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,, T@rieuen \Jan ttaulus '' 

Tweemaandelijkse periodiek van de 
heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 

Redaktie: Craenl aer 18 17e jaargang nr. 9 ' 0 
4851 TK Ulvenhout. ISSN-0166-0438. 

Nieuw-Ginneken,15 Hooimaand 1992. 

HE'T WAPEN VAA NIEUW-GINNEKEN. 

Het wapenbord van Nieuw-Ginneken, dat Paulus enkele maanden 
geleden aan zijn kollektie kon toevoegen blijkt een interessant 
voorwerp te zijn en een uitgebreid onderwerp van bespreking in 
deze afl evering van uw tijdschrift. 
Een krantenartikel uit 1874, dat ons door Marie Louise van den 
Wijngaard ter beschikking werd gesteld, completeert het geheel. 
Jan van der Westerlaken streek neer op Anneville en beschrijft 
voor U de boerderij op dit landgoed. 

Een keur van grote en kleine artikelen completeren deze Brieven 
van Paulus grotendeels echter gewijd aan 

HE'T WAPEN VAA NIEUW-GINNEKEN. 



Beste Heemvrienden, 
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heemkundekring 

PA U LUS VAN DA ES D 0 N C 1< 

Nieuw -Ginneken 

Hooimaand 1992. 

Het zeventiende verenigingsjaar is bijna achter de rug . Ge
woon~egetrouw is het afgesloten met een aantal buitenactivi
teiten. Hoogtepunt hiervan was ongetwijfeld de Historische 
Optocht , die op 28 juni tijdens Bavel Anno en ter ge legenheid 
van Vijftig jaar Nieuw-Ginneken werd gehouden. Ook Paulus zat 
mede in de organisatie en heeft ook veel bijgedragen aan de 
"aankleding" van de optocht . 
Velen hebben van de optocht genoten. Meer dan vijftig groepen, 
wagens en individuelen hebben deelgenomen . Er is veel tijd en 
zorg aan besteed en het resultaat was er ook naar ! 

Onze jaarlijkse fietsexcursie ging dit jaar naar de kaas- en 
wijnboerderij van de familie Va~ de Ven in ' s Gravenmoer . Het 
was toch erg aardig om zo'n ambachtelijk bedrijf eens wat na
der te kunnen bekijken. Bovendien ging de fietstocht door de 
schi tterende omgeving van Bavel, Dorst en Dongen . Ook voor 
deze aktiviteit van Paulus zijn el k jaar weer liefhebbers te 
vinden . 
In Ginneken werd op grootse wijze aandacht besteed aan het 
feit dat het vijftig jaar geleden is dat Ginneken door Breda 
geannexeerd was. 
In mei vonden ter gelegenheid daarvan ve l e activiteiten plaats 
o .a. een tentoonstelling in het oude patronaatsgebouw (zoals 
dat nog steeds genoemd wordt) aan de Viandenlaan dicht bij het 
Schoolakkerplein . Paulus heeft aan deze tentoonstelling meege
werkt door een aantal poppen in oude kl ederdracht tentoon te 
stel l en zoals o . a . de oude Suisse uit het Ginneken, die de orde 
bewaarde in de St .Laurentiuskerk, de gemeentebode zoals die 
nog in het oude raadhuis functioneerde, een marechaussee en 
paters uit Bavel en Meersel-Dreef . 

Het is een jaar waarin het vijftig jarig bestaan van de ge
meente Nieuw- Ginneken herdacht wordt. 

OORKONDE 
In 1992 was het 50 jaar geleden 

dat Ginneken door Breda werd geannexeerd. 

Als blijk van waardering voor de medewerking aan het herdenkingsprogramma 

ter ge legenheid daarvan, werd deze oorkonde uitgereikt aan 

.... ..... ... .. .. " ... ..... " Hl'JJ:1.~.~NQ~.IS8 .I. ~.G .. P.1W~.~~ .. Y.~.~ .. P.~I~RP.~.L ......... ..... . 

