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GEVLUCHT
Vele duizenden Belgen vluchtten ruim zeventig jaar geleden .
voor de Duitse troepen, die hun land binnenvielen en hen
in een vierjarige oorlog en veel ellende stortten.
Angst, honger, doden waren de kenmerken van deze tragische
periode.
Vele mensen uit ons heem weten er nog over mee te praten
of diepen in dit nummer herinneringen op van verhalen die
ze van hun ouders hoorden.
Het bestuur vertelt U over een jaar Paulus van Daesdonck
en de plannen voor de toekomst van ons museum.
Jan Saeterboek tekende het schitterende schilderij na, dat
ons museum reeds jaren siert, een schilderij over de
H. Hartverering . . Willy Knippenberg vertelt er over.
Ook het schilderij komt uit België. Het was daar niet meer
gewenst en is toen naar Paulus van Daesdonck
GEVLUCHT
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heemkundekring

PAULUS VAN DAESDONCK
Nieuw-_Ginneken
Herfstmaand 1988
Beste Heemvrienden,
Op zaterdag 17 september vond de eerste activiteit van het
:ve.e rtiende verenigingsjaar van Paulus plaats.
Ter gelegenheid van Open Monumentendag was de fototentoonstelling over onze monumenten voor het eerst te bezichtigen. Deze tentoonstelling blijft tot en met december.
In een stampvolle Fazanterie legde het bestuur op maandag
19 september aan de Algemene ledenvergadering het voorstel
voor, om voor de exploitatie van het museum eén stichting
op té richten.
De inventaris blijft het eigendom van de kring en het ,bestuur van de stichting wordt en blijft statutair hetzelfde
als dat van de vereniging.
De finanèiële middelen van de stichting zullen ?P drie
manieren verworven worden: gemeentesubsidie, spo_n sors , en
een donatie van de kring.
Uit deze gelden zouden dan gas, water, licht, het schoonhouden, klein onderhoud e.d. bekostigd moeten gaan worden.
Dit zou een verlichting voor de kas van de vereniging betekenen en dat is uiteindelijk de enige doelstelling' van
deze operatie.
Na enige discussie stond de vergadering unaniem achter
het voorstel van het bestuur.
Na het worstebrood begon Karel Leenders aan zij;Î1 boeiende
lezing over Het Oudhof van Ulvenhout, dat gelegen heeft
tussen de Prinsenhoef en de Mark.
De mollen hebben zichtbaar gemaakt waar de toren heeft
gestaan en waar de grachten hebben gelegen.
Ook op luchtfoto's van het weiland waren door verkleuringen duidelijk de contouren van deze versterking te
zien.
Volgens dhr. Leenders is al kort na 1243 spráke van dit
oude hof van Ulvenhout, zodat we over enkele járen alweer
het 750 jarig bestaan kunnen vieren.
Een erg interessante lezing, die terecht veel belangstelling genoot.

Onze volgende gast is Staf Peeters uit het Belgische
's Gravenwezel. Op maandag 24 oktober om 20.15 . uur in
café Oud-Strijbeek te Strijbeek komt hij ons vertellen
over zijn 2300 km lange voettocht naar Santiago de
Compostella. Als geroutineerd GR-padenwandelaar vertrok
hij in de lente van 1986 vanuit de St. Jacobskerk in
Antwerpen naar Vézelay en van hieruit via Saint-JeanPied-de Port naar Santiago de Compostella.
Hij laat ons prachtige dia's zien van die lange tocht
dwars door de culturele schatkamer van Europa.
Het is een bijzondere belevenis deze man te horentellen en zingen over zijn ervaringen onderweg.
Op maandag 14 november om 20.15 uur komt ons lid mevr.
Scheurs samen met haar man in de Fazanterie een voordracht
houden over genealogie, die toegelicht wordt met dia's.
Onder de titel: Klim in uw stamboom, geeft ZlJ een inleiding hoe u het beste een onderzoek naar voorouders kunt
aanpakken.
Via de betekenis van namen, gaan zij ook in op de mensnaamgeving. Tijdens de pauze is er ook de gelegenheid een kleine tentoonstelling van hun verzameling stamboomgegevens te bekijken.
Het is een zeer interessante materie, die aller aandacht
verdient.

Met vriendelijke groeten
namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonk

'--

van der Westerlaken
voorzitter.

SECREI'ARIMT GEWIJZIGD
Met ingang van 20 september 1988 is het secretariaat van
onze kring veranderd.
Het luidt nu

ABDIJ VAN THORNSTRMT 18, 4854 KG

BAVEL,

01613-34 88.
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AGENDA 1988/1989 (51)
okt.

2
5
15

24

nov.

6
9
14

dec.

4
15

jan.

1
8

23

febr.

mrt.

5
12
1.5
5
5 en 19
13

Museum open 14.00 uur~ 17.00 uur
Lezing over Volksfeesten door J. Hels loot
K.U.B. Tilburg 19.30 uur*.
Brieven van Paulus· 71

Lezing door Staf Peeters: "'Een voettocht
naar St.-:-Jacobus".
Café "Oud Strijbeek" Strijbeekseweg 57
20.15.
Museum open .. 14. 00 uur-17 . 00 uur
"Brueghel en het Volksleven•• le·z .ing doo r
Prof. s. Top K.U.B. Tilburg 19 ~ 30 uur*.
Genealogie, lezing door ons lid
Ma.rietje. Schreurs-Jansèn uit Oirschot.
Fazanterie 20.15 uur .
Museum open 14. 00 uur- .1 7. 00 uur
Brieven van Paulu~ 72
Museum ges loten i.v.m. : Nieuwj·áar.
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Opening van de te~toon~ telli~g over
Verkennerij.
"Liedjes uit de Oorlog" door Jan• Joris s e n
met medewerking van Jan Soeterboek en
Roeland Stoop.
Museum gesloten i.v.m. Carnaval
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
Brieven van Paulus 73
Museum open 14.00 uur-17.00 uur
studiedagen Archeologie in Boxtel*
Lezing door Drs . W. Knippenberg over
. munten.

juli

2
15

Museum gesloten i.v.m. vakanties**
Brieven van Paulus 75

aug.

2-5
6
31

Heemkundekamp te Heeswijk-Dinther*
Museum gesloten**
Einde 14e verenigingsjaar

*

Activiteiten van de Stichting Brabants Heem voor de leden
van alle aangesloten Kringen.

**

In de maanden juli en augustus is het museum i.v.m.
vakantie gesloten.

DRIELUIK VOOR PAULUS
Sinds 17 september, toen Paulus ziJn poorten opende voor
de tentoonstelling over Nieuwginnekense Monumenten prijkt
daar ook een prachtig Drieluik, ' dat eens de Kapel van
Galder si~rde en werd geschilderd door Gerrit de Morée.
Het Bisdom liet het drieluik en~ele maanden geleden van
de Ulvenhoutse pastorie verwijderen wegens grote aantasting door houtworm.
Inmiddels is het drieluik door de firma Posthumus Breda
grondig gezuiverd van houtworm en daarna door Jan Grauwmans uit Galder en Adam Verkooyen :uit Strijbeek keurig
gerestaureerd.
Een aanwinst voor ons museum.

VERKENNERIJ
Voor onze tentoonstelling over Verkennerij, die Paulus
begin januari opent kreeg de Kring een ingebonden jaargang van De Katholieke Verkennersleider uit 1932 (le jaargang!) en twee insignes uit 1932.
Wie helpt Paülus een goede collectie op te bouwen over
de Verkennerij?

HEEMKUNDIG WEERBERICHT (62)

PLANI'EN IN DE WEERSVOORSPELLI:t'G

april

2
15

Museum open 14.00 uur-n.oo uur
Brieven van Paulus 74

mei

7
15

Museum open ' 14.00 uur-17.00 uur
Excursie per bus naar Thorn

November-Slachtmaand-Off ermaand

4

Museum open 14.0Q uur-17.00 uur
Bavel Anno 1920

Dan .is de zomer voor de boeg erg schraal.

juni

25

Oktober-Zaaimaand-Wijnmaand
Late rozen in de tuin
Schone herfst - late winter

Staat in November het veld kaal.

,l.
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JAARVERSIAG VAN DE HEEMKUNDEKRI~ PAULUS VAN DAESJXN::K
TE NIEUW-GINNEKEN OVER HEI' VERENIGIOCSJAAR 1987-1988.
door J.M.E.M. Jespers

rissen, Jan Soeterboek en Roeland Stoop, die op 11 ja~
nuari in café Bruininks met zang, muziek en voordrachtjes
de beelden uit hun en· onze kinderjaren opriepen.

Zoals het vorige jaarverslag eindigde, zo begint het
verslag over het afgelopen verenigingsjaar met de feestelijkheden rond "700 jaar Ulvenhout".
De expositie, die op 6 september over dit onderwerp werd ,
geopend, trok gelijk 600 mensen en evenaarde hiermee het
bezoekersaantal van precies één jaar geleden, de geboortedag van ons museum.
Lang niet zo veel museumbezoekers trok de eerste Open
Monumentendag, die op 12 september werd gehouden en waaraan ~ ook gemeente Nieuw-Ginneken deelnam.
Het regenachtige weer was ook schuldig aan het kleine
aantal wandelaars dat op 13 september meeliep over de
Callotpaden van Grimhuijsen tot Wolfslaar.
De volgende dag werd door ir. J. van Waesberghe in het
kader van "100 jaar café Bruininks" in Bavel een interessante lezing over het bierproces gehouden onder de
titel "Wat oud leek, komt weer terug".

Begin februari bereikte ons het verheugende bericht dat
"Ulvenhout ' 700" ook financieel zo'n groot succes was
geworden dat aan onze Kring een video-camera was geschonken waarmee alle heemkundige en belangrijke
verenigingsgebeuntenissen in onze gemeenbe 'Voortaan
kunnen wQrden vastgelegd.

Op 3 oktober vierde onze Kring zijn koperen jubileum.
Vele leden maakten de volgende dag van de geleg~rheid gebruik om het bestuur in het museum te feliciteren.
Een week later, op maandag 12 oktober, werd op de 12e jaarvergadering af scheid genomen van het bestuurslid Ad Lodewijk
en werden Pieter van Hooijdonk en Dick Meeren bereid gevonden in het bestuur zitting te nemen.
Vervolgens werden door de bekende Rijsbergse cineast
Charles Luijten enige films vertoond, waarànder een van
het klooster te Meersel-Dreef.
Voor een zeer geinteresseerd en omvangrijk publiek werd
door de heer Karel Leenders op 23 november een boeiende
lezing gehouden over het Ginnekense landgoed 1Valkrust,
dat reeds jaren met de ondergang wordt bedreigd.
De tweede expositie in het afgelopen verenigingsjaar, met
als titel "Oude Geneeskunst" werd op 3 januari geopend
door de Ulvenhoutse huisarts Fons van Loenhout.
De vele bezoekers kregen tot het einde van het verenigingsjaar de gelegenheid deze uitzonderlijke expositie
te bezichtigen.
Een van de absolute hoogtepunten in het afgelopen verenigingsjaar vormde het optreden van het trio Jan Jo-

Ook een groot succes vormde weer de laatst gehouden
lezing in een lange reeks van de heer Knippenberg.
Op 14 maart nam hij zijn vele fans mee op zigeunerbedevaart naar het Zuid-Franse plaatsje Les Saints
Maries de la Mer.
Prachtigè beelden over de natuur in Vlaanderen en in
de Alpen, vergezeld van klassieke muziek, werden ons
op 25 april -voorgezet door pastoor Verdoodt uit het
Belgische Morkhoven.
In het even Belgische klooster te Meersel-Dreef
werden voorafgaand aan dit klankbeeld "Als de ziele
luistert" de delen 21-22 en 23 van de Veldnamen over
Galder gepresenteerd.
Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan de gastheer
van die avond, pater Wilfried Mertens.
Ons traditionele uitstapje ging dit jaar naar het prachtige Openluchtmuseum Bokrijk Belgisch Limburg.
Op zondagochtend 29 mei liepen 34 leden van onze Kring
een hele dag rond langs het vele mooi's dat hier in de
afgelopen 36 jaar uit het Vlaamse land is samengebracht.
Op maandag 6 juni werd door het Rijksbelastingmuseum in
Rotterdam een , douane-uniform, model anno 1835, officieel
aan het bestuur van onze Kring overgedragen.
Hiermee werd een belofte ingelost voor het overbrengen
van de enige rijksrechtenpaal, uit 1882, die Nederland
nog rijk . is, van Strijbeek naar Rot~erdam.
Evenals een klein jaar eerder over Ulvenhout, werd door
de Fotoclub Nieuw-Ginneken, in samenwerking met onze
Kring, op 26 juni bij Bavel Anno 1920, een fraai klankbeeld over Bavel gepresenteerd _
Als slot zij vermeld dat onze Kring in het afgelopen
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verenigingsjaar een gigantische verhuisoperatie heeft
beleefd.
Voorafgaand aan de afbraak van de Mariaschool te Ulvenhout werd door Openbare Werken van onze gemeent~ de
gehele reserve-verzameling van onze Kring overg~bracht
van Ulvenhout naar de zolder van de v.m. Brigidqschool
in Bavel.
Van deze gelegenheid werd meteen gebruik gemaa,kt om
vier grote vitrines over te laten brengen van de- Mariaschool naar ons museum aan de Pennendijk.

