
Dinsdag 31 October.
's Morgens gaan we de verwoestingen in Ginneken bekijken en
loopen langs de Boschlaan, hotel Mastbosch en Burgemeester de
Manlaan. Daarachter heeft blijkbaar de Duitsche artillerie
gestaan, die in de nacht van Zaterdag op Zondag over ons huis
heen werd beschoten. Er is veel verwoest in Ginneken, heele
huizen ingestort, alle ruiten stuk.
Rondom hotel Mastbosch is een heel kamp van reusachtige
tanks, die daar nagezien en gerepareerd worden. Dan naar
huize De Werve waar ook veel kamers vernield zijn. ( ••• )
Om zes uur koken we weer in de tuin op een houtvuur de aardappels en peertjes en we warmen de rest van het haantje op.
De Engelsche soldaten brengen een blik petroleum mee, zoodat
we nu 's avonds een petroleumlamp kunnen aan~teken. ( ••• )
We kunnen den heelen dag door Engelschen sigaretten rooken.

Rok V.

Hola 1o1dia . czwartek 21 grudnla 1944 r.
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Tegen de avond is er weer gewoon water. In de villa tegenover het St. Laurens ziekenhuis is een P.O.W., prisoners of
war, ingericht - de Amerikanen deden een schuur open en
vonden daarin zeven slapende Duitschers, die dus meteen
konden blijven waar ze waren. ( ••• )

!II~

DE BEVRIJDING VAN NEDERLAND.
DE KONINGIN OP ANNEVILLE. MEI 1945.

Donderdag 3 Mei.
( ••• ) Bericht van 7 uur: H.M. de Koningin en prinses Juliana
zijn heden per vliegtuig in bevrijd gebied aangekomen. Vanmiddag 5 uur snorde een r~eks auto's voorbij op weg naar
Anneville en daar zullen ze dus nu aan tafel zitten. ( ••• )
H.M. de Koningin zal zich voorloopig in bevrijd gebied vestigen. ( ••• ) Brieven aan de Koningin moeten geadresseerd worden aan kolonel Baud, Kraanstraat, Breda. ( ••• )
Verslag van de aankomst van de oranjes op het vliegveld GilzeRijen te 4 uur 23 min. in een Dacotah vliegtuig met de Nederl.
vlag, door Spitfires begeleid. Britsche eerewacht.
Aanwezig kolonel Verschuren, namens generaal Kruls, en burgemeester Van Hövel van Westerflier. Daarna over Breda en Ginneken.
Vrijdag 4 Mei.
( ••• ) Om 9 uur 's avonds komt het bericht: Landgenooten,
Nederland is vrij! ( ••• )
Den heelen dag was er al opvallend veel gerij van auto's.
Na het hoeren van het heuchlijke nieuws gaat de heele Laan
opeens spontaan arm in arm naar Anneville. We breken door de
eerste wachten heen, maar worden dicht bij het huis tegengehouden. De heele drom brult en zingt het Wilhelmus en andere
liederen. Daarop deelt de Commandant mee, dat we voor het
huis langs. mogen defileeren. De Koningin en prinses Juliana
staan op het bordes - de prinses krijgt een paar bouquetten,
waarmee ze wuift, de Koningin in een grijze jas buigt en
wuift - het is een onbeschrijflijk geroep en gezang uit volle
borst, - de wacht staat man aan man v66r het bordes.
Terugkeerend door het bosch komen we nieuwe drommen zingende
menschen tegen met enk~le lampions. Ze komen vermoedelijk
heelemaal uit Breda. Door de lucht vliegen vuurpijlen, hier
en daar vlammen vuren op. Gelukkig houdt het weer zich goed.
Radio Herrijzend Nederland speelt den heelen · avond door muziek en bekende liederen. ( ••• )

Zaterdag 5 Mei.
( ••• ) Den heelen dag trekken groepjes met oranje en vlaggen
versierde menschen voorbij, op weg naar Anneville. ( ••• ) ·
Bericht dat de Poolsche luitenant, die bij ons in kwartier
was, bij een ongeluk met een tank zwaar aan het hoofd werd
getroffen en nu in een hospitaal in Engeland Li,gt. ( ••• )
Woensdag 9 mei.
Weer een officieele feestdag met behoud van loon.
Fabrieken gesloten. ( ·••• ) Er waait een warme woestijnwind.
Om 2 uur wordt in de stad per luidspreker bekend gemaakt,
dat heel Breda naar Anneville gaat om de Koningin te zien.
Dientengevolge heeft er 's avonds op de Laan een uittocht
plaats, met versierde wagens, lampions, zingende en hossende
menschen, zooals misschien sinds de Kroningsfeesten in 1918
niet meer te zien was.