R.J.P. Houben, 
penningmeester 

Namens de Stichling 'ANNEX-50' 

A.W. van Ierssel, secretaris 
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Hieraan is door Paulus op velerlei manieren en op velerlei 
plaatsen aandacht besteed. Zo is de tentoonstelling in het 
museum erg druk bezocht. Al meer dan duizend mensen hebben 
hun belangstelling getoond en enthousiast gereageerd. 
Voor de heemkundekring is dit een reden geweest om de eerste 
zondag in september n.l. 6 september iedereen nog eens de 
gelegenheid te geven de foto's en kranten artikelen uit de 
afgelopen vijftig jaar te komen bekijken. Maar dit is echt 
de laatste kans! 

Op 4 oktober wordt dan de nieuwe tentoonstelling geopend 
over een deel uit de collectie van Paulus dat we nog weinig 
hebben laten zien n.l. bidprentjes en oude prentbriefkaarten 
uit Nieuw-Ginneken. Een vervolg dus op de eerste tentoonstel
ling. 

Op 12 september is het open Monumentendag en gaan we traditie
getrouw op de fiets langs een aantal monumenten, die dit maal 
gelegen zijn aan de grenzen van Nieuw-Ginneken en het oude · 
Ginneken en Bavel. Elders in deze brieven leest U hier meer 
over. 

Op 28 september houden W1J onze jaarvergadering in de Fazan
terie. Over de vergadering voor de pauze vindt U elders in 
deze brieven meer gegevens. 
Na de pauze treedt voor U op Lia de Haas uit het Brabantse 
Vinkel. Zij is in het voorjaar opgetreden in het T.V.programma 
Van Gewest tot Gewest met Brabantse liedjes. Zij komt nu ook 
naar Paulus om na de koffie met worstebrood voor de leden van 
de heemkundekring op te treden. Zij brengt eigen liedjes 
maar ook liedjes van andere Brabantse zangers en begeleidt 
zichzelf op gitaar. Lia de Haas begint al naam te maken als 
pe Brabantse Troubadour. U begrijpt het al: U zou zichzelf 
tekort doen als U deze avond zou missen en .... verzeker U van 
een goede plaats door tijdig aanwezig te zijn. Aanvang 20.15 u. 

Ik wens U allen een prettige vakantie toe en hoop U in sep
tember in een goede gezondheid weer te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groeten 
Namens het bestuur van de 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck. 

l -7 . . 
ye-;~ zL{_- !!_~~ -- - -~ 
, . .----

"_;Le". van der Westerlaken 
- voorzitter. 
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AGENDA 1992. ( 70) 

jan. 

febr. 

mrt. 

1 Gemeente Nieuw-Ginneken bestaat 50 jaar. 
5 Opening tentoonstelling "Nieuw-Ginneken 50". 

20 Zangavond bij Paulus te Bavel ter gelegenheid 
van 50 jaar Nieuw-Ginneken. 

2 Tentoonstelling 50 jaar Nieuw-Ginneken. 
15 Brieven van Paulus (88). 
23 "Schatten bij Paulus III" op de Pekhoeve Ulven

hout van 14.00 - 16.00 uur. 

8 Tentoonstelling 50 jaar Nieuw-Ginneken. 
16 Lezing door weerman ~ohan Verschuren,Fazanterie 

20.15 uur. 

apr. 3 Paulus bestaat 17 jaar. 
5 Tentoonstelling 50 jaar Nieuw-Ginneken. 

15 Brieven van Paulus (89) 
24 - 25 Nationale Museumdag. Vele musea open. 

mei 3 Tentoonstelling 50 jaar Nieuw-Ginneken. 
16 - 22 Paulus exposeert in Ginneken t.g.v. Annex 50. 

juni 7 Tentoonstelling 50 jaar Nieuw-Ginneken. 
28 Historische optocht door Nieuw-Ginneken. 

juli 5 TentoonstAlling 50 jaar Nieuw-Ginneken. 
12 Excursie Geiten-Kaasmakerij te 's Gravenmoer. 
15 Brieven van Paulus (90) 

aug. 2 Museum gesloten. 

sept. 

19 - 22 Heemkamp te Baarle Nassau/Hertog * 
31 Einde 17e Verenigingsjaar. 