DE 'IDEKCMST VAN HEI' MUSEUM
door H.J.M. Meer-en
Op de jaarvergadering heeft het bestuur Uw toestemming
gevraagd' tot oprichting van een stichting, die de exploitatie zal verzorgen.
Gezien de vragen en de reaktie van een aantal leden w:i,l.
ik als penningmeester, namens het bestuur van de heemkundering U -een nadere toelichting geven. Waarom is di_t
voorstel aan U gedaan?
Tot nu toe zijn alle kosten ten behoeve van de exploitatie van het museum gedragen door de heemkundekrtng
"Paulus van Daesdonck". Dit is zonder onoverkome lijke
problemen mogelijk geweest daar er zich tot nu toe
geen grote tegenvallers in de exploitatie hebben voorgedaan.
De exploitatie legt echter een grote claim op de gelden van de
heemkundekr .img.
Deze gelden worden voor het overgrote deel opgebracht door de
contributies van de leden.
Daar de heemkundekring zich mag verheugen op een ledental van
meer dan 600, is er tot op heden een voldoende draagvlak geweest die deze exploitatie mogelijk maakte.
Het museum echter staat ten dienste van de gehele gemeen7
schap. De exploitatie van het heemkundig museum hangt als
een molensteen om de nek van de heemkundekring "Paulus van
Daesdonck" en .eist een aanzienlijk deel van het budget op.
Tegenvallers zijn niet op te vangen zonder een onevenredig
beslag op de gelden te leggen, die primair bedoeld zijn
zorg te dragen voor een goed jaarprogramma.
Het bestuur zou het bestuur niet zijn, als hét niet zou
opkomen voor de belangen van de leden.
Na diepgaande discussie en na raadpleging van ter zake
deskundigen is besloten de exploitatie van het museum
als gebouw los te koppelen van de exploitatie van de
heemkundekring.

Daartoe züllen andere financieringsbronnen moeten worden
gezocht dan tot nu toe.
Daarbij móet :U denken aan sponsoring vanuit het bedrijfsleven en ook gemeentebijdragen.
Eerste verkennende kontakten zijn hoopgevend "
Om ·mi·sverstanden te voorkomen: alle goederen en voorwerpen,
die de afgelopen tijd door de_ heemkundekring "Paulus van
Daesdonck" zijn verkregen blijven in het bezit van de heem- kund.ekring.
Ook de ex~ositie ervan blijft op de wijze, die U gewend
bent, in het museum doorgang vinden.
Door deze voorstellen en de uitvoering ervan wil het bestuur de toekomst van de heemkundekring veilig stellen

BIJGELOOF ( 5 7 )
Geen heks zal in
een vlier komen.

VELDNAMEN
In 1983 is Christ Buiks begonnen met de publicatie van
"De veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel".
Aanvankelijk lag het in de bedoeling de serie in 20
deeltjes ~ amen te vatten.
Een abonnement (franco thuis) kostte f 100,--.
Losse deeltjes (afgehaald) f 5,--.
Na de eerste twintig deeltjes zijn thans verschenen deel
21, 22 en 23 (Galder).
Dit najaar verschijnen. 24 en 25 (Overakker) .
Wie deel 21-25 alsnog franco thuis gestuurd wil hebben
(na verschijnen van deel 25) dient f 25,-- te storten op
giro 37.13.311 t.n . v. Paulus van Daesdonck . met vermelding
Veldnamen 21-25
Ook andere deeltjes kunt U bestellen door f 6,50 per
deeltje over te maken .op genoemd gironummer met vermelding van gewenst nummer.
In het museum kunt U de boekjes afhalen à ·j

5,-- per stuk

De deeltjes 2 tot en met 8 zijn uitverkocht.

...
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VERSLAG VAN DE l 3e JMRVERGAOERIN:i VAN DE HElEMKUNDEKRIMi
"PAULUS VAN DAESOONK" GEaOODÉNOP MAANDAG 19$EP".I'EM6ER1988

door Jan van lbrst
1.

··

De voorzitter.:)". v , d. Westerlaken opent om 20.15 uur
de vergadering en heet d .e 120 leden van ha.t"t,~ . welkom.
Hij dankt degenen, die nog iets meegebracht hebben .
voor het museum.
·
Tenslotte memoreert hij het koperen jubileum vap Paulus
in het afgelopen verenigingsjaar .

2.

De notulen van de jaarvergadering van 12 oktober 1987,
welke reeds gepubliceerd werden in de brieven van Paulus
nr. 67, worden ongewijzigd goedgekeurd.

3.

Het jaanrerslag van het verenigingsjaar 1987-1988
wordt door de s.ecretaris voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen.
De· voorzitter bedankt J. Jespers voor alle secretariaatswerkzaamheden, welke hij de afgelopen ' q jaar
verricht heeft.

4.

De penningmeester H, Meeren doet verslag van het fi nancieel beleid over het verenigingsjaar 1987 - 1988.
Doordat het financieel een rustig stabiel j~ar is geweest, is de financiële positie van de vere~iqing
momenteel gezond.
Hij waarschuwt de leden echter v00.r de exp.loitatiekosten van het museum.

5-7.

De genoemde heren worden bij acclamatie herkozen.
Daar Jac Jespers te kennen heeft gegeven na 13 jaar met
de secretariaatswerkzaamheden te willen stoppen . en er
binn~n het huidige bestuur niemand deze taak op zich
wil nemen, heeft het bestuur uitgekeken naar een nieuw
bestuurslid, die tevens secretaris zou willen worden.
Zij hebben Jan van Dorst uit Bavel hiertoe bereid gevonden. Ook hij . wordt bij acclamatie gekozen.

-

Ad Lodewijk en Lenie Oomen hebben dit jaar qe b.~eken
en bescheiden van de penningmees~er gecontrPleera •.
Bij_ monde van Lenie verklaren zij, dat alles in orde
bevonden is.
De voorzitter dankt de kascommissie voor haar werkzaamheden.
Volgend jaar zal de kascomm.i ssie bestaan uit:
Ad Lodewijk en Bertha van Dongen-~ous.

6.

De begroting, welke de penningmeester opges.teld . hee-ft
voor het verenigingsjaar 1988-1989 en die voor ie.d ereen te:r; inzage ligt, wordt ongewijzigd vastgesteld.
De penningmeester wordt gedecharg-e e-rd voo·r het gevoerde
financiële beleid.

8.

De voorzitter deelt mede, .dat de heren Kees L.e ijten,,
Wim Langen en Adam Verkooyen volgens rooster aftredend
zijn als bestuurslid.

9.

10.

Voorzitter vertelt, dat het in de bedoeling van het
bestuur ligt, om een stichting op te richten, welke
zich bezig zal houden met de exploitatie van het
museum.
Als stichtingsbestuur zal optreden hetzelfde bestuur
als dat van de vereniging Paulus van Daesdonk.
Dit om vervreemding van elkaar te voorkomen.Alle voorwerpen in het museum blijven eigendom van de
vereniging.
De nieuwe stichting wil haar middelen verkrijgen door:
1. een vaste bijdrage per lid van de vereniging
2.
sponsors aan te trekken
3.
subsidie van de gemeente.
Nadat er diverse vragen gesteld ziJn en er een pittige
discu?sie heeft plaat.s gevonden, vraagt de voorzitter
of er aanwezigen zijn, die tegen dit voorstel zijn.
Daar er géén tegenstemmen zijn, wordt besloten tot
oprichting van een stichting over te gaan.
Voorzitter loopt samen met de aanwezige leden het
jaarprogramma door, zoals dit staat afgedrukt in de
brieven nr. 70.

11.

Voorzitter bedankt speciaal enkele leden voor het
, vele werk, dat zij het afgelopen jaar in het museum
verrich~ hebben, met name de dames Leijten, van
Loenhol.lt en van :dei:: Westerlaken en de heren Mous
en Soeterboek.
"De dames wordt een bos bloemen aangeboden en de
heren ontvangen een boek.
C. Leijten vertelt, dat er in november een boek
uitkomt getiteld: "Brabantse Spreekwoorden" van
Drs. H. Mandos.
L. Oomen merkt op, dat de videocamera, welke Paulus
van Daesdonk gekregen heeft van de stichting Ulvenhout 700 bedoelt is om opnamen te maken van belangrijke activiteiten van verenigingen uit Nieuw-Ginneken.

12.

De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
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BELGISCHE VLUOIT'ELIN:;EN 2 (1914-1918)
door Kees Leijten
In het vorige nummer van "Brieven van Paulus" vroeg ik
Uw aandacht voor de Belgische vluchtelingen uit de eerste
wereldoorlog.
Om de schrijvers enige handvaten te geven stelde ik een
aantal meer of minder belangrijke of interessante vragen.
Een zestal reacties bereik.len ons. We laten ze hier volgen.
Soms overlappen ze elkaar. We kunnen dat ook zien als een
versterking van de gegevens.
Mevrouw Van den Berg-Emmen zond ons nevenstaand contract,
dat we ter wille van de leesbaarheid hier :onder laten
volgen.
Ondergeteekende Fransiscus Roevens kantoorbediende
te Breda eenerzijds en medeondergeteekende Dingeman
Emmen arbeider wonende te Ginneken onder Ulvenhout no. 169 anderzijds. Verklaren te zijn overeengekomen.
~Dat ondergeteekende F. Roevens met ingang vanaf 1 Januarie
1918 bij ondergeteekende D. Emmen zal inwonen met kost,
bewasching, reparatie en bediening voor den prijs zes gulden
en 50 cents zegge f 6,50 per week.
No. 2 Dat F. Roevens dit kostgeld zal mogen voldoen in
drie maandelijksche termijnen met bankbilletten van
de Sociteit Generaal van België tot een bedrag
van ten hoogste tweehonderd francs, welk geld door
hem drie maanden nadat den oorlog in België ten
einde en de vrede gesloten zal zijn zal worden ingewisgeld in Nederlandschgeld, dus drie maanden nadat de vrede gesloten zal zijn en voor zoveel . dat
Emmen voor iedere week na 1 Januarie 1918 zesgulden 50 cents ontvangen hebben. Mocht de koers
van de Belgische billetten laag zijn zal Roevens bij
beta.l en is er overschot zal Roevens dit terug bekomen.
No. 3 Emmen verplicht zich het belgische geld te bewaren
en op 1 ste aanvraag van Roevens deze in de gelegenheid
te steilen het geld in te wisselen.
No. 4 Partijen zijn vrij elkander met acht dagen vooruit te
waarschuwen het pension op te zeggen de inwisseling
van het Belgische geld zal echter eerst behoeven, en
moeten geschieden zoals boven is aangegeven drie
maanden nadat de vreden is geteekend, waartoe
partijen zich hebben verbonden.
No. 5 Voor ri c htige n a k o ming van in het Co ntrac t vermelde door ondergeteekende Roevens steld zich zijn
vader J. Roevens kantoorbediende wonende Lange
Nieuwstraat no. 38 te Antwerpen als borg.
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door Ieni van der Voort
De verhalen uit de periode '14-'18 vertelde mijn moeder
mij reeds toen ik nog kind was. Zij was destijds 18 jaar
en de gebeurtenissen hebben haar zeer b e wogen. Zij bracht
dat zo aan mij over, vaak herhaald, dat tot op de huidige
dat het als een soort erfenis mij is bijgebleven.
Moeder was als jongste nog thuis. Mijn gro otouders op
de leeftijd van 62 jaren, hadden het o p zich genomen Belg.
vluchtelingen onderdak te verlenen, zodra dat nodig bleek.
De juiste datum vanaf welke maand in 1914 is mij niet
bekend. Op de lijsten in het Gem. Arch. Breda staan de
namen niet vermeld. Er zijn heel veel vluchtelingen nie t
geregistreerd geworden door de enorme toeloop.
Velen zijn in de loop van 1915 via R'dam naa r Engeland
overgebracht . (Divizes, Wiltshire en Towyn, Wales)
De brieven, die zij vandaar aan mijn grootouders schrijven
spreken voor zich, evenals de ansichtkaarten. In een oud
medaillon vond ik een beschadigd fototje van de baby
van Theo Mylemans. (Beroemd concertzanger, tenor).

- fragment uit een brief.

..
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BELGISCHE VLUCHTELI~EN 4 (1914-1918)
VLUCHTELIN;EN VOOR DE GRCXYI'E OORLCG. BELGEN IN NEDERLAND
1914-1918
door Mw. drs. J.B.C. Kruishoop

Voor Luik:
Tarteifle, mi.Jn opperbevelhebber
had daarover niet met me over
gesproken .

1 1\
'

.