DE K.M.A BESTOND 116 JAAR.
. Gistermiddag Is In tegenwoordig
van den wnd. Gouverneur, leeraren en oud.:leeraren, een cadet en
centge geaulee~de tm Nederlsnàsche autoriteiten het 116 ja1 ie be. staan herdacht van de Koninklijke
; Militaire Academie. De ·gol\verneur,
·' de heer Schönau bracht In zijn
'1elkomstrede naar voren dat dit
sedert 1939 cle eerste herdenking
;.:Y{as die, zl,l het op bescheiden
: f.haal, In hei openbaar geschiedde.
t 'ij . herinnerde aan .den mUltalre
; c.o mmandant en.de officieren en
cadetten die In krijgsgevangen.' schap ongetwijfeld dezeri dag ook
· zullen vieren. De oudste van ·de
: leeraren prof. W. N. Le Heux hield
· een herdenltlngsrede waarin hij
Een schets gaf van de geschiedenis
' ,·an de K.M.A. Thans Is het kasteel
v&n Breda voor de vierde maal uit
de branding der tijden tevoorschijn
cekomen. Hierbij denken wij aan
' degenen die den dood vonden voor
het vuurpeloton eri . zij die jaren
van hun jonge leven In gevangen. schap slijten.
De heer Navls sprak namens de
cadetten een kort woord. Na atloop van de plechtigheid werd er
aan H. M. de Koningin een telegram gezonden -van aanhankelijkheid;

Trouw 24.11.1 944

Afscheid van H.M. de Ko·
ningin en H.K.H. Prinses
· J1:1!lana op Geersbroek
Be\ spre~ ftD seli, dat dlt af.
ICheld in de ICboone la.Ddelijke om
c~ TaD de Yoormalllle cemeen-

te Ginneken een intiem karakter
droee, toen H.M. de Konlnllln en
BJQL PrlDlu .Juliana op het land
c~ .Amle9Ule Woemdaca•ond af
ICheld umeu ftD de buurtbewo.. ners ID Terband met het Yertrek
: d~ YOntel,Ute Penonen naar Bet
· Loo. Bleen!Ut 11166 Intiem en har•te!Ut een'tOUdlc, dat het selfa niet
aampraak lllUkt op bekendma. t1DC IJl de courant

lilt .-

paniculle!9 corrupoD•

deatle die we onr dit op lllch zelf
voar Brabant, 1Jl'f'ellhout en aeers
· broek oncewone feit ontrtnren,
verm.lllden ,..· dan ooit alleen, dat
de Kcmbir1n en de Prinft8 lllch
een pur uurtJu onrec:lwonren on·
der de Geersbroeten bewocen, dle
getracteerd werden en Wier spon, tane Olaft.lellefde In toespraak,
. muziek, zanr. en dam, ten deele ln
oudenretache tleederdracht, · tot
ultlnr werd reb'racht. De oPreweli:
• te en TI"eUgdnolle stemming werd
i zeU. niet ln het minst nrstoord,
' toen een cmyc.....,.chte donderbui de

~~.jend.;;- nÖocizaatten

om de
pret op het terru een tarten tijd
te onderbreken. Dit afscheid van
Koninllln en Prinses zal nog lang
In dankbare herinnerlnr bll de

Oeersbroetera

voorUnen.

21. 6 .1 945
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HOOFDSTUK 7

EEN LEVEN VOL TEGENSTRIJDIGHEDEN?