1 Begin 18e Verenigingsjaar. 
6 Museum open. 

Laatste dag tentoonstelling 50 jaar Nieuw-Ginne
ken. 

12 Open Monumentendag. 
Fietsen met Paulus: "De grenzen afgetast". 
Verzamelen N.H.Kerk Ginneken om 14.00 uur. 

28 17e Jaarvergadering in de Fazanterie, aanvang 
20.15 uur. 
Na de pauze treedt de Brabantse Troubadour Lia 
de Haas op . 



okt. 

nov. 

dec. 
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3 Volkskundedag te Tilburg * 
4 Opening nieuwe tentoonstelling 

"Nieuw-Ginnekén op prent en kaart". 
15 Brieven van Paulus 91 

19 - 23 Revue "Gemeente Nieuw-Ginneken 50 jaar jarig". 

Museum open. 
Tentoonstelling "Nieuw-Ginneken op prent en 
kaart". 

16 Lezing. 
27 Symposium: "Spanningsveld tussen traditie en 

vernieuwing op het Brabantse Land in de 19e en 
20e eeuw" in zaal Bruininks te Bavel. Aanvang 
9.30 uur. 

6 Museum open. 
Tentoonstelling "Nieuw-Ginneken op prent en 
kaart". 

15 Brieven van Paulus 91. 
31 Einde gouden feest gemeente Nieuw-Ginneken. 

* Activiteiten Brabants Heem, waaraan ook U kunt deelnemen. 

LAURENTIUSSCHOOL ULVENHOUT 70 JAAR. 
door Kees Leijten. 

Zeventig jaar geleden werd ook in Ulvenhout een r.k. lagere 
school voor jongens gesticht, die de naam St.Laurentius kreeg. 
De school heeft bijna 50 jaar onder die naam gestaan en be
staan aan de Dorpstraat, waar nu de showroom van Garage Van 
Hooijdonk gevestigd is. 

Een twintigtal jaren geleden werd de school gesloopt nadat de 
Rosmolen als opvolger de poorten geopend had. 
In ons volgend nummer van dit tijdschrift willen we extra aan
dacht aan deze school besteden. 
Jan Jonk en zijn team schrijven het verhaal. Maar ook Uw bij
drage is welkom. Kent U nog leuke anecdotes of verhalen over uw 
tijd op die school? Bezit U geen goede schrijver? Geen nood! 
Zet Uw verhaal op papier en de redaktie zorgt dat het keurig in 
ons tijdschrift komt. 
Hebt U nog klassefoto's van de school of foto's van het gebouw 
mogen we die enkele dagen lenen? 
We ontvangen Uw verhaal, anecdote of foto graag op het redaktie
adres, Craenlaer 18. 
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17e JAARVERGADERING. 

Op maandag 28 september 1992 houdt onze heemkundekring zijn 
zeventiende algemene ledenvergadering. 
De agenda luidt als volgt: 

AGENDA 

1. Welkomstwoord door de voorzitter. 
2. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 16-09-1991 

gepubliceerd in B.v.P. 86 p. 9 en 10. 
3. Jaarverslctg door de sekretaris. 
4. Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen 

in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester. 
5. Verslag van de kaskomissie (de heren Jo van Kaam en Henk 

Baartmans). 
6. Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde be

groting voor het jaar 1992-1993. 
7. Benoeming van de leden van de kaskomissie voor het vereni

gingsjaar 1992-1993. Henk Baartmans treedt af. 
8. Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

volgens rooster als bestuurslid af de heren J.A.M.Grauw
mans, W.A.Langen en H.J.M. Meeren. 
Zij stellen zich herkiesbaar. 

Ingevolge artikel 6 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement 
dienen de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór 
de vergadering aan het sekretariaat bekend te worden ge
maakt onder overlegging van een voordracht met 10 handte
keningen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze 
een eventuele benoeming zal aanvaarden. 

9. Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21 .00 uur. 

Pauze (+ 21 .00 - 21 .30 uur). Koffie met worstebrood. 