Kleine strategieles, internationaal
en __ _ wettig _
Zonder ons · over onze verdragen te
bekommeren, dringen we verrad.e.rlij k
België binnen _

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 werd ..
Nederland ten gevolge van de Duitse opmars door België en
het beleg van Antwerpen , overspoeld door meer dan een miljoen vludhtende burgers en militairen.
Hoewel rèeds na enkele weken het grootste deel terugkeerde,
bleven ruim honderdduizend vluchtelingen gedurende de volle
periode van de oorlog in Nederland.
De militairen onder hen werden in speciaal gebouwde barakkenkamp geïnterneerd. De burgers vonden onderdak bij particulieren of in vluchtoorden.
Centrale opvangplaatsen waren de omgeving van Amersfoort
en Harderwijk.
In beide plaatsen worden tentoonstellingen georganiseerd,
die aan deze aangrijpende gebeurtenissen ruime aandacht
besteden.
In Amersfoort zal het hoofdaccent liggen op allerlei artistieke aspecten rond de vlucht en het verblijf van de
Belgen.
Tal van kunstenaars ,hekelden in bijtende spotprenten het
Duitse optreden in België, onder meer de bekende Louis
Raemaekers.
Ook werd het leed van de vluchtelingen in beeld gebracht
door kunstenaars als Leo Gestel, Alfred Ost en Jan Sluijters.
Er werden tentoonstellingen en voorstellingen georganiseerd
te behoeve van de vluchtelingen waàrvoor speciale affiches
werden ontworpen.
In Harderwijk wordt met name aandacht besteed aan het
leven in de militaire- en burgerkampen aan de hand van
talrijke foto's en documenten. Uit uitrustingsstukken
en voorwerpen vervaardigd door de geïnterneerden zijn
er ie zien. Tevens wordt een deel van een onderkomen
uit die tijd gereconstrueerd. Met behulp van foto's en
teksten wordt in beide musea het algemene kader aangegeven waarbinnen de meer specifieke gebeurtenissen zich
afspee1den.
12 november 1988 t/m 12 februari 1989,

Museum Flehite Westsingel 50 Amersfoort.

Geopend: dinsdag t / m vrijdag 10-5 uur

Veluws Museum Donkerstraat 4 Harderwijk.

Geopend: maandag t/m vrijdag 10-5 uur
zaterdag en zondag
1-4 uur

zaterdag en zondag

2-5 uur

19

18

BE:U;ISCHE

VLUCHTELI~

5 (1914-1918)

A.J. v. Eyl-v.d. Klashorst
Deze keer moet het beloofde tweede deel van mijn ~ijdra~e
"bijgeloof" wachten.
Aangezien ik antwoord kan geven op verschillende vragen
van Kees Leijten betreffende de !3elgische vluchtelingen
in de le wereldoorlog, wilde ik daar eerst op inspelen.
Deze zaak wil ik van 3 kanten benaderen, n.l.:
1. De eigen ervaringen van mijn moeders familie. Zelf heb
ik die ·"vluchtel:ingen" niet meegemaakt, maar wel veel
verhalen gehoord en later hebben wij vele familiéledenvluchtelingen zelf meegemaakt, want hun dankbaarheid
was heel groot en de familiebanden zeer hecht.
2. Beschikken wij over gegevens in oude boeken uit die tijd.
1. Allereerst dan: de vluchtelingen, die in oktober 1914 . bij

mijn grootmoeder arriveerden, kwamen uit Antwerpen, zoals
de meeste vluchtelingen. Zij waren met ruim 20 mensen,
groot en klein n.l. een volle nicht van mijn grootmoeder,
die met een Belg getrouwd was, en haar kinderen, aangetrouwde- en kleinkinderen. Zij kwamen met de trein - en
enkele bijzonderheden heb ik meermalen in geuren en kleuren horen vertellen.
Eén van de oudste zonen had sinds kort een grote kolenzaak in Antwerpen en heeft die na de oorlog opnieuw met
succes weer opgezet. Zij zijn volgens mij ongeveer een
maand gebleven en toen naar Engeland gegaan, waar zij
gedurende de oorlog gebleven zijn en waar ook .weer levenslange vriendschappen zijn ontstaan.
Ze logeerden allemaal gratis bij mijn grootmoeder, die
zelf een gezin met 7 kinderen had en op haar enorm grote
zolder kermisbedden had gemaakt.
Een bijzonderheid was, dat grootmoeders nicht op weduwe
was geworden. Haar overleden man was juwelier in Antwerpen en na zijn overlijden zètte zij de zaak voort . . Maar,
in paniek door de oorlogshandelingen, zoals zovelen, . bleef
zij enkele nachten op en stikte twee baaien onderrokken
op elkaar in kleine ruitjes, en in elk vakje stopte ze
een voorwerp uit de zaak, ringen gouden kettingen, hangers'
oorbellen, horloges en ook in zeemleer verpakte losse briljanten.
De achterbaan hield ze voor een deel glad om pijnloos te
kunnen zitten. Maar ze kwam moeizaam strompelend in Breda
aan met de weduwe, die het met haar gezin zo moeilijk had.

' t Was echter het gewicht van haar zaak, dat ze met zich
meetorste en door telkens wat te verkopen kon ze de reis
naar Engeland betalen, en het daar de vier oorlogsjaren
volhouden.
2 .. Ik heb gezocht in een Prins der geïllustreerde bladen uit
1914 en:.vond daar verschillende foto's en bijzonderheden
over de -;vlucht der Belgen. (Uitg. Boon A-Dam).
Maar een kennis heeft de drie delen van het "Gedenkboek
van den Europeeschen Oorlog" uitgegeven door W.A.T. de
Meester, Luit . .. Generaal: Oud-Commandant van het Veldleger.
Uitgegeven door A.W. Sijthoff's Uitgevers Mij. Leiden.
Aangezien de gedenkboeken uitsluitend handelen over het
oologsgebeuren, zijn deze gegevens weer uitgebreider.
3. Wil ik nog vermelden, dat inderdaad bij Harderwijk veel
Belgische vluchtelingen terecht zijn gekomen. Als U op
de atlas kijkt naar de rand van het Veluwe-meer, (de
vroegere Zuiderzee), ziet U tussen Harderwijk en Nunspeet
practisch altijd vermeld de !!Marina-Hoeve".
Deze Hofstede de "Marina-Hoeve" is gelegen aan het eind
van de Varelseweg, in de gemeente "Hierden, en is geschonken door de Belgische vluchtelingen als blijk van
dankbaarheid, als vakantie-kolonie voor bleekneusjes uit
onze grote steden, die in grote groepen van ongeveer 30
kinderen voor 2 a 3 weken gezondheid komen opdoen.
ad. 2
In het Gedenkboek wordt vermeld, dat in de nacht van 7 op
8 oktober de beschieting door de Duiters van Antwerpen begon. Het eerste Duitse projectiel viel in de Schelde, één
der volgende op het grootste station. In de vroege ochtend
van de 8ste waren er al 420 granaten gevallen, en toen om
10 uur de regering de stad niet wilde overgeven, werd de
bevolking op nog eens 800 projectielen onthaald.
Overal braken grote branden uit. Op 7 oktober was er al
een oproep in de Nieuwe Gazet van Antwerpen gericht tot
de bewoners, die ik hierbij woordelijk wil overnemen:
"De ure des gevaars".
Hoe meer het gevaar nadert, hoe zwaarder de plicht weegt
op de schouders van de verantwoordelijke personen, om
hun medeburgers tot kalmte te manen. Een bombardement der
stad is misschien aanstaande. Toont nu, burgers, dat ge
beschikt over de nodige zelfbeheersing. Denkt, dat een
bombardement, mits men zich wijs en kalm gedraagt, in
den regel niets dan stoffelijke schade veroorzaakt.
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Wij raden dan onze burgers aan: Begeeft U binnen Uwe
huizen, zodra ge hoort, dat het bombardement gaat aan-.
vangen. Blijft in Uwe kelder en bedekt deze va~ boven
met matrassen of zakken zand. Zet op den zolder emmers
water klaar en doeken, om een begin van brand opmiddellijk te kunnen blussen. Ma~r voor alles, houdt Uwe kalmte, en oefen, zo ge kunt een kalmerende invloed uit op
uwe omgeving. Thans is het de tijd, om te tonen, dat
we mensen zijn van karakter. En mocht de vijand binnen
onze poorten zijn, dat ieder zich gedrage naar ·de wetten van het oologsrecht. De burgerlijke bevolking mag
zich niet in de krijgsaangelegenheden mengen. Zij moet
zich onthouden van elke betoging tegen de vijand en
staat onder gehoorzaamheid der overheersende· partij.
Anderzijds heeft zij haar rechten. En om deze te doen
gelden, waakt onze burgerlijke Overheid over ons.
De Heer Burgemeester, de leden van . de Gemeenteraad, de
notabelen der stad, zij verlaten ons niet in deze benarde omstandigheden.
Welaan dan, met moed, betrouwen, met kalmte en zelfbeheersing de komende dingen àfgewacht en allen zij
aan zij om elkander te steuneri tot het behoud ·aer
orde en rust want deze alleen kunnen onze stad redden
van de ondergang. Laat ons wel bedenken: bezinning
verloren, alles verloren".
De bevolking las die oproep, maar na de bombardementen
van de 2 volgende nachten brak er een paniek uit, eerst
onder de lagere volksklassen, maar weldra breidde die :
zich uit onder alle standen.
De grote vlucht was begonnen. Van alles werd meegevoerd,
nuttige zaken, maar ook overdadige ballast, kudden vee.
Oude mensen werden vervoerd op kruiwagen!:;. En ove.ral waren
de vluchtelingen duizenden aan de Schelde bij qe afvaarplaats van de boten, aan de stations, en tienduizenden te
voet richting Nederlandse grens.
Even buiten Antwerpen de eerste, met krijt op een muur
geschreven mededeling: "Marie van de Meren· is naar Cap'ellen
en zal daar wachten" ~ Velen volgden dit voorbeeld en al
gauw zag men over dergelijke bopdschappen op de muren langs
de vluchtwegen.
Via Esschen vluchtten ongeveer 150.000 Antwerp~ naren.
Duizenden kwamen per extra trein in Roosendaal aan. Ouders
waren hun kinderen kwijt en k.inderen hun ouders .
Alle huizen in de grensplaatsen waren overvol, maar ook
de statio ns, kerken en bioscopen en zelfs de bossen.
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In Bergen op zoom ontstond een hongersnood, want de grootste "trek" was over Putte en Ossendrecht, naar Bergen
op Zoom.
Geen onde r dak voor de nacht, geen eten, geen drinken, zelfs
geen druppel water. Op woensdag 7 oktober kwamen ongeveer
10.000 man ons land binnen, op donderdag weer 10.000 en
vrijdag schatte men dat er al 50.000 vluchtelingen waren.
Gelukkig was het droog weer en niet te koud.
Binnen een week waren ruim 1 miljoen Belgen over de grens
gekomen, ~aarvan ongeveer 700.000 uit Antwerpen zelf zijn
4.000 ä 5.000 mensen achtergebleven, terwijl Antwerpen
plus voorsteden 75.000 inwoners telde.
Het was, toen de Duitsers er binnentrokken, een dode s tad,
net als Mechelen even eerder.
De beter gesitueerden vluchtten grotendeels naar Engeland,
met schepen, die door de Engelse regering naar België waren
gezonden ~n in transportschepen van de Britse Marine.
Naar Engeland zijn ongeveer 200.000 Belgen gevlucht. Ze
werden voorlopig ondergebracht in centrale opvangcentra
van de regering. Van daar uit werden zij over het land
verspreid. Relatief weinig Belgen zijn naar N. Frankrijk
gevlucht, al lag dat dichtbij maar toch nog ~!tijd enige
honderdduizenden.
Ook hoge personen namen de vlucht, zoals kardinaal Mercier,
de Kabinetschef van het Departement van Justitie en andere
hooggeplaatste ambtenaren van de Belgische Regering.
Op het Belgische leger had deze uittocht een ontmoedigende
invloed, en velen voelden er niets meer voor, te vechten
voor wat zij als een verloren zaak beschouwden.