Het leven van een veelzijdig begaafd mens bergt het gevaar
van tegenstrijdigheden in zich. Hoe kon een streng wetenschappelijk man, als docent hogere wiskunde betrokken bij
de vorming van beroepsofficieren, een groot deel van zijn
leven wijden aan het maken van versjes en verhalen voor
kinderen?
Hoe kon Le Heux na het maken van ingewikkelde nomogrammen
en het construeren en/of analyseren van complexe slingerbewegingen nog tijd en energie vinden voor het tekenen van
prentenboeken en boekversieringen?
Een geweldige vitaliteit én werklust waren nodig om te doen
wat hij "nu eenmaal bleek te kunnen" (zoals hij het zelf
uitdrukte). Maar dan nog: wie beroepshalve een rol vervulde
die hem kwetsbaar maakte, kon zich elders geen artistieke
of andere misstap permitteren. Het gebruik van schuilnamen
bracht een · zekere geheimzinnigheid rondom zijn persoon, die
hem als schrijver en als kunstenaar niet onwelgevallig geweest zal zijn. Het pseudoniem David Tomkins, dat hij meer
dan veertig jaar gebruikte, diende eerst vooral de hekeldichter en de karikaturist, later de kinderschrijver en illustrator.
Maar Le Heux bediende zich van nog andere schuilnamen.
Tijdens de eerste wereldoorlog schreef hij satirische gedichten onder de naam Jan Canary, terwijl hij voor hekeldichten
die betrekking hadden op het leven als militair de naam
Nicolaas Helm voerde. Het gebruik van de namen "-Nicolaas" en
"Yang Lain" kwam hierv66r al ter sprake. Zijn reisherinneringen uit België en Frankrijk tenslotte_ placht hij te schrijven onder de welluidende naam Octave de St. Denis. Soms gaf
hij zelf aanleiding tot nog meer verwarring, bijvoorbeeld
waar hij in een van de reisherinneringen een ontmoeting construeert tussen Octave de St. Denis en •••• David Tomkins.
Wie probeert de verschillende facetten van deze boeiende persoonlijkhe.i d ook in hun onderlinge samenhang te begrijpen,
ontdekt in plaats van tegenstrijdigheden een harmonie en eenheid, waaraan een diep geloof in het Goede ten gro.n dslag ligt.
In een reis-impressie uit 1920, geschreven tijdens een fietstocht door het vernielde West-Vlaanderen, ziet hij de kinderen van het dorpje Poelcapelle verstoppertje spelen in
verroeste en half weggezakte tanks. Het IJser-landschap bij
nacht roept bij hem herinneringen op aan knetterende geweren
en vlammende kanonnen. Maar dan schrijft hij: "Ga ·m ee: de

IJser is een klein watertje met onnoemelijk veel boterbloemen '
en witte margrieten aan de kanten ••• "
Le Heux was behalve een begaafd wetenschapper en leraar een
humaan en vredelievend mens, die én zijn afschuw over het
oorlogsgeweld én zijn liefde voor het Schone en Goede op
een artistieke manier trachtte te verwoorden met de humor
die hem eigen was.
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Den Heer J.\7.N. Le Hcwc,
Ulvenhoutschelaan 97,
Ginneken.

Zeer geachte Heer,
Per aang eteekende z e nding s tuur ik U hierbij
Uw da g boek teru;; dat U zoo vriendelijk waart, e enigen tijd aan ons Ins tituut af te s taan.

Ik moge van deze ge l ec enheid g ebruik ma ken om
U nogmaals, med e namen s h et Ilir ectorium va n h ot
Rijksinstituut, mijn bijzonderen dank te b otuic;en
voor U\7 medewer king. U l:unt er van overtuig d z ijn
dat deze voor het hi s t ori s ch onderzoek naar de jaren dor Dui tsche bez e tting tot in lengte van ~;e ne
raties van de gr ootst e 1ie te"kenis zal zijn.
Tot wederdienst gaarne bere id, te" ken ik,
me t de meeste hoogachting ,

Dr s . J, . de Jong ,
Ch e f van he t Ri jluii no t i tuut

v oor Oorl oc;a(l ocur:urn tnti •
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PUBLICATIES

IV. Gezangbundels
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1918

A. WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES ONDER DE NAAM J.W.N. LE HEUX.
19 10
1911

Afstandmeting en Stereo-comparator. Artikel in "De Militaire Spectator"
no. 8 (A.W. Bruna en Zoon, Utrecht)
Lissajous'sche Stimmgabelkurven in stereoskopischer Darstellung.