Na de pauze zal de Brabantse Troubadour Lia de Haas de avond 
opluisteren. 



DE GRENZEN AFGETAST. 
door Kees LeiJten 

MONUMENTENDAG. 
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Tradit1egetrouw organiseert Paulus van Daesdonck op zaterdag 12 
september,monumentendag in Nederland, zijn jaarlijkse fietstocht 
langs monumenten in de oude gemeente Ginneken en Bavel, die 50 
jaar geleden ophield te bestaan. 

VERTREK. 
De fietstocht begint bij U thuis met als doel de Nederlands 
Hervormde Kerk, in Ginneken aan de Duivelsbruglaan, waar om 
14.00 uur verzameld wordt. 
Er wordt een bezoek gebracht aan de Kerk en het Kerkhof met het 
monument van Chassé. 
Deskundigen zullen U rondleiden en wijzen op de interessante pun
ten van deze Ginnekense Monumenten. Na dit uitgebreide bezoek 
gaat de fietstocht verder langs drie eeuwenoude landgoederen 
in de oude gemeente Ginneken en Bavel. 

OUDE LANDGOEDEREN. 
Fietsend over de Galderseweg worden de landgoederen Bouvigne 
en Blauwe Kamer bezocht. 
Het slotje Bouvigne wordt aan de buitenzijde bewonderd, waarna 
het gezelschap zich zal ophouden in de Engelse, Franse en Duitse 
tuinen. 
Een lust voor het oog. 

Het landgoed Blauwe Kamer is tegenwoordig een warm tehuis voor 
dubbelgehandicapte kinderen, die daar liefdevol verzorgd worden. 

DAESDONCK. 
Het derde landgoed aan de Mark is Daesdonck, waar Paulus om
streeks 1350 gewoond heeft. 
Het kasteeltje is anderhalve eeuw geleden afgebrand, maar de 
boerderij bewaart nog steeds stenen herinneringen aan het oude 
"ladderkasteeltje". 

Deelname. 
De monumentenfietsdag staat onder leiding van bestuurslid en 
monumentenkenner Jac Jespers. De deelname is gratis voor de le
den van heemkundekring Paulus van Daesdonck. 
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DE HISTORISCHE OPTOCHT - 'N IDEETJE. 
door Kees Leijten. 

Op een van de maandelijkse bestuursvergaderingen van onze 
heemkundekring in 1990 vertelde bestuurslid Wim Langen enthou
siast over de historische optocht op Leur ter gelegenheid van 
de herdenking van 400 jaar Turfschip. 
Zoiets moeten wij ook doen in 1992 was zijn conclusie. 
Dat idee van Wim Langen, en zijn naam mag met ere genoemd 
worden, werd de succesvolle historische optocht van 28 juni 
1992 te Bavel. 
Jac Ros stond voor Paulus van Daesdonck op de eerste rij en 
maakte voor zijn kring het volgende verhaal. 

HISTORISCHE OPTOCHT "ANNO 20": 
ABSOLUUT HOOGTEPUNT. 
door Jac Ros. 

De "Historische Optocht", die zondagmiddag 28 juni j .·l. in het 
kader van "Anno 20" door de straten van Bavel trok, is het ab
solute hoogtepunt van dit feest-weekend geworden. Doordat de 
optocht onderdeel uitmaakte van de festiviteiten rond "Nieuw
Ginneken 50 jaar jong" deden ook veel inwoners van Ulvenhout 
en Galder-Strijbeek mee. Het aan tal medewerk.ers lag boven de 

vierhonderd. De publieke belangstelling was enorm. Ook van 
ver buiten Nieuw-Ginneken waren mensen op dit evenement afge
komen. 