.,,

Op zaterdag 10 oktober reeds vond de intocht van de Duitsers
in Antwerpen plaats met 's nachts een grote overwinningsparade voor het Koninklijk Paleis, met fakkels, want er was
geen licht. De Duitse militaire overheid was vanaf het begin
zeer gesteld op de terugkeer van de inwoners, waarvan 9/10
gevlucht was. Want, wat had men aan een practisch lege stad?
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Maar het wantrouwen van de vluchtelingen was groot.
Meteen op 10 oktober vaardigde Generaal Freiherr von der
schutz, Commandant van Antwerpen, de volgende Proclamatie
uit:
"Ondergetekende,Commandant der Vesting Antwerpen verklaart,
dat niets den terugkeer der inwoners van Antwerpen binnen
hunne woning in de weg staat. Niemand zal enig leed geschieden en particulier eigendom zal gespaard worden, natuurlijk
onder voorwaarde, dat men zich iedere vijandelijkheid ont-
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houdt. De leden van de burgerwacht, zullen, indien ontwapend, niet krijgsgevangen worden gemaakt en kunnen rustig
terugkeren".
De reacties hierop waren echter minimaal en enk~le dagen
later gaf het College van Burgemeester en Schepênen van
Antwerpen een proclamatie uit, die door de Keizerlijke
Duitse Gouverneur, Admiraal von Schröder, voor gezien
werd getekend, en in verschillende grensgemeenten aangeplakt. Winkeliers in voedingsmiddelen b.v. moesten binnen
5 dagen weer heropend zijn. Omdat resultaten uitbleven
werd deze termijn verlengd tot 12 dagen.
Het wantrouwen onder de vluchtelingen was nog steeds niet
gemakkelijk weg te nemen, en veel vooraanstaande Nederlanders probeerden in de grensplaatsen de Belgische vluchtelingen over te halen, terug te keren naar Antwerpen.
Spoorwagons en locomotieven waren beschikbaar, want de
Duitsers hadden o.a. in Baarle-Nassau en Esscheh grote
wagenparken van de Belgische Spoorwegen buit gemaakt,
maar het bedienend personeel en de directie hadden bijna
allemaal de vlucht genomen. Eindelijk begon op 17 oktober een beperkte treindienst van Roosendaal naar Merxem.·
Vier treinen vertrokken die dag, want vóór donker moesten
de reizigers in Antwerpen binnen zijn, en elke ~rein
mocht maar uit 15 wagons bestaan, omdat men niet verder
dan tot Merxem kon gaan, bij Dam was alles opgeblazen
en de locomotief moest de wagons terugduwen.
Maar langzaam kwam de terugkeer op gang en op 19 oktober
vertrokken uit R'daal ruim 8000 vluchtelingen per trein
en de 20e bijna 11.000. Ook in Bergen op Zoom gingen
veel Belgen terug.
Behalve de streek tussen Breda en Bergen op Zoom, is ook
Zeeland, en vooral Staats-Vlaanderen, met vluchtelingen
overladen geweest.
Na 25 oktober nam in 0-ZeeuwsvlaandeFen het aantal vluchtelingen af, maar in het westelijk deel, te Aardenburg,
Oostburg en Sluis nam het nog steeds toe.
Grote groepen vluchtelingen kwamen daar aan via de
Belgische kust.
U ziet, ik heb een "kort" uittreksel gemaakt van de
wederwaardigheden van de Belgische vluchtelingen.
Ik hoop, dat dit verhaal voldoende antwoord .geeft op
de gestelde vragen. Voor de geïnteresseerden zal het.
waarschijnlijk een stimulans zijn, het gedenkboek ,pg
te vragen b.v. in een bibliotheek, om kennis te ne~n
van het zeer uitgebreide verslag, ook van de oorlogshandelingen, vers genoteerd in de tijd zelf.

23

BELGISCHE VLUCllTELIN3EN 6 (1914-1918)
VLlJCHT UIT DE HEL VAN 1VEERTIEN
dcx:>r Jan sQeterboek.
De zomer van 1914 was er een met prachtig weer.
"Zo'n zomer hebben we in lange tijd niet gehad. Als het zo blijft
krijgen we een wijn als nooit tevoren. Deze zomer zal de mensen
lang bijblijven". De Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig die
deze uitspraak noteerde uit de mond van een wijnboer niet ver
van Wenen voegde er aan toe: "Hij wist niet, die oude man in
zijn blauwe kiel, wat 'n gruwelijk woord hij sprak'~.
Stefan Zweig vertrok naar België, naar de badplaats De Haan bij
Oostende om er een strandvakantie door te brengen.
De stemming onder de badgasten was zorgeloos, ook onder de talrijke Duitsers die elk jaar hun vakantie aan de Belgische kust
doorbrachten. De berichten in de kranten waren zorgwekkend, maar
niet in die mate dat men er zijn vakantieplezier door liet bederven. De zee was mooi, het weer uitstekend en morgen zien we
wel verder. Niemand zou toch zo gek zijn 'n oorlog te beginnen.
Sarajewo lag ergens op de Balkan en daar was het altijd al 'n
ro,t zooi geweest.
In de Belgische dorpen ging het leven z'n normale gang. De boeren
hadden wel wat anders te doen dan zich druk te maken over de internationale toestand. De oogst was veelbelovend en tijd om kranten te lezen was er niet. Sinds 1830 was de wereld maar weinig
veranderd. Alleen de seizoenen waren bepalend voor de manier van
leven, zelfs de stad was ver weg en niet van blijvende invloed op
het bestaan.
De mobilisatie kwam dan ook als een steen uit de lucht gevallen.
Op 27 juli werd de lichting van 1913 teruggeroepen en twee dagen
later moesten er nog drie lichtingen onder de wapenen komen.
Toen werd ook besloten dat de algemene mobilisatie vanaf 1 augustus zou plaats vinden.
Boerenzoons die hard nodig waren om de oogst binnen te halen namen afscheid van hun verbijsterde familieleden. Mannen verlieten
vrouw en kinderen met de enige zekerheid dat het moment van terugkeer volkomen onzeker was. Het land geraakte in een angstige
beroering. Dit in tegenstelling tot landen als Oostenrijk en
Duitsland waar er door jubelenden, zingende massa's 'n eenheid
gemanifesteerd werd die te vergelijken is met het enthousiasme
dat in Nederland teweeg werd gebracht door de overwinning van
het Nederlands elftal op Duitsland in 1988.
In Parijs klonk het op de boulevards: "Vive la guerre".
De Fransen eisten wraak voor 1870 en de Duisters waren van
nature energieke uitbreiders.
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Stijn Streuvels beschrijft in z'n dagboek hoe .iri België -d e -paarden worden opgekocht voor ' t leger. "De boeren pinken . 'n traan
weg en zien meewarig hun lieve dieren vertrekken". ·
In Berlijn melden de mannen zich, zonen dragen · trots de helm
van hun vader, overal worden soldaten met bloemen getooid.
De financiële wereld echter raakt in paniek, er kwam een stormloop op de banken. Ook Churchill zag in dat er grot<e moeilijkheden op komst waren. Hij schreef aan Clementine: '" Het -is mis ..•
De wereld is gek geworden". De Engelse minister 'Grey die op
Whitehall de lantaarns zag aangaan zei: "In heel Europa 9aan nu
de lichten uit en wij zullen het niet beleven dat ze weer gaan
branden".
Op zondagavond 2 augustus ontving de Belgische regering het
ultimatum binnen twaalf uur te antwoorden op het verzoek -de
Duitse legers doortocht te verlenen naar Frankrijk . De reactie
van de Belgen was een ondubbelzinnige afwijzing op 3 augustus.
Op 4 augustus 1914, even na acht uur 's morgens, trokken -de
eerste Duitsers bij Gemmenich, ten zuiden van Vaals, de grens
over. Ze marcheerden over de weg van het Belgische dorp
Moelingen naar het westen. Deze weg, tussen de grenspalen 42
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en 44, was gemeenschappelijk bezit van Nederland en België.
De Duitsers hebben bij hun opmars ook Nederlands grondgebied
geschonden. Bij Visé staken ze de Maas over en in heel het
aangevallen gebied ging de bevolking op de vlucht. De b _e richten
en geruchten waren niet van dien aard de Belgische burgers te
doen besluiten de komst van de Duitsers thuis af te wachten.
Binnen enkele uren waren niet alleen alle Belgische huizen vlak
aan onze grenzen ontvolkt doch tevens in brand gestoken, talloos
haast waren de rookkolommen die men zag opstijgen.
Wat een schril contrast tussen de plaatsen ·enkele meters over de
grens en onze eigen dorpen zoals Eysden en Mesch. Daar verwees ~
ting en dood, aan onze zijde vreedzaamheid en doorwerkende boeren.
De pastoor van Berneau berichtte in de namiddag van '8 augustus:
"Van mijn 1800 parochianen zijn er nog maar 98 over, honderden
zijn doodgeschoten en de rest is gevlucht".
Korte tijd daarna werd hij zwaar ·geboeid uit zijn kerk gesleept
en gefusilleerd. Hij had uit wanhoop over de slachting onder
zijn parochianen vanuit de kerk op de Duitsers geschoten.
In Andenne werden 300 huizen in brand gestoken en ongeveer 400
inwoners vermoord. Acht dagen lang werd er door de Duitsers
geplunderd.
Ook in Tamines hetzelfde beeld, het aantal slachtoffers was hier
460. Het Duitse opperbevel trachtte deze daden té rechtvaardigen
door te wijzen op het verschijnsel franc-tireur.
Op diverse plaatsen werden de Duitse troepen onde~ vuur genomen
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Wat was het? Het was in de stilte, de dodelijke stilte van de
nachten van 8 tot 9 en van ~ tot 10 oktober, opjammerend, opklagend, opschreiend, , hulproepend bijna, in al de straten
en straatjes, wijd, wijd, straten en lanen wijd, het gehuil
van de in de verlaten woningen opgesloten, verhongerende en
door het bombardement half dol geworden honden".
Dit sinistere verhaal was misschien bekend bij het Bredasche
gemeentebestuur toen dat in 1940 aan de bevolking de opdracht
gaf om alle huisdieren af te maken voordat men op de vlucht
ging naar België.
Rond de 9de oktober maakte zich tengevolge van het bombardement
een enorme paniek meester van de Antwerpenaren en de in de stad
aanwezige vluchtelingen. Ze gingen nagenoeg allemaal op de vlucht.
Aan de Schelde, bij de afvoerplaats der boten en aan de stations
stonden menigten van duizenden. Maar het vreselijkst was de uittocht der vele tienduizenden die te voet naar de Nederlandse grens
gingen. Een correspondent van de Nieuwe Rotterdammer Courant
maakte deze uittocht mee en vertelt: "Via Antwerpen tot aan de
grens was het één lange droeve stoet van mensen en dieren.
Hele kudden vee werden me·e gedreven door in doodsangst vluchtende
boeren uit de omstreken. Jonge mensen waren er die een oude
grootmoeder op een kruiwagen vervoerden. Men zag allerlei soorten
voertuigen. En al die vluchtenden keken telkens om naar hun stad
die in vlammen en rook opging. Dan waren er moeders die luid
jammerend rondliepen, zoekend naar hun verloren kinderen.
Anderen waren als verdwaasd en lachten luid om wat ze zagen.
Even buiten Antwerpen zag ik de eerste met krijt op de muur
geschreven mededeling van een vluchteling: Màrie van de Meren
is naar Capellen en zal daar wachten. Overal verder zag men
dergelijke opschriften. Voedsel was _in de dorpen waar ik doortrok niet te krijgen. Temidden van al die ellende kwam ik eindelijk te Putte, op Nederlands gebied". Einde citaat.
De wegen naar onze grenzen zagen zwart van de m~nsen. Tot Esschen
vluchtten naar schatting 1so~ooo Antwerpenaren. Eindeloze extratreinen, 40 wagens lang en met 3000 mensen, brachten dui~
zenden en nog eens duizenden vluchtelingen naar Roosendaal waar
het station weldra ovérvol was en bleef. De aanblik was hartverscheurend. Nonnen brachten zieken en wezen mee. De mensen
schreiden en wrongen zich de handen.
Kinderen waren hun ouders, ouders hun kinderen kwijt. Roosendaal was weldra in alle huizen tot de nok gevuld en nog steeds
werden stromen vluchtelingen aangevoerd. Honderden brachten
de nacht door in kerken, scholen en bioscopen. Waar men ook keek,
op het stationsplein, op de markt, in de straten, overal zaten
de mensen met hun bundeltje bijeengeraapt goed.
Er waren gebrekkigen, zieken, slap neergelegd op de steekwagens
met bedden, helpende kloosterzusters, huilende zuigelingen,
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door burgers, vooral Luiker Walen, die razend als ze waren, land
en huis verdedigden. Dit franc-tireurspook waarde door de Duitse
gelederen en er vonden op grote schaal executies plaats, meestal
ten onrechte. Binnen enkele dagen zagen de Duitsers kans zich
tot een gehaat volk te maken. De forten vari Luik werden beschoten
en vernield door zwaar belegeringsgeschut , de Skoda 305 mm
en de Krupp 420 mm. Zo'n 420 mm kanon moest door 36 paarden gesleept worden. In de volksmond heetten dergelijke monsters:
Dikke Bertha.
In Dinant haalde een Saksisch regiment de gelovigen uit de kerk.
De mannen werden ter plaatse doodgeschoten 'en op de markt werden
nog eens 84 mannen gefusilleerd. Ook werd er geplunderd.
De volgende dag werden er vrouwen, kinderen en invaliden neergeschoten. De stad was één vuurzee. Van de 1400 huizen brandden
er 1200. Uit "Het Laatste Nieuws" van donderdag 13 augustus:
Gisteren werd er gevochten tussen Tienen en St. Truiden. Overal
ziet men vluchtelingen. Te Dormael hadden de drie gebroeders
Sevenans op uhlanen geschoten, ze werden gedood en hun huis
platgebrand. Zelfs priesters werden mishantjeld en gewonden afgemaakt. Een Belgische lansier die een uhlaan gekwetst had werd
opgehangen. Tengevolge van deze en andere uitwassen en de
"normale" oorlogsverwoestingen zochten duizenden vluchtelingen
vanuit België hun toevlucht tot het zuiden van Nederlands
Limburg. Het is mij onmogelijk in dit kort bestek de gehele
veldtocht in België te beschrijven en daarom trek ik samen met
het dapper strijdende Belgische leger door het verwoeste Leuven
terug op Antwerpen.
De nadering van de oorlog veroorzaakte daar een koortsachtige
bedrijvigheid. In de met vlaggen versierde straten stroomden de
gemobiliseerde burgers toe terwijl de vrijwilligers zich voor
de rekruteringsbureaus verdrongen. Maar zodra de eerste vluchtelingen aankwamen begonnen
dwaze geruchten over de Duitse
wreedheden de ronde te doen.
Nu bleek dat de optimistische berichten die door de Belgische
regering en het Franse opperbevel verspreid waren, op onwaarheid berustten. Het veldleger trok terug op Antwerpen, het
dreunen van het geschut was al te horen. Op 26 augustus was de
stad reeds gebombardeerd door een zeppelin waardoor de Antwerpenaren hun vertrouwen in de onkwetsbaarheid van de stad aanzienlijk verminderd zagen. Nu begonnen de Duitsers de forten
rond Antwerpen te beschieten. Op 28 september vielen de eerste
granaten van 420 mm op het fort Sint-Katelijne-Waver en in de
volgende dagen werd de stad zelf zwaar beschoten.
Al twaalf dagen zit de stad zonder water. 'n Ooggetuige vertelt:
"Het meest beangstigende dat ik in mijn hele leven gehoord heb
dat was - ik herhaal het - niet het helse gedonder, gefluit,
gehuil, geknal en gebrom van de 30 uren lange beschieting.
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zielige vluchten zwarte weesjes, monniken en ook die vier derdeklas wagens vol met daar in . het donker opgesloten zinnelozen
onder bewaking van geestelij~e broeders.
Er waren vrouwen die op de stoep gezeten hun baby's de borst
gaven, dikwijls al in de rouw om hun gesneuvelde mannen.
Uit alle Brabantse steden komt het bericht: Vol met vluchtelingen. Zoals het in Roosendaal ging, gebeurde het ook in
Breda en in tal van kleinere plaatsen aan en over onze grenzen.
_In Bergen op Zoom ontstond een formele hongersnood, hier kwam het
meest armoedige deel aan. 'n Correspondent verhaalt daarover:
"van dat ' t avond geweest was en nacht en dag, tot weer deze avond,
waren ze komen aansjou*en, te voet en op de karren, van de grootste
verhuiswagen af tot moeizaam door moeders voortgeduwde kinderstoeltjes op wieltjes, in een stoet waar de koppen der paarden de volgende voertuigen raakten. De ezelwagens, de hondekarren en het
:gédreven vee en stoeten paarden aan de hand gevoerd en de kin,'derwagens, kruiwagens, handkarren me.t alsmaar huisraad en de
· stumpers erop, de ziekeh, de blinde·n·, de lammen, de zuigelingen,
.. de verschrompelde moedertjes, de kindse besjes, al die tienduizenden langs de weg· van zeven uur gaans . Honderdduizenden
vluchtelingen en nergens een onderdak voor de nacht, geen brok
eten, geen slok drinken".
Achter Putte zijn mooie dennebossen, het hele gebied leek
op een groot zigeunerkamp, overal vlamden de vuren, er
werden tentjes gefabriceerd of hutten van takken. Bergen
op Zoom geleek een Belgische stad, de mensen lagen van
gevel tot gevel. Ook Zeeuws-Vlaanderen werd overstroomd
door radeloze Belgen. De in Nederland op 21 september
1914 opgerichte Centrale Commissie tot behartiging van
de belangen der naar Nederland uitgeweken vluchtelingen,
schat in haar verslag het aantal uitgewekenen op ruim
1.000.000, te weten 506.000 via Noord.,.Brabant, 450.·000
via Zeeland en 100.000 via Limburg.
De eerste dagen waren het de particulieren die de opvangst
improviseerden. Voor de meest primaire hulp zorgden de
militairen die daarbij krachtig werden gesteund door de
bevolking met voedsel en dekens, De Nederlandse autoriteiten schrijven later dat afgezien van het feit dat het
hier en daar wat uit de hand liep, het een prestatie was
welke eerbied afdwingt, dat door die honderdduizenden
geen dag honger geleden werd. Dat aan allen binnen 24 uur
althans het hoogst nodige voedsel werd versterkt.
Dit mede de geest van gastvrijheid en offervaardigheid
welke over de ganse bevolking van ons land vaardig werd.
Begin oktober 1914 werd in 831 van de 1120 gemeenten huisvesting verleend aan 719.000 vluchtelingen te weten
410.000 in 176 gemeenten in Noord-Brabant, 156.000 in
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Nederland en zijn Ge.sten.