(Verlag von
1921/22

Explanatio~

(Jac. v. Rennes, Utrecht)
Lentezangen. Verz. d. Gilles van Hees en J.G. van Herwaarde n
(Wolters, Groningen)
Padvindersliederen. Muziek van Charles Heynen . (Ver. Ned. Padvinders,

1919
1920

Johann Ambrosius Barth, Leipzig)
of some Interfer'ence Curves of Uniaxial and Biaxial Crystals

1921

by Superposition . of Elliptic Pencils.
Drie

meded~lingen

1925/30

in °Proceedings 11 •

1922

(Kon. Acad. v. Wetenschappen, Amsterdam)
Constructies uit de veldversterkingskunst . Bestemd voor het onderwijs
aan de K.M.A. (niet in de handel)

1924

Leerboek der voorgezette beschrijvende meetkunde. Met atlas.

1926
1929
1942
1946

?

1939

V. Losse bijdragen in kindertijdschriften, schoolleesboekjes en bloe mlezinge n

(Van Gorcum en Camp. N.V. Uitgevers, Assen)
De Groeikromme en enige andere nomografische toepassingen.

1927
1927

(i . s . m. J.P. Bakker) Projective-geometrlc treatment of o. Lehmann's
theory of the transformation of steep mountain Slopes. In "Proceedings"

1947
1947
1952
1952

Amsterdam)
Lentezangen .voor de Kleintjes. Teksten onder ps. Yang Lain.
Verz. d. Gilles van Hees en J .G. van Hei::waarden. (Wolters, Groningen)
Mezennestje I t/m III. Gezangboekjes met muziek van Remi Ghesquiere,
tekst en illustraties van David Tomkins. (Als bach en Co, Amste rdam)
Zangbundel. Lotte Koekkoek.
Kornuiten. Kamp- en trekliedjes . (Van Gorcum, Assen)

(K.M.A . Breda) Tweede druk in 1940
Beginselen der Nomographie.
(A.E . Kluwer, Deventer) Tweede druk in 1941.
Recherche sur quelques phénomênes d' interférence des courbes de vibration.
Mededeling in "Proceedings". met vervolgen in 1938, 1940 en 1941.
(Kon. Acad. v. Wetenschappen, Amsterdam)
De Betekenis van de Nomographie voor het Universitair Onderwijs.
Openbare les te Amsterdam op 28.10.1942.

1917

(vanaf) Serie

XLIX, no. 5. (Kon. Acad. v. Wetenschappen, Amsterdam)
The Growth Curve. (id.)
(i.s.m. J.P. Bakker) Theory of central rectilinear recession of slopes.
I en II in "Proceèdings", in 1950 gevolgd door III en IV. (id.)
(i.s.m. W. van Dijk) Theory of parallel rectinlinear slope recession (id.)
(i.s.m. J.P. Bakker) A remarkable new geomorphological law . I.
Voortgezet door Prof. Vening Meinesz.

"OOg~t"

1925

(vanaf) Tijdschrift "Zonneschijn" red. M. Ovink-Soer, later O.A . Cramer-

Schaap (De Haan, Utrecht)
Het Sint Nicolaasboek 1925. samengest. d. A. B. van Tienhoven
(Van Houten, Weesp)
Gouden Aren I t/m IV. Schoolleesboeken. (Van Goor, Gouda)

1925

(?)

1926/30
1928
1930 (?)
1930
1930
1931
1939

(?J

(id.}

1949/50
B. WERK VOOR KINDEREN ONDER DE NAAM DAVID 'IUHKINS (tenzij anders vermeld)

(vanaf) Vertelselboeken, Bloemlezingeri, samengest. d. s . Gruys-Kruseman

en .T . Hellinga-Zwart. (Gebr. Kluitman, Alkmaar)
Kerstboek voor Jong Holland .
(vanaf) Stavast. Tijdschrift voor jongens.
Het Gulden Jongensboek (Van Goor, Den Haag)
(vanaf) Tijdschrift "De Kleine Vlaming" red. Hendrik van Tiche l en
(De Sikkel, Antwerpen)
Bundel "Gelegenheidsvers jes" verz. d. J e annette Lugten. (Van. Goor, Den Haag)
Serie "Werkers voor ons allen" samengest" d. K. Bran.t s (Wolte rs, ·Groninge n)
Serie "Langs Rijpende Velden"·· Leesboekjes voor Ne d. Indië, s aiuc ngcs t. d .
P. Lamain en R. Zijlstra (Wolters, Groningen/ Batavia).
"Op de Zee en aan de Wal" en "Maan en Strand, - IJs en Land 11
Bloemlezingen onder red. v. M. C. van oven-van Doorn . (Stafleu, Leiden)

I. Kindergedichten
VI. Kinderboeken geschreven door

1908/17

Vele gedichten en vervolgverhalen in de "Kinder Courant" van het "Nieuws
van den Dag" te Amsterdam.