MET WELKE OGEN 
De waardering voor de stoet langsttrekkende groepen, indivi
duelen en vreemd uitziende vehikels zal waarschijnlijk be
paald worden door de ogen waarmee men keek. Een kind zal de 
militaire auto's en landbouwwerktuigen misschien beoordeeld 
hebben, als komend vanaf een andere planeet. Om over de school
klas en de Kinderspelen uit het Paulusmuseum maar te zwij
gen. Waar kan een kind vandaag de dag op straat nog tollen of 
repen (=hoepelen, sorry!)? 
Het was, zoals de voortreffelijk presenterende Jan van der 
Westerlaken zei: "Bij het kijken naar de militaire voertuigen 
uit de Tweede Wereldoorlog krijg je een apart gevoel". Ik 
denk, dat dat vooral gold voor die mensen, die in 1944-45 
voor het eerst in hun leven een jeep van de geallieerden door 
de straten van een of andere Nederlandse stad of dorp hebben 
zien rijden. 
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INDRUKWEKKEND 
En er vielen veel van die auto's te bewonderen, zowe l "burger" 
als militaire. Een ambulance uit 1943, een bommenwagen en een 
kaartenwagen, waaruit vroeger in het veld strategiên bepaald 
werden. De anachronistisch geklede inzittenden deden enigzins 
afbreuk aan het geheel . Maar het was warm en ver! Verschillende 
deelnemers waren deze zondag uren in de weer om hun trots be
zit te showen. Een echte Volkswagen (1952) met uitklapbare 
richtingaangevers · en "brilletje" reed mee en een oude Chevro
let. Het was een indrukwekkend geheel. 

KINDEREN 
De kinderen aan de kant keken met open monden. Ook naar hun 
leeftijdsgenootjes, die meeliepen. De direkteur van de 70 jaar 
oude Rosmolenschool uit Ulvenhout, Jan Jonk, had zich ver
stopt achter een immense snor. Maar hij werd herkend . Onder
wijzer ben je en blijf je. Dat straalt van je af. Snor of geen 
snor! En dus sprongen de kinderen, als Jan belde in de rij. 
Achter zijn r~5 plagend en klierend, zoals kinderen van alle 
tijden doen. Dat verandert nooit. 

VOLWASSENEN 
Maar ook de meeste deelnemende volwassenen straalden iets 
bijzonders uit. Aan de gezichten en lijven van de mannen van 
de R.K.J.B. en vrouwen van de Boerinnenbond uit Galder kon 
je zien, dat ze defileerden. Een defilé: een speciale, bijna 
afgeschafte gebeurtenis . Topsporters kunnen het soms nog wel 
eens meemaken. Maar die zeggen dan vaak af, anders raken ze 
uit vorm. Vroeger gebeurde er niet zo veel in een stad of 
dorp. Dan was de presentatie van een sportvereniging iets heel 
aparts. En het gevoel, als lid van zo'n club langs de mensen 
te mogen lopen, gaf je iets trots. Van de negatieve kanten, 
die dergelijke manifestaties in zich konden bergen, was je 
je toen niet bewust, realiseer ik me nu. 

TOESCHOUWER 
Als "kind van de stad" keek ik afgelopen zondag ook vol ver
bazing naar dingen, die ik uit boeken ken, maar zelf nooit 
eerder gezien had. Op die momenten was ik toeschouwer. Ik zag 
"het wonder van de jaren 30": de zelfbinder; de wagen van 
de bijenhoudersvereniging St .Ambrosius uit Bavel; de volks-
dansgroep uit Ulvenhout als vrouwen die groenten naar de 
markt brengen en de eiervrouwen . 
Ook een koe met slee was nieuw voor me . Waarschijnlijk ook 
voor de jongens van Sound All In. Want toen de slee over de 
kabel van de microfoon van Jan van der Westerlaken gegaan was , 
deed dat ding het plotseling niet meer. 
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Bij het zien van de "Malle Jan" schoot de gedachte door me 
heen, dat mensen vroeger lichamelijk toch wel ongelofelijk 
veel harder hebben moeten werken, dan nu het geval is. 

PAARDEN EN RIJTUIGEN 
Een groot aantal rijtuigen reed mee in de stoet. Burgemeester 
Peter van der Velden met zijn charmante echtgenote en twee 
dochtertjes hadden in één ervan plaats genomen, volledig in 
Anno 20:kledij. Door de grote hoeveelheid rijtuigen zag je 
door de bomen het bos niet meer. Jan van der Westerlaken ook 
niet. In de war geraakt door alle Friese, Belgische en weet-ik
verder-veel paarden vergat hij te vermelden, dat zijn vrouw 
langs reed. Ze zat in één van de voertuigen naast een overigens 
aardig uitziende heer. 
Grandioos was de act, die de leden van de vrijwillige brand
weer met pastoor èn brevier èn sigarepeuk èn wijwater opvoer
den. 