Daarover worden we voorgelicht door de Belgische staats courant uit die jaren. Enkele berichten hie ruit, gekozen
uit de vele duizenden, geven 'n idee van de zware gevechten . Benoemd tot ridder der Leopo ldsorde: De wachtmeester Cooreman. L. Heeft steeds blijken van groote
dapperheid gegeven. Werd nevens zijn stuk gedood.
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103 gemeenten in Zeeland, 57.000 in 122 gemeenten in ZuidHolland, 28.750 in 96 gemeenten in Limburg, 12.800 in
66 gemeenten in Gelderland en 22 .550 in de overige provincies . Dit verblijf was van korte duur omdat reeds in
november een groot aantal v luchtelingen naar België was
t e ruggekeerd of naar Engeland overgestoken . In december
waren er nog maar 124.107 vluchtelingen en in januari
1916 nog 80.000. Deze gevallen betreffen alleen hen die
zich hadden laten registreren. Zij die hun huis openste lden voor Belgische vluchtelingen kregen daarvoor
van de r e gering per dag 35 cent voor 'n volwassene en
20 cen t per kirtd. Voor de beter gesitueerde Belgen
zoa l s artsen, adv o katen, patroons enz . kreeg men 'n
vergoeding van 70 cent voor 'n volwassene en 50 c ent
voor 'n kind. Er ontstonden ook Belgische dorpen,
eerst in Nunspeet, bedoeld voor 13.000 mensen. In Ede
voor 5.400 en in Uden 7020.
Ook in Gouda kwam zo 'n toevluchtsoord. De barakken in
Nun speet droegen n a men a ls: Albert, Elisabet h, Wilhe l mina , Emma , Consiënce, Streuvels enz . Er kwamen schol e n, schouwburgen , sportzalen, toneelc lubs e n biblio theken. Voo r deze vluchtelingen was de lijfelijke
ellende van de oorlog verminderd, maar hoe was de toestand in België waar de strijd voortgezet werd aan de
IJz e r.

De sergeant der genie Fievet F.: Om zijn fl ink gedrag gedurende de veldtocht. Ontving eene wonde die het af zetten
van den arm noodzaakte.
Van Damme . 0.: Als schildwacht op een h evige beschotene
plaats e n aan het hoofd en aan de hand gewond, blijft moedig
op zijnen post totdat hij afgelost wordt, zeggende: Ik wil
mijnen post niet verlaten, want het is in dergelijke ogen blikken dat zij aanvallen.
De IJze r was de laa~ste verdedigings linie. Onder l eiding van
s c hippe r Hendrik Gèèrae rt die in tegenste lling tot de mi li tairen zeer goed bekend was met de i n gewikkelde hydrografi sche systemen ter plaatse, werd het gebi ed onder water gezet . Daar zou het Belgische leger t o t het einde van de oorlog stand houden.
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Dit ten koste van grote offers, behalve de immense dodenlijst bevat "Le Moniteur Belge" ook enorme lijsten van
militairen .die,. om oorlogsfeiten, onbekwaam geworden zijn
te werken. Tientallen lijsten zijn er met op elk daarvan
h o nderden namen . 'n Opeenhoping van leed waarvan de in Nederl and ve rblijvende familieleden alleen maar 'n vermoeden
k unnen hebben. Voornoemde dodelijke lijsten vormen tesamen
een uitgebreid boekwerk. Van duizenden mannen staan de
heldendaden vermeld met daarbij de meestal noodlottige afl'"oop voor henzelf.
Schellekens P. Uitstekend soldaat, zeer moedig en vol zelfopoffering, sinds vierentwintig maand aan het front. Reeds
drie maal gekwetst tijdens den veldtocht; werd opnieuw zwaar
gekwest door eenen kogel in de borst.
Huwa rt J. Jong soldaat met voorbeeldig gedrag, zeer dapper
i n ' t vuur, sinds drieëntwintig maand in het vuur aan het
front. Lichtelijk gekwetst tijdens een bommengevecht in
mei 1916. Offerde zich op om twee kinderen te redden tijd e ns een bombardement door vliegeniers in de statie te
Ve urn e . Werd te dier gelegenheid zwaar gewond door bomscherven.
Laten we terugkeren naar de in Nederland verblijvende Belgen. Op maart 1916 staat er dit wetsartikel in de Belgische
Staatscourant: De Belgen, geboren in 1897 die op datum van
1 maart 1916 verblijven of zullen verblijven in het niet
d oor den vijand bezette gedeelte van België, of in den
vreemde, en die zich niet onder de wapenen bevinden, zijn
gehouden, geroepen zijnde om deel te maken van het contingent van 1916, zich te schikken naar de volgende voorschriften: Deze zijn voor Nederland dat zij zich moeten
melden in de kanselarij van het gezantschap of van het cons ulaat het naastbij liggend van hunne verblijfplaats.
Hoewel dit bevel op zich niet zo interessant lijkt, leveren
d e gevolgen ervan voor onze streek gegevens op die waarde~
vol zijn. Er komen namelijk kort daarop lijsten die de namen
bevatten van dienstplichtigen die niet meteen voldoen aan
de oproep. Het merkwaardige is dat zij behalve de namen ook
d e adressen bevatten waar de _veronderstelde B~lgische dienst ~
pli c htingen zich bevinden. Soms wordt . alleen de plaats
g enoemd.
-Ad riaansen, Lodewijk, landbouwwerkman. Geboren te Poppel
de n 20 septembe r 1893, gehuisvest te Poppel, verblijvende
te Chaam.
- Boljou, Modest, gieter, geboren te Antwerpen de 10 februari
19 85 , gehuisvest te Borgerhout, verblijvende te Breda
(Holland) Aangezien de adressen in Breda en omgeving voor
o n s het meest interessant zijn beperk ik mij nu tot de naam
e n he t adres.

-Caudron R. te Breda! Wapen van Na:ssau.
-Herremans Edward: Princenhage,Ma"Stboschstraat 14.
-Janssen, Edward-Constans: Breda, Haagdijk 1.85.
-Lambrechts, Florentius-Jan: Breda, Catharinastraat 14A
-Lauwers, Antoon: Breda, haven, Schippershuis.
-Van Arwegen, Jozef: Te Ginneken bij den Landbouwer van
Haperen.
-Wijgers Corneel: Ginneken in de Valkenierslaan 14A.
-Van Gestel, Jan: Breda, Lange_ Gàmpelstraat 35.
Dit is zo maar een greep uit een van de lijsten van Breda
en omgeving.
Ofdat iedere opgeroepene zich spoorslag~ gemeld zal hebben
valt te betwijfelen. De vooruitzichten aan het front waren
niet rooskleurig. En toch staa·r'l er vele namen in de Staatscourant vermeld van ·hen die gegaan zijn. Het was 'n moeilijke keus. De' jongens nióesten kiezen tussen blijven in
Nederland als' diénstweig·eraa:r: of blijven op het veld van
eer, je naam geschreven .m et gouden letters in het gulden
boek der historie. Je bent net 18 jaar en je hebt zojuist
'n meisje gekust of nog nooit ... . .
Laat ik besluiten met een enigszins optimistisch citaat uit
een van de brieven V.an .de priester-gewondenverzorger Pierre
Teilhard de Chardin. De brief is gedateerd 27 juli 1915
"En toch ontbreekt het hier niet aan mooie schouwspelen.
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Als ik leun op het zware hek dat onze boerderij omgeeft,
kan ik een ware zee van koren zien die golft tot aan de
horizon van het verste Vlaamse "plátteland". 'Daar middenin,
als kleine eilandjes, rijzen de boerderijen op, steeds
door hoog lover omringd.
·
Alom verheffen zich hoge torens die wonderlijk klinkende
namen oproepen of aan een heel ver en mooi verleden her-:.
inneren. Enige dagen geleden zat ik in de duinen, voor de
grote groene zee waardooT de onderzeeërs glijden en waarin
de mijnen ronddrijven. In het oosten; naar Oostende en Diksmuide, hoopten reusachtige wolken, die 1pal beschenen werden
door de ondergaande zon, zich op tot ma.ssa' s vlokken met
fantastische omtrekken, gespikkeld met ' inktzwarte puntj·es
(moffengranaten die op een of ander vliegtuig werden afgevuurd) . Het was heel mooi en het gaf het hart een sterke
behoefte te leven".
Naschrift
Dit verhaal is onvolledig, zeker voor ~at betreft het gebeuren in onze eigen grensstreek. Mede.namens de redactie
van Paulus wilde ik U vragen om te reageren in de vorm van
gegevens die betrekking hebben op de aanwezigheid van Belgische vluchtelingen in Nieuw-Ginneken en omstreken. Veel
families hebben mensen opgevangen, sommigen bezitten nog
tastbare bewijzen zoals foto's, brieve~, geschenken etc.
Wellicht is het mogelijk om zo een beter beeld te krijgen
van de historische gebeurtenissen in 1914, waarbij ook onze
dorpen intensief betrokken waren.