1917/22
1922
1922
1922
1923
1924
1928
1928

Vroolijk en Oolijk. Serie van 12 boekjes. (Van Goor, Gouda)
Net iets voor mij. 25 Kindergedichten. (id.)
Prentenboek . (id.)
Raadselrijmen I. (id . )
Raadselrijmen II. (id.)
Albumversjes (id.)
·Van tien kleine poesjes. Prentenboek oblongformaat. (id.)

1938
1939/50
1949

~deren,

met illustraties van David Tomkins

Bewerking van "Dick Wittington en zijn kat"
Bewerking van "Robinson Crusöe" door s. Gruys-Kruseman
De

Van Sendentjes, door A. Gass-van der Hoop (Juweelen-Uitgaaf V. en D. no 8)

Jib en Jab, vertelling yan een luien en een werkzame n boer, door E.L. de
Bruin, (Juweelen-Uitgaaf v. en o . , serie Diamantjes, no 7).

C. OVERIGE PUBLICATIES, NIET SPECIAAL VOOR KINDEREN
I. Eigen publicaties

Linda Edgerton. (id.)
Opzeggertjes. Losse vouwblaadjes met gedicht en tekening. (Van Gorcum, Assen)

1917

(vanaf) Cabaretliedjes, o . a . "Meisje",
"De Pier t e Scheve ningen",
"De Dominee" en "Baden" (De laatste twee werden door Pisuisse gezongen)

1929
1930 ( ? )

Liedekens van Uilenspiegel (Willems-fonds te Gent, Paul Struif)
Honderd St. Nicolaas Rijmpjes. Geschre ve n onder het pse udo ni e m Nicolaas.

1937

(Van Goor, Den Haag)
Kinderen in hun vrije tijd. Een pedagogi s ch b oekj e .
en Van Rosswn, Amsterdam)

David Tomkins' Nieuwe Gekleurde Kinderprenten I-X .

(id.)

De Bruiloftsgasten. Met illustraties van Iwan Maladoj. (Stafleu, Leiden)

1919
1923
1923

De kleine Vuurtoren. (Van Goor, Gouda)
De tweede Vader. (id.)
Het roede Weeskind. (Wolters, Groninge n)

1925

Miauwke, de geschiedenis van een kater.

1925
1927

Bannelinge. (Sijthoff, Leiden)
(i.s.m. Dr. F.W. Stapel) Verhalen uit de Indische Geschiedenis
(Woltets, Groningen)
Naar de Kopermijnrivier. (Van Holkema en Warendorff, Amsterdam)
De Wondertempel. Een Kerstsprookje. (Van Gorcum, Assen)

(" Fakkel- r eeks", Bigot

II. Bijdragen in de "Nieuwe Amsterdammer 11
(van Goor, Gouda)

De

III . Toneelstukjes
19 34

1930 (?)
1930 (?)
1932 (?)
1935

Tien Kinderrijmpjes. Prentenboek, oblongformaat, met illustraties van

II. Kinderboeken en Jeugdboeken

1931
1934

en serie "Nieuwe oogst" d . F.H.N. Bloemirik

(Van Goor, Gouda)

(A.E. Kluwer, Deventer)

1946
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Kling, Klang, Klokkebei. Zes Mei-liedjes. Muziek: Cath. v. Re nnes

Vanaf 1934 een aantal toneelstukjes in "Van Gorcum•s Tonee lfonds"
waarvan David Tomk.ins hoofdredacteur was. (Van Gorcum, Assen)

1915/20
1917

Wekelijks een gedicht met soms hout~n e d e n o f penteke ningen over de algemene toestand en het gemobilisee r de l eger .
Bundel "Gedichten" (soldatenliedj es e n ' he ke l dich te n1 aparte uitgave van
het onafhankelijke weekblad "De Nieuwe Ams t e rdammer ")

·III. Overige tijdschriften
1919

(vanaf) Bijdragen in "Ei ge n Haard" , voort• bi j d r age n in "Buiten",
11
~De Natuur", "Na tuur e n Me nach " , "Mork a Ma9 azijn , "Van Ho utens Eigen
Tijdschrift", "De Da g", "De Zondagab ode" , "De S t roo m",
"Doopsge z ind Weekblad" e n het "Doopsgezind Jaarboe kje ".
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BRIEVEN VAN PAULUS

Flessen sluit men luchtdicht a f door de kurk stevig op de
fles te drukken, daarna vlak bij de glasrand af te snijden
en daarna te dopen in een oplossing van gelatine en azijngeest, een mengsel dat dik en kleverig is en spoedig hard
wordt.