HERKENNING 
Veel in de stoet bracht ook voor een "stadse" jongen herinnerin
gen aan het verleden weer tot leven: de bakkerswagen van Van 
Kuijck, de veegwagen van de gemeente Nieuw-Ginneken, de pastoor 
op zi~ n hoge damesfiets en de hondekar. Ik weet nog,hoe bang 
ik ooit als kind geweest ben voor een enorme grote hond, die 
onder een kar vastgebonden z~t. Maar ook de taferelen op de 
wagens van de K.V.O. en de K.V.B. uit Bavel van de wasdag en 
de "thuisnaaisters" gaven uitstekend de sfeer weer, hoe het 
dertig, veertig jaar geleden was. De "Mechel" was een schilder
achtige scharensliep. 
Het mooist was echter de groentekar uit het Karrenmuseum in 
Essen. De prachtige groenten en het kleurige fruit op deze 
wagen waren een plaatje. Bij het zien daarvan, kon ik de ge
dachte niet verdringen, dat het vroeger toch ook wel een 
beetje anders was, dan in de optocht ten toon werd gesteld. 

MUZIKALE OMLIJSTING 
De hele stoet werd muzikaal begeleid door de harmoniën uit 
de verschillende tot Nieuw-Ginneken behorende kerkdorpen 
en de Fanfare Christoffel uit Bavel. Ook het in Nieuw-Ginneken 
vermaarde gezelschap "Klank en Vreugd" had op een paarden-
kar plaats genomen en speelde en zong de hele route, dat de 
stukken er van afvlogen. 

HOOGTEPUNT 
De "Historische optocht" was het absolute hoogtepunt van "Anno 
20" 1992. De samenstelling en verzorging was van een zeer hoog 
niveau. En ik hoop, dat de organisatoren niet in de verleiding 
komen het evenement snel te herhalen. Men drinkt ook niet elke 
dag champagne. 
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MONUMENTEN IN NIEUW-GINNEKEN 8. 

De boerderij bij Anneville. 
door Jan van der Westerlaken. 

Op de gemeentelijke monumentenlijst zoals die in concept op
gesteld is en hopelijk aan het ei~~ van h~t jaar vastgesteld 
gaat worden staat o.a. de boerderiJ Ann~villelaan 97-99 of 
zoals hij in de volksmond beter bekend is ~ls: de oude boer
derij van Maas. Intussen is de heer Metz eigenaar gew~rden 
van deze unieke boerderij en wordt deze onder deskundige 
leiding gerestaureerd. . . 
Uit welke tijd dateert deze bijzo~dere boerderiJ en welke 
elementen zijn de moeite van het bekijken extra waard?, 
De boerderij op Anneville dateert uit 1844 en stond voor de 
grote schuur. Naast deze boerderij is in 1845 een grote 
schuur gebouwd. 

DE BOERDERIJ BIJ ANNEVILLE 
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Ferme à la terre d'Anneville a · Ginneken 18/4 
Boerderij op het grondgebied van Anneville te 
Ginneken 18/4 



In het begin van onze eeuw i s deze schuur verbouwd tot het 
huidige woonhuis met stal . Aan de oude boerderij was een he
renkamer gebouwd en deze werd door de familie Cuypers, de 
eigenaren van Anneville, gebruikt als ze op Anneville ver
bleven. 
Nadat in 1852 het landhuis was gebouwd werd daar uiteraard 
geen gebruik meer van gemaakt. 
Rond 1890 werd de oude boerderij afgebroken. De schuur werd 
daarna verbouwd tot woonhuis en stal. De boerderij was vroe
ger gedekt met riet en de huidige eigenaar heeft deze oor
spronkelijke dakbedekking weer in ere hersteld. In het woon
gedeelte vallen een aantal elementen op. 
Tussen de twee schuiframen in de zuidoostelijke gevel zien 
we een monumentale dubbele voordeur, die beslist ongewoon 
is voor een boerderij uit die tijd . Op de zijgeve l zijn twee 
grote deuren geschilderd . Dat is zo knap gedaan , dat je pas 
overtuigd bent dat het metselspecie en verf is, nadat je met 
de hand de contouren nagegaan bent. In deze "nep"- deuren 
zijn wel de raampje s van de kelder en het opkamertje ver
werkt . 

Deze opsmuk aan de boerderij is waarschijnlijk aangebracht 
om het aanzicht vanuit het landhuis voor de bewoners en be
zoekers wat acceptabe l er te maken . De toogdeuren van de stal 
zijn nog steeds voorzien van de kleuren, die behoren bij het 
landgoed Annevi l le n . l. witte en rode banen . Ook in de schuur 
die in 1890 gebouwd is vinden we in de gevel die uitkijkt op 
Anneville een nep- boogpoort met daarboven nog een nep~deurtj~ . 
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In deze schuur zijn de oude paardestallen nog te herkennen 
en zijn op deze plaats ook weer teruggebracht. 
Aan de andere kant van de boerderij vinden we de karkooi met 
een kleine woning en stallen . Dit gebouw dateert uit 1915. 
In de drie gebouwen vinden we een achttal "eerste" stenen in
gemetseld. 
De drie stenen in de zuidoostgevel van de boerderij zijn van de 
kinderen-van Prosper en Anna Cuypers van Velthoven . 
Hierop staat het volgende: 
- Therese Cuypers 26 mai 1845 
- Edouard Cuypers 22 mai 1845 
- Clara Cuypers 23 july 1861 
De twee stenen in de schuur zijn van de dochters van Frederic 
Cuypers en Johanna Storm. De oudste dochter Charlotte. was ge
huwd met Felix baron van Zuylen van Nyevelt . De tweede dochter 
Marie was gehuwd met Albert baron van Oldeneel. 
Daaroo staat vermeld: 

esse - B ~~F. van Zuylen van Nyevelt 25 sept 1890 
B esse - ~~ van Oldenneel-Cuypers 
25 sept 1890 

Aan de noordwestgevel van de boerderij vinden we voornoemde 
Charlotte weer terug en haar zoon . 

Op die twee stenen staan de volgende teksten : 
- Ch. Barggesse van Zuylen van Nyevelt geb. Cuypers 28- 8-1 908 
- Jean B - van Zuylen van Nyevelt 28-8-1908. 

Tenslotte vinden we in het derde gebouw, de karkooi met woning 
en stal de laatste steen . Hierop staat de vrouw van Jean Baron 
van Zuyl en van Nyevelt n .l. Maria van de Werve. . esse - Maria B ~~van Zuylen van Nyevelt geb.van de We rve 1915. 

Kort samengevat zouden we kunnen zeggen : een unieke boerderij 
met een rijke historie die gelukkig weer in zijn oude glorie 
hersteld wordt. Daarvoor is een woord van waardering best op 
zijn plaats. 

HET RAADSEL VAN EEN WAPEN II. 
door Kees L~ijten. 

EEN RAADSEL OPGELOST? 

Het raadsel van het wapen is waarschijnlijk opgelost . 1) 
Op 30 november 1874 bezocht Koning Willem III Ginneken om het 
citadelmonument bij de Nederlands Hervormde St.Laurentius
kerk te onthullen . 2) 

Precies 42 jaar nadat de Belgische en Franse troepen op 30 
november 1832 het eerste schot losten op de belegerde citadel 
van Antwerpen. 
Het was tijdens de Belgische opstand tegen he~ Nederlandse ge 
zag, dat zou eindigen in de onafhankelijkhe id van België 
ruim anderhalve eeuw geleden. 