Reeds vele jaren verschijnt de Enkhuizer ~lmanak, een
landelijke uitgave.
·
Sinds enkele jaren verschijnen er ook regionale Almanakken uitgegeven door uitgeverij Gherre te Gaanderen.
In 1988 verscheen de Veluwse Almanak (2e iaargang)
de Achterhoekse (le jaargang) en de ·Drentse Almanak.
In november a.s., nog vóór Sinterklaas dus, verschijnt
de le jaargang van de Brabantse Almanak, een coproductie~
van uitgeverij Gherre en de Stichting Brabants Heem.
Musea, gemeentes, markten, kermissen, het weer en de
liturgische kalender. Enkele van ~de vele onderwerpen.
De Almanak is voor± f 6,-- te verkrijgen in vele
boekhandels.
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7 (1914-1918)

door Drs. P.M. Toebak
Door het bezoek van mevr. Van der Voort-Jongeneel aan
mijn dienst werd mijn aandacht gevestigd op de vragenlijst over de Belgische vluchtelingen in Brieven van
Paulus nr. 70.
Een van de medewerkers van .het gemeente-archief Breda
is momenteel bezig met een onderzoek naar de Belgische
vluchtelingen en heeft al zoveel informatie verzameld,
dat het mogelijk is een globaal antwoord op de vragen te
formuleren dat als achtergrond kan dienen 1). U moet er
wel rekening mee houden dat de antwoorden vooral van
toepassing zijn met name wat de situatie aan de grens
betreft.
Waar kwamen de vluchtelingen vandaan?
In principe uit geheel België, te meer omdat Belgen
die uit het oosten naar het westen van het land waren
gevlucht bij de nadering van de Duitsers van de vesting Antwerpen en het beleg van die vesting weer verder
moesten vluchten. Rond 10 oktober 1914 begint de grote
uittocht van de Antwerpenaren zelf. In Breda e.o. verblijven veel mensen uit Antwerpen en omliggende gemeenten, uit Mechelen en uit Lier. Men vluchtte voor de
Duitse troepen uit.
Hoe kwamen ze hier?
Op alle mogelijke manieren. In het begin (september) vooral per trein, later veelal met de tram en uiteraard te
voet al dan niet met karretjes voo.r bagage. Vanaf de
grens werd men veelal per tram verder vervoerd. De terugkeer vanaf ca. 20 oktober 1914 op gang komend ging veelal
per trein.
Bagage veelal beperkt tot wat men kon dragen of wat men
bij overhaast vertrek had meegepakt, vaak practisch niets.
Bijna altijd groepen of groepjes, gezamelijk door een
oorzaak (verder) op de vlucht gejaagd of gegaan.
Alleen in september wáarschijnlijk veel gezinnen, meer
gegoede, die in hotels of pensions onderdak vinden.
Wie waren het?
Vluchtelingen worden scherp onderscheiden van militairen.
Militairen werden na grensoverschrijding ontwapend en ge interneerd. Omdat dienstplichtigen bij terugkeer krijgsgevangen zouden worden gemaakt maar vooral omdat de neu-
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talite it angstvallig werd bewaakt bleven zij de gehele oorlog geïnterneerd.
Vluchtelingen in het toenmalig taalgebruik zijn dus per
defin itie burgers. Hun aantal is vele malen groter dan dat
de r militairen, de redacteur van het Dagblad v. NoordBrabant schat hun aantal op 16 oktober op 1,5 miljoen!
Op 21 oktober wordt de Maasbode aangehaald die het houdt
op bijna een miljoen, waarvan de meeste ten laste van
_he t Rijk komen.
Geen onderscheid in status, geslacht, burgerlijke staat
of beroep tussen gevluchte en niet gevluchte Belgen te
constateren voor zover de kennis strekt. Uiteraard weinig mannen uit de leeftijdsgroepen der dienstplichtigen.
Onderhoud?
Het Nederlands Comité van steun aan de Belgische en andere
s lachtoffers, afd. Breda (=het Vluchtelingencomité Breda),
zorgde voor onderdak in daartoe met hulp van de gemeente
gereed gemaakte ruimten en bij particulieren. In villa
Klei n Wolfslaar te Ginneken kreeg een aantal vluchtelingen
onderdak. De vluchtelingen kregen voedsel verstrekt b.v.

brood dat wekenlang werd gebakken. Vanuit Rotterdam werd
ook aan Ginneken brood geleverd en waarschijnlijk ook
andere levensmiddelen (rijst, vlees) zoals Breda ontving.
l~ principe waren de kosten voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten konden daardoor hun gemaakte
kosten declareren.
Ook bij het Vluchtelingencomité konden kosten gedeclareerd
worden. Tot 16 oktober 1914 ontving dit comité ruim
170.000 gulden in contanten naast de ingezamelde goederen
(m.n . . kleding) Daarnaast onderhielden particulieren uit
eigen zak verwanten en waarschijnlijk ook niet-verwanten
die ze in hun huis hadden opgenomen.
Vluchtelingen zochten en vonden ook werk, vooral in loondienst voor zover na te gaan en dit lijkt ook het meest
logisch. Degenen met een eigen zaak in België en ambtenaren worden al in de tweede helft van oktober 1914 zoveel
mogelijk teruggehaald om het leven in België, met name
in Antwerpen, weer zo snel mogelijk te normaliseren.
Grens
Aan de grens zorgden Nederlandse militairen voor de toelating en de eerste opvang van de vluchtelingen.
Vrijgelaten of ontsnapte misdadigers werden er zoveel
mogelijk uitgepikt.
Wegens het overvol raken van het grensgebied werden er
geregeld transporten vluchtelingen verder Nederland in
gestuurd, zeker ook veel naar het gebied benoorden de
grote rivieren. In de Brabantse steden en omgeving
ving men er ook velen op. Er waren geen schermutselingen
tussen militairen aan de grens, de vluchtelingen die de
grens over wilden werd door Belgische noch Duitse militairen een strobreed in de weg gelegd.
Uiteraard stierven er wel vluchtelingen door de geleden
ontberingen, maar sneuvelen deden ze niet.
Wat de mannen betreft was dit vooral mogelijk door het
grote aantal gemobiliseerde Nederlanders. Vrouwen kwamen
vaak bij anderen in de huishouding, ook vrouwen die het
thuis veel beter gewend waren wat wel eens tot problemen
(diefstal) leidde.

Er moes ten hele kampen worden ingeri cht urn de vlu chte lingen op te
vangen in Nederland. Hier een groep in T eterrngen.

1) Zie artikel "Belvische Vluchtelingen" in B , v.P . 70
p. 218, Globaal antwoord op de gestelde vragen ,
Het is gebaseerd op een nog lopend onderzoek begonnen
in juni 1988 ten behoeve van de Geschiedenis van Breda
deel III door Mw. Huygens-van Kollenburg, medewerkster
gemeentelijke archiefdienst Breda .
Het onderzoek betreft Breda en omgeving .
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Verering
De verering van het H. Hart van Jezus is in beginsel wel
oud, maar heeft eerst laat geleid tot een kerkelijkliturgische viering. Als volksdevotie heeft zij, mede onder invloed van enige pauselijke encyclieken, eerst in de eerste
helft van de twinstigste eeuw een bloeiperiode doorgemaakt.
Na het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) is deze devotie, evenals vele andere volksdevoties met uitzondering
van de bedevaarten, in een periode van nabloei terecht gekomen .. Een kort historisch overzicht kan dit alles het
beste illustreren.

Het H, Hartschilderij uit MeerseldreeL
foto Kees Leijten

SCHILDERIJ VAN HEI' H. HART IN HEI' MUSEUM TE ULVENHOUT
door drs. W. Knippenberg
Het Schilderij
Het grote schilderij (ongeveer 1,20 bij 1,40 meter), dat
afkomstig is uit Meerseldreef en thans bezit is van het museum te Ulvenhout, bevat een afbeelding van het H. Hart
van Jezus, maar weergegeven op een wijze, die na het midden
van de vorige eeuw niet meer gebruikelijk was , l).
Toen verschenen de eerste Heilig-Hartbeelden met de figuur
van Christus, die zijn H. Hart toont. Het schilderij is
een uitwerking van de beroemde tekening, die de H. Margaretha
Maria Alacoque na de verschijning van het H. Hart in de jaren 1673-1675 eerst in 1686 zelf maakte. Op deze tekening,
die op verscheidene devotieprentjes wijd en zijd is verspreid,
staat niet de figuur van Christus, maar alleen het hart, door
drie pijlen doorboord en aan alle zijden vlammen uitstralend.
Boven het hart bevindt zich een kruisje. In een cirkel daaromheen is een krans van vijftien hartjes en dáaromheen de
doornenkroon, waarop ook weer een achttal hartjes zijn geplaatst. Op het schilderij uit Meerseldreef is eveneens
het hart met het kruisje afgebeeld, de stralenkrans en de
doornenkroon in vijftien rondjes. De aanbiddende engelen
ziJn een aanvulling van de schilder, die op het doek zijn
naam niet heeft vermeld.

Historie
In de bijbel is het hart hét orgaan van het persoonlijk
godsdienstig-zedelijk leven. De profeet Jeremia (31,33)
laat God aankondigen : "Ik zal mijn wet in hun hart leggen, Ik zal haar schrijven in hun binnenste" (cf. Ezechiël 36,26).
In teksten uit het nieuwe testament zijn het Godmenselijk
hart van jezus, Zijn liefde en de door Hem beloofde H. Geest
vaak rrauw aan elkaar verwant, vooral bij Paulus (Romeinen
5, 5) en Johannes. Deze evangelist is de enige, die in zijn
lijdensverhaal als ooggetuige beschreef, hoe op het kruis
de zijde van Christus met een lans werd doorboord (Joh. 19,
34).
Ook al hebben alle vier evangelisten uitvoerig de gehele
lijdensgeschiedenis van Christus beschreven, voor de christenen van de eerste tien eeuwen was Christus vooral de Godmens, de verrezen Heiland, de Goede Herder, de Rechter, de
overwinnaar van zonde en dood. Het kruis is in deze eeuwen
het overwinningsteken: afbeeldingen van Christus op het
kruis zijn uiterst zeldzaam. Van een verering van het doorwonde hart van de Heer was nog geen sprake.
Toen kwamen de kruistochten, waarbij vele lijdensrelieken
uit het midden-oosten naar West-Europa werden meegenomen.
Er werden nieuwe kloosterorden opgericht, die de bijbel teksten over het ménselijk leven van Christus tot een
nieuwe bron van spiritualiteit maakten.
De H. Franciscus van Assisi had in 1224, kort voor zijn
dood, de lijdenswonden van de heer in zijn eigen lichaam
ontvangen. In talrijke kloosters begint een grote verering
voor de lijdende Christus, een verering van de vijf wonden
en met name de zijdewonde, waardoor het hart van de Heer .
was geraakt. De liefde tot en het medelijden met dat doorstoken hart leidt dan vooral in de jaren 1250-1350 tot
een bloeiperiode van talrijke mystieke ervaringen, vooral
in Duitse vrouwenkloosters; De H. Gertudis de Grote van
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t! r~~us, soye~
mon salut.

Zoet hart van Jezus wees
mijne redding. -
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Helfta (1256-1302) heeft haar visioenen ook beschreven.
Uit de Nederlanden zijn de mystieke ervaringen bekend van
Beatr ijs van Nazareth (Tienen 1200-1268) en haar tijdgenote Hadewych uit Antwerpen (1200-1260). Naast vele
vrouwe lijke mystieken mag niet ontbreken de naam van Jan
van Ruusbroec (1298-1381), die er in slaagde als eerste
de mystiek van de H. Bernardus, van Hadewych en de Rijnlandse mystieken in een harmonisch systeem van spiritualiteit samen te vatten. De grote bloei van de verering van
het doorwonde hart van de Heer bleef echter beperkt tot
de kloosters; er is verder nog niets van een kerkelijkliturgische verering of van een echte volksdevotie.
Vanuit de kloosters zal er zeker wel enige invloed zijn
uitgegaan naar de buitenwereld, maar daarvan zijn bijna
geen sporen teruggevonden.
In de 15e eeuw werd de boekdrukkunst uitgevonden en werden
oudere teksten in diverse volkstalen vertaald.
Na de opkomst van de devot ieprentjes in 'de 16de eeuw drongen
ook afbeeldingen van het lijden van Christus onder de gewone bevolking door.- Het boekje, dat de Jezuiet Adriaen
Poirters uit Oisterwijk in 1659 te Antwerpen liet drukken,
draagt de veelzeggende titel: ",Het heylich Herte, vereert
aan alle godvruchtige herten".
In de 16e ·eeuw was in de
prentkuns t de afbeelding van het doorwonde hart van de heer
losgeraakt van de vere ring van de v ijfwonden en deze voorstelling k anook bekend geweest zijn in het zusterklooster
te Paray- le-Monial.

Een keerpunt en de aanzet tot een stroomversnelling, waardoor de persoonlijke verering . van het H.Hart overgaat naar
een kerkelijk-liturgische" viering, begint bij de H. Margaretha Maria Alacoque , In het klooster te Paray-le-Monial
ontving zij in de jaren 1673-1675 verschillende verschij~
ningen van het H.Hart en tevens de opdracht deze verer~ng
aan de gehele katholieke kerk door te geven. De symbolische
voorstelling van de liefde van Christus in de tekening,
die Margaretha Maria in 1686 maakte, paste wel in de traditie van die tijd, maar vormde tevens een van de bezwaren,
die toen en ook weer in onze tijd tegen deze nieuwe devotie werden ingebracht. Het he eft dan ook negentig jaren
geduurd, voordat paus Clemens XIII in 1765 het eerste liturgisch feest ter ere van het H.Hart van Jezus inste lde;
de viering werd daarbij toegestaan voor alle kloosters
van Onze Lieve Vrouw Visitatie en ook voor Polen.
Daarna duurde het nog bijna een eeuw, voordat paus Leo
XIII in 1856 dit feest van het H.Hart uitbreidde voor
de gehele katholieke kerk. Dez elfde paus heeft door zijn
brief "Annum sacrum" van 1899, voor het begin van een
nieuwe eeuw, de gehele mensheid opgeroepen zich aan
het H.Hart toe te wijden. Daarmee begon de stroomversnelling, die in onze eeuw tot een uitgebreide volksdevotie heeft geleid.
Intuss~n was in Frankrijk vanuit Paray-le-Monial de ver~r ing al eerder begonnen. Drie kloostercongregaties zijn
er opgericht , die zich bijzonder aan deze verering wijdden:
de Paters van de H. Harten, de "Picpussen", in 1805(Paters
van Bavel), de Missionarissen van het H.Hart in 1854 en
de Priesters van het H.Hart in 1878. In Frankrijk was in
1873 te Paray-le-Monial het gehel~ Franse volk aan het
H.Hart toegewijd en in 1876 begon men te Parijs met de
bouw van een nationaal heiligdom ter ere van het H.Hart,
de Sacré Coeur op Montmartre; de kerk werd in 1919 voltooid en ingewijd.
Toen na de instelling van het kerkelijk feest in 1856 in
verscheidene kerken ook afbeeldingen van het H.Hart moesten
worden opgesteld, ontstonden er problemen omtrent de vormgeving .. 2) . De Ritencongregatie te Rome heeft daarom in
1877 en volgende jaren voorschriften uitgevaardigd voor
de beelden, die in kerken werden geplaatst. Deze beelden
hebben daardoor een zekere eenvormigheid gekregen en vele
kunstenaars voelden zich hierdoor te veel gebonden.
Broederschappen
In Nederland waren ook reeds in de negentiende eeuw enige
broederschappen opgericht, die de verering van het H.Hart

41

In 1964 werd h et Kerkplein van Ulvenhout heringeri chL
Het H, Hartbeeld verdween uit het dorpsbeeld , Op de
foto zijn Janus Grauwmans en Kees Sprangers aan h et
straten , geassisteerd door Drik Jansen en Janus Aarts ,
- fotocollectie Jan Grauwmans
wilden bevo rderen. Een van de oudste, een "Co ngregatie ter
ere van de BH.Harten van Jezus en Maria", werd opgericht
te 's-Hertogenbosch in 1815. Zij werd in 1853 heropgericht
a ls " Genootschap van het H.Hart" en was verdeeld in afdelingen van telken s 33 personen. Nadat in 1856 het feest van
H. Ha r t was ingesteld en bovendien in 1853 in Nederland de
kerke lijke hierarchie met eigen bisschoppen weer was herste ld, vo lgden er meer.
Vooral de Jezuieten hadden tin 1861 het Apostolaat des Gebeds ·
verbo nden met de Aa r tsbroederschap van het H.Hart en propageerden deze devotie ook in ons land. Het is te zien
op oude broederschapsprentjes uit het bisdom Breda (1871),
's-Hertogenbosch (1875) en Haarlem (1874). Op doo dsprentjes
uit West-Brabant staat soms vermeld, dat de o verledene lid
was van het "Dri e -en-dertigtal""; dit zijn ook zulke broederschappen. Na 1900 begon een nieuwe phase. De bekende
pater Mateo ss.cc. vond, dat de nieuwe devo tie uit de pa~
rochiekerken doorgetrokken moest worden naar de katho lieke
huisgez i nnen. Christus had imme rs aan de H. Margaretha Ma ria
beloofd: "Ik zal de hui z e n z ege nen, waar een afbeelding van
mijn H.Hart zal geplaatst en vereerd worden". Pater Mateo
begon na 1907 een wereldwijde kruistocht; hij kwam ook in

Nederland. Talloze gezinnen gingen deelnemen aan de "Intronisatie van het H.Hart in de huisgezinnen". Een reeks
van beeldenfabriekjes :verzorgden hele series kleine HeiligHartbeelden voor de huiskamers. Daarnaast verschenen ook op
talrijke kerkpleinen. vooral in de jaren 1920-1935, grote
beelden van het H.Hart; in 1920 was Margaretha Maria Alacoque
heilig-verklaard. De periode 1910-1960 vormt een bloeiperiode
in de devotie tot het H.Hart. Pauselijke encyclieken steunden
deze bloei, de encycliek van paus Pius XI over Christus
Koning en de encycliek van paus Pius XII over het H.Hart;
hij noemt als kern van deze devotie "de verering van het
lichamelijk hart van de Godmens als symbool van Zijn liefde".Met de verering van het H.Hart hangen ook samen het communieceren op de eerste vrijdagen van het jaar en de oefening
van het H.Uur. Christus had immers aan de H.Margaretha Maria
ook gevraagd om "eerherstel". Intussen moet men bedenken,
dat het dagelijks bijwonen van de H.Mis en de dagelijks
communie eerst dateren vanaf paus Pius X (1906); voor die
tijd ging men zelden te communie.
Een "Aartsbroederschap van de H.Mis van Eerherstel" werd
in 1890 vanuit Frankrijk in Nederland opgericht door de
abdij van de Norbertijnen te Heeswijk. Pater J.L. Dehon,
de stichter van de Congregatie van de Priesters van het
H.Hart, richtte in 1923, kort voor zijn dood, "het
Apostolaat van Eerherstel" op, dat na 1947 ook werd gepropageerd, maar geen echte bloei meer heeft gekend.
Datzelfde geldt voor het H.Uur, een uur meditatie op donderdagavond over de doodsangst van Christus in de olijfhof. De bovengenoemde pater Mateo ss.cc. schreef daarvoor een uitgebreid kerkboek, dat in 1922 door leden van
zijn congregatie in het Nederlands. werd vertaald, p.
Matteo Crawley Boevey "Heilig Uur, twintig verschillende
methoden van het H.Uur te ~ houden" (Leuven-Ginneken).
In het bisdomblad van Breda, Sancta Maria, staat vermeld,
dat in 1930 (7, p. 483) reeds in 45 kerken en kapellen
dit H.Uur werd gehouden en in 1936 (13, p. 241-242) maandelijks in 112 kerken en kapellen van het bisdom ..
Nu
Vele devotiepraktijken uit de jaren 1900-1960 ziJn na
die tijd vaak spoorloos verdwenen; de gehele leefwereld
van de maatschappij veranderde. Toen op het Tweede Vaticaans Con c ilie aan de viering van de eucharistie terecht
een centrale plaats in het geloofsleven werd toegekend,
begon in vele kerken een tweede beeldenstorm; altaren
werden verplaatst en vele beelden verdwenen.
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HET DIEREN ABC
door Jan van der Westerlaken
Pater Wilfried Mertens herinnerde zich nog een deel van
een dieren ABC.
Waarschijnlijk werd dit vroeger op school geleerd.
Wie kan dit ABC verder aanvullen?
De A is een adder
een giftige slang.
De B is een beer

. . ... ".
"

De

c

""

....

"""

is een citroentje
een vlinder in het geel.

De D is een dromedaris
een éénbultig kameel.

Groeiende welvaart en veranderde levensstijl deden ook
uit de huiskamers vele beelden verdwijnen; op antiekmarkten stonden ze in grote aantallen te koop.
Bij het bezoek aan Paray-le-Monial in 1986 heeft paus
Johannes Paulus II de devotie tot het H.Hart van Jezus
opnieuw aanbevolen.
De stichting Getuigenis van Gods Liefde heeft daarom in
hetzelfde jaar te Paray-le-Monial een nieuw centrum voor
deze verering geopenq.

1. In 1980 heeft Paulus van Daesd.onck het schilderij
gekregen van de Paters Capucijnen uit Meerseld.reef.
2. Op bevel uit Rome moest het schilderij uit het
klooster verwijderd. word.en, daar het hart als pars
pro toto niet vereerd mocht worden,
3. Jan Soeterboek tekende het schilderij.

UNIFORMEN; PEITEN EN HEIMEN
Op 5 juni dit jaar werd Paulus door de heer C. van
Ginneken verrast met een aantal fraaie uniformen van
marechaussee, douane, politie en leger.
Ze werden deze zomer reeds geëxposeerd.
Op 17 september verraste hij ons met een doos völ schitterende uniformpetten en helmen.
We hebben deze prachtige collectie hoofddeksels in een
speciale vitrinekast uitgestald.

HET JAN SMEEKENS•PAD
door Jan van der Westerlaken
Op zondag 28 augustus werd op de Pekhoeve het Jan Smeekens
pad onthuld door wethouder Rops.
Jan Smeekens werd geboren 13 juli 1920 en overleed 23 juni
1980.
Hij was Ulvenhouter en sportman in hart en nieren.
Hij werd al in 1941 Nederlands kampioen 2e klas in het middengewicht. Vanaf 1942 tot 1962 is hij Nederlands kampioen
geweest le klas.
Aanvankelijk in het middengewicht en later in het middenz waargewicht.
Twintig jaar aaneengesloten Nederlands kampioen; een
vrijwel unieke prestatie.
In Milaan is hij in 1951 Europees kampioen middengewicht
geworden ondanks dat hij nauwelijks kon eten van heimwee.
Hij was ook deelnemer aan de Olympische Spelen van Londen
in 1948 en van Helsinki in 1952 .
Jan was overigens geen eenzijdig sportman. Hij deed ook
aan atletiek en liep de 100 m ooit in 11,3 sec.
Hij was ook een verwoed turner en was vaak de onmisbare
onderste man bij het onderdeel pyramide.
Joris van den Berg heeft ooit over de geweldige inzet
van Jan Smeekens geschreven.
Over de tijd die hij achter in zijn schuurtje aan zijn
sport besteedde en de onvoorstelbare inspanning om zo
lang aan de top te blijven.
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Een moo i e kollektie Uniformen vormde de belangrijkste
aanwinst in de afgelopen periode.
Marechaussee, Politie, Leger en Douane zijn voortaan in
ons museum te gast .
ze wachten op een gulle gever van etalage- of paspoppe n
om deze kostuums te tonen.
We kregen o.a .:
Archief
Het notulenboek van de Katholieke Arbeidersbond te Bavel .
Bibliotheek
Ruim 250 boeken van allerlei aard; 85 boeken uitgegeven
door Belgische heemkunde kringen.
Wetho ude r

J an Raps onth ult h et straatnaamborcL

Café
Kruik/bierkrat driehoef ijzers

foto Jac Bax

Bi j d e onthulli ng van h et J a n Smeek enspad droeg Fem i a
Smeeke n s s p o ntaan he t volge nde gedich t voor .