18 het informatieblad voor de . leden van de heemkundekrinq ,"Paulus van Daesdonok"
te Nieuw-Ginneken . .
.
Bet verschijnt vijf 1114al per jaar en qeef~ naast veel infon0atie voor de leden ·
ook vele kleine bijzonderheden en saillante detail.s uit de qeschiedenis van de
vroeqere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de qemeente Ginneken en Bavel en de
gemeente Nieuw-Ginneken.

OUDE HUISMIDDELTJES (12)

Redalttie
C.J.M. Leijten, Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076-61 27 42
Illustraties: L.F. · Jetzes, L.C. Nouwens en J.A.M. Soeterboek

Bleekgeworden foto's bede kke men met een vloeipapier, dat
gedrenkt is in een oplossing van verdund kwikzilverc hloride.
Daarna goed afwassen in water.

De heemkundekrinq "Paulus van Daesdonck" werd opqericht 3 april 1975 en is
9evestiqd te Nieuw-Ginneken.
Sekretariaat: Vanq 21, 4851 VL Ulvenhout, 076-65 38 94
Bankrekeninq: 52.18.33.639 t.n.v. Paulus van Daesdonck
Girorekeninq: 37.13.311
t.n.v. Paulus van Daesdonck
Ledenadministratie:
Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout.

BIJGELOOF ( 2 7)
Rondvliegende vleermuizen brengen geluk.

KOLLEKTIE:
De heemkundekrinq bouwt een eiqen kollektie t.b.v. specifieke tentoonstellinqen en
cm te komen tot het inrichten van een eiqen heemkundiq museum.
Schenkinqen voor de kollektie qaarne op de kontaktadressen:
A. Luijten
A. Lodewijk

't Hofflandt 36, Ulvenhout, 076-61 29 26
Vennekes 26
, Bavel
, 01613-17 80

BESTUUR:

J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
J.M.E.M. Jespers
A.P.J.M. Luijten
L.C . Nouwens
A.P.H. Lodewijk
J.A.M . Grauwmans
A.M.M. Verkooijen

Wijnmaand

Met Sint Lucas (18 oktober)
staat de winter voor de deur

Slachtmaand

Sint Leendert (6 november)
stuurt de vliegen weg .

PUBLil<ATIES:
1975
Monumentenboekje
1977
Molen "De Korenbloem"
1977
130 jaar Mariaschool
1978
Korenmolen "De Hoop"
1979
1980

UITSPRAAK ( 33)
Banen hangen niet aan de boom
Wel aan de kruiwagen.

'IDOrzi tter
vice-voorzitter
sekretaris
2e sekretaris
penninqmeester
2e penninqmeester
technisch koördinator
medew. Galder/Strijbeek

1981
1982

Drie eeuwen kerk in
Ulvenhout
Van Ginneken tot NieuwGinneken
Driekwart eeuw Constantia
David Tomk~ns

(1981)
(1982)
(1980)
(1981)
(1980)
(1982)
(1980)
(1982)

J.M.E.M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
C.J.M. Leijten
H.J. Dirven, K.A.H.W. Leenders en
M.c. van Riel - van der Westerlaken
Dr. J.L.M. de Lepper
H.J. Dirven, J.C. van der Westerlaken en
J. Berenschot-van der Smissen
R. van der Westerlaken en J.C . van der Westerlaken
Drs. H.J.C. Verhoeve n (Br. v. P. 39)

LIDMAATSCHAP:
Het vereniqinqsjaar van de heemkundekrinq loopt van 1 s eptember tot 31 auqustua.
Naast diverse heemaktiviteiten, lezi nqen, t e ntoons t e llinqe n en excursies qeeft
de krinq het tijdschrift "Brieven van Paulus " ui t .
Bet lidmaatschap van de Krinq qe l d t voor het qehele qezin en bedraaqt voor het
vereniqinqsjaar 1982-1983 f 25 , -- per jaar.
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