Na 23 dagen heldhaftige s tr i j d moes t de Nederlandse strijd
macht onder leid ing van generaal Chassé capituleren voor de 
overmacht van 70.000 Fransen. 
Vele Nederlanders sneuvelden . 
Omdat de citadel van Antwerpen omstreeks 1870 gesloopt zou 

worden werd het plan opgevat bij de Kerk van Ginneken , waar 
ook hun commandant generaal David Hendrik Baron Chassé 
(1765-1849) en een van de officieren uit de belegerde c i tadel 
toen majoor , later luitenant-generaal Hendrik Gerard Seelig 
(1785-1 864) begraven liggen, een monument op te richten. 



Gezelschap van genodigden tijdens het spelen van het Wilhelmus 
bij de herdenkingsplechtigheid rondom het citadel monument 
op 20 december 1932. 
Men herdacht de gesneuvelden bij de val van de citadel van 
Antwerpen op 20 december 1832. 

foto: persburo Het Zuiden. 
uit: G. A . Breda afd . Beeld en Geluid . 

Op he t Ginnekense kerkhof werden ze herbegraven, terwijl een 
vi jfhoekig monument met een voetstuk in de vorm van de citadel 
de herinnering levendig zou houden . Het was ontworpen door 
architekt Vogel. In de voet verwerkte hij stukken hardsteen 
van de gesloopte citadel. De vijf blokken van dit monument 
dragen de namen van de bastions . Opmerkelijk gegeven is dat de 
Belgische regering in 1874 deze steenblokken als een gebaar 
van verbroedering uit de binnenkant van het bastion heeft la
ten hakken en voor dit monument beschikbaar heeft gesteld . 
Op 30 november 1874 werd het monument plechtig onthuld door 
Koning Willem III . De krant van 3 december 1874 verslaat de 
plechtigheid omstandig. 
Ginneken was prachtig versierd. Vijf erebogen gaven toegang 
tot het feestelijk versierde dorp. Waarschijnlijk heeft "ons " 
wapen een van deze erebogen versierd. 3) 
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De datum boven het wapen duidt er op dat he t wapen immers 
van die dag is. Hoe het op de Raad van Arbeid t e Breda t e
recht is gekomen is vooralsnog een raadsel. Misschien weet 
een van onze lezers een plausibele opl ossing , zoals ook de ver
onderstelling, dat het wapen eens een van de erebogen gesie rd 
heeft een plausibele opl ossing is van het raadsel ons verstrekt 
door ons lid Ginnekenkenne r Ad Jansen uit Ulvenhout. 

1 . Zie BvP 89 p.192: He t Raadsel van een Wapen. 
2. Zie het Krantenartikel hierna, uit het G. A.Breda, dat we 

ontvinge n dank zij de vriendelijke medewerking van Marie 
Louise van den Wijngaard. 

3. Zie "'t Ginneken " doo r Ad Jansen, uitgave Hein van Kemenade 
1989 p.106 - 111. 

4 . Met dank aan Ad Jansen, die de oplossing van het raadsel 
vond in zijn eigen boek . 

CURSUSSEN OUD - SCHRIFT . 

De Gemeenteli jke Archiefdienst Breda organiseert in het cursus
jaar 1992/1 993 ten behoeve van amateurhistoricj. , geneal ogen en 
andere belangstellenden cursussen "Oud-Schrift ". 
De deelnemers aan de cursussen leren het lezen en begrijpen van 
15e- 18e-eeuwse documenten. Vee l aandacht zal worden besteed 
aan de lokaal -historische aspecten van de t e behandelen 
teksten. 
De cursussen zijn bestemd voor beginners en gevorderden . 

De lessen zullen 1x per 14 dagen van 19. 30- 21 .00 uur worden 
gegeven. 
Cursusplaats: studiezaal van de Gemeentelijke Archiefdienst, 

Stadserf 2, Breda. 

Aanvang van de cursussen : half oktober 1992 . 

Cursusgeld: f 90, - inclusief lesboek. 

Inlichtingen en opgave van dee lnemers: 
Gemeen telijke Arch iefdienst Breda, Stadserf 2 . 4811 XS Br eda, 
tel. 076 - 294429 . 



234 
·• • : ·• .• ' .J. _· , __ , _ . .... ·-~· ~- -~-~ • :