I n d e e s wegg ooi maat sch appi j.
I s bijna n iema nd toch meer blij .
Waar i s de s l agers j o n gen op de f i ets .
Fluit end a l verdien hi j bijna n i ets .
Zit e r i n d ie sok een k nol .
De vuiln i s b a k in , a l i s hij nog zo vol .
Ha dden ze des tij ds , dat gat i n mijn ziel gezien .
Welli c ht stop te ze mij in de conta iner missch i en .
Ma ar ik maak g e luid .
En s pring er uit.
Oo k al mi s ik di e d ageli j kse zoen.
Er i s zo vrese li jk veel te doen .
Zoa l s v andaag, h et J a n Smeek e n spad .
Geen gro t e s traat , maar ' t i s toc h wat.
Om d it t e b e l even .
I s voo r mij d e moeite waard , om voor te leve n.

Curiosa
Oude stafkaart, zes , 78-toe-renplaten, reclameservies,
touwnaald, 7 bromfietsplaatjes, voo·r oorlogs fietspl a atje
(1936-1937).
Elektra
Perculator-koffiekan, ouderwets verwarmingskacheltje .
Fotografie
2 oude fototoestellen.
Geneeskunst
Ouderwetse rolstoel, ondersteek plat model', kinderbadj e ,
leukoplastdoosje, vlag EHBO - Ulvenhout.
Kelder
Weckt e rmometer, vele weckflessen.
Keuken
Nootmuskaat rasp, kruidenblik, broodmandjes, gla zen schaaltjes, sfinks- bord, steelpan.
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Koninklijk .huis''
Sierfles bevrijding.
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School
Vele schoolboekjes met o.a. De meiboom 1.
Speelgoed enz.
Spaarpot
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. li.erdè bandieten binnengedrongen in de wonlnfr van _ee.n
alleen-wonenden man achter d" boterfabriek aan. den
weir nur Chaam-'Ulvenhout, •op ongeveer 10 K.M. ·van
Breda; Zij h!lbben getracht de~ .mari te berooyen, doch .
móeten niets van hun eadlng gevonden hebben. -Daarna
hebben dé bandieten het. hulsJe in brand gestokeh. De
man is zwaar gewond in het Sint Laurentlusgestlcht te
Olnniken opgenomen. ·
.., .
·
.
.
·Nader vernemen wij, dat de man, P . van den Burg, In
het • zl.ekenhuls ligt met vijf gaten 1n het ho<ifd, ' een
wonde aan de hand. en een verbrànd been: Hij ' 'Is . begrlJ"
~lijkj!r~s totaal overstuur en verklaart riu eens dat J;llj
dol)r . twè!l, "dan weer dat hij door drie kerels is. over,,.
vallen. · . · · ·
De woning is geheel afgebrand.
De toe-Stand van den man Is ernstslg, al is er op het
~genbl!k geen ·~!reet levensgeva&r.
·
Het on,derzoék Is in handen van de rljkspolltie.
Men deelt oÎis nog he.._volgeude ' mee:
Tegen m!dclérnacht kwamen er · twee· gemaskerde personen, . ~eM · de verklatlnC ,van .den aansen.llene een
kleine eia. -* · groote, bet hitfsJe' 'bttinen en iroeg,fü om
gelé1: De man had enkele ghfdens ..In ijjn portemonnale,
die hij hun· ter hand stelde. :Bet was den bandieten niet
voldoende, waarop zij een h~st , hebben opengebro·ken,
waarin een trommel stond, die echter met speculaas was
gevuld. · ZlJ mooten toen den,', man be\vusteloos hebben
ge~la.gen . Bl!Jkens de wonden .op het hoofd' moet ·dit ge- •
beurd zijn met een ljzeren ~óorwerp, Pe bandieten hebben toen het bed van. B• .in br9.rid gestoken, wliarin de
man. tn half bewustelcozen· .toe.s tand was geen liggen.
Weldra bemerkte hlj/ l!I\~ hèb. bèd in lichte laaie st.ond.
HIJ kreeg aan belde 'bêënert z1vare brandwonden. Met een
vreeselijk verbrand been en 'voet is de man toen naar ·
zijn buurman T. Goos over' \'en .afstand van 60 M. , als ,
het .ware eekfopen. ' <': :;t11; ' ,: . .
. ·.
.
Onderwijl stond, aange~b.ltll:erd ··door dert felien wind,.
heth titsJe :1n lichte lae,1e1 ·het was In korten tlJd geheei
verbralid .. De .klndei:.en"'l'.!Yl ~en heer Ooos hebben toen .
aan de boterfabriek, op een ;»stand -van enkele minuten"·
_telefoni,scii mediscbe en ge~lijke hulp .• gevq1.agd. Dr.
Oommers heeft. de· eerste hiitp verleend en· (!en ·armen.
man ' met. Zlln ~ ~autQ naar hH ziekenhuis gebracht. Ook
de politie ,w~ . ii~êli,S.: ter pl~~tse en zij heeft het onder- .

Winkel
Cacaoblik, scheepsblik noodrantsoen, winkelschepje, doos
voor bouillonblokjes.
wereldoorlog II
Doos met noodbiscuits .
Schenkers waren o.a.:
de families, dames en heren
, Mw. Aarts, Benedictinessen
Poolseweg, Jacomijn Diepenbrock, Mw . ,L. Dénis, N. v. Dun,
Mw. J. v. Gastel, Mw. Eland, J. Heestermans, Mw. Janssen
StadhoudezsA. v. Loenhout, Nel v. Loenhout, de Kort,
v. Schendel, Jan van Valkenburg,

BELASTIN:;PLMTJFB ( 2 )

De oproep had nog meer resultaat.
We kregen meerdere (oude) verzekeringsplaatjes én een
drietal echte belastingplaatjes van vóór 1940, de z.g.
fietsplaatjes.
Dank aan de gevers!

, ·

_ .

.. 'tri den ·nacht van 2':aterdag op zondag !lijn :twee gemas-

Religie
Beeldjes Lourdes, wijwaterfles, schilderijtje, kandelaar
-met kaarsen.

In Brieven van Paulus 70 p. 207 deden we een oproep voor
een "belastingplaatje" 1987 van een bromfiets.
De heer H.P. de Jong, secretaris van de heemkundekring
"De Willemstad" wees er ons op dat het geen belastingplaatje
is maar een verzekeringsplaatje.
Hij heeft helemaal gelijk!
Tevens zond hij ons een ongebruikt exemplaar uit 1987.
Bedankt heer de Jong!

~ . ;.~ ·· : ·

,: ·' , ' · ;:

Kleding
Valies,damestas, gerief néj.aister, 1 ·uniformen _. van Leger,
Luchtmacht, Douàne, Po.litie en :Marechaussee.

w~ ,: :.J:e~eiili:.1.. t~=~ett.Js. rrib~t
0

ROOFOVERVAL TE ULVENHOUI'

door Kees Ieijten

eertlg geld hebben :
bezeten; mllleir ~nifr *en ze ~- gaf hij .cl.at gewoonlijk In
bewarmg bij .dQ ~fa.qtlJ~ P., Il wie h\I' '411 jaar m dienst;".
js geweest; · 1 .: ,.n ·~
·
. .
. .. .
Er zJJn twfè )rtfn~n gcari:e6teerd, ~ar r:Ie ,rllkspolltle
acht hét ~ter, .!fporloppig, ter Wille \'an het oµder~k.
g~en med~ee!#is~nl t4p doe1
·

Op 24 november 1928, nu 60 jaar geleden werd Ulvenhout
opgeschrikt door een roofoverval op de heer P. van den Burg.
Twee hierbij afged.rukte krantenknipsels verhalen uitgebreid over deze mi sdaad.
Zoals gebruikelijk in die tijd werd een en ander direct
als gedicht aan de man gebracht, een gedicht dat we hier
naast afdrukken.
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ROOFOVERVAL TE ULVENHOUT
Een menschhanteerende daad van twee gemaskerde man nen . die een 69
· jarige oude man in 'zijne woning levensgevaarlijk mishandeld en onb cholp~n
i:orgeloo1 .s chterlatend en nog zijn woning in brand gestoken hebben.

W ijze : 0 God ik leef in nood .
0 gruwel nooit gehoord,
Een man bijna vermoord .
U it louter geldgewin,
Braken zij bij hem in. .
De oude tobber gaf uit angst zijn geld.
Maar nog niet genoeg gebruikten zij geweld.
Sloegen hem daar terneer,
En zochten toen naar meer.
Doorzochten g'heel zijn huis
bis
0 vreeselijk gespuis,

Men brak zijn hart uiteen,
Meer geld, dat was hun meen.
Maar dat was niet te veel.
Hun valschheid nog v erheel,
Aan hun roofauch t nog niet te volle voldaan,
Stak men nog zijn huisje door den brand aan .
Lieten den stakkerd daar alleen.
Achter in droef geween.
Maar door doodsangst overmand,
Redde hij zich nog uit den brand.

Hoe kan den mensch zoo zijn ,
Zoo'n v rees' lijk barbaars- zijn
Zoo duivelachtig slecht.
Niet bang voor Godsgerecht,
W ij hopen, dat de aardsche rechter alras
Deez' daders opspoort, 't zij w ie het ook was.
En strafte voor dat kwaad,
Voor zoo een wreede daad.
't Is den wensch van iedereen.
Want 't is o p en fop geme en.

UI'l'SPRf\.AK ( 6 4)

Een dag zonder lach
Is een ver l ore n d ag

BRIEVEN VAN PAmm

1• Het informatieblad voor de leden van de heemkundekring "Paulus van Daesdonck•
te Nieuw-Ginneken . Bet staat internationaal geregistreerd onder ISSN-0166-0438.
Bet verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast vee l informatie voor de leden
ook vele kleine b ijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de
vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de ge"ente Nieuw-Ginneken.
Redalc:tie
Redaktie- adres
Omslagtekening
Lay-out

C.J.M . Leijten en J.C . van der Westerlaken
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout, 076 ·- 61 27 42
J.A.M . Soeterboek
C. J.M. Leijten

De heemkundekring "Paulus van Daesdonck• werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk
e rkend als vereniging op 25 november 1975.
De verenig ing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
v 282568 •.
Sekretariaat
Bankrekening
Girorekening

Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 01613- 34 88
52.18.33.639 t . n.v. Paulus van Daesdonck
37.13.311
t.n.v. Paulus van Daesdonck

Ledenadministratie
Paulus van Daesdonck, Postbus ·89 , 4850 AB Ulvenhout
MUSBUM

'i);i""hëëmkundekring heeft een eigen he emkundig museum op het adres Pennendijk 1.
Bet museum is geopend elke le zondag van de maand van 14.00 uur-17.00 uur en
voor groepen op verzoek. Schenkingen voor de kollektie gaarne op de adressen:
A.P.J.M. Luijten
W.A.
Langen
Verkooijen
A.M.M.
~

J.C. v.d.
C.J.M.
J . A. v.
W.A.
B.J.M.
A. P.J.M.
J.A.M.
P.J. v.
A.M.M.
J.M.E.M.

't Hoff landt
36
Kloosterstraat 46
Markweg
2

Wester laken
Leijten
Dorst
Langen
Meeren
Luijte n
Gr auwmans
Booydonk
Verkooijen
Jespers

PUBLICATIES
1975 Monumentenboekje
1977 Molen "De Korenbloem"
1977 130 jaar Mariaschool .
1978 Korenmolen "De Hoop"
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980 Van Ginneken tot Nieuw Ginneken
1981 Driekwarteeuw Constantia
1982 David Tomkins
1983 Veldnamen 1T20 (1983-1986)
1983 100 jaar school Galder
1984 carnaval in Oud- en Nw, Ginneken
1984 Goude n Paulus
1985 Tus sen Witte Wolk en Anneville
1986 Wandelen in Strijbeek
1987 Kerken in Bavel
1987 Wandelen i n Ulvenhout (Callot)

Ulvenhout
076 - 61 29 26
')1613 - 14 67
Bavel
076 ·- 61 31 55
Strijbeek
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
2e secretaris
penningmeester
2e penningmeester
technisch koördinator
medew. Bavel
medew . Galder/Strijbeek
medew. Ulvenhout

(1987)
( 1988)
(1988)
(1988)
(1987)
(1987)
(1986)
(1987)
(1988)
(1988 )

J.M.E . M. Jespers (uitverkocht)
J.C. van der Westerlaken
C. J.M. Leijten
B.J . Dirven, K.A.H.W. Leenders e.a.
Dr . J.L . M. de Lepper
B.J . Dirven• J.C. van der .westerlaken e . a .
J.C. en R. van der Westerlaken
Drs. B .J.C. Verhoeven (B.v.P. 39)
Ir. Chr . Buiks
A.M.M. Verkooijen e.a . (B . v . P. 44)
Brieven van Paulus (46)
Redaktie e.v.a. (B.v.P. 50)
Jac Jespers
Jac Jespers en Drs . Harry Verhoeven
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC.
Ir. W.J. Bonekamp, M.P.C. Scheepers

LIDMAATSCHAP
Bet vereningingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus .
Naast diverse heemaktiviteiten, lezingen , tentoonstellingen en excursies geeft
de kring het tijdschrift "Brieven van Paulus• .uit.
Bet lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het

verenigingsjaar 1988-1989 f 25,-- per jaar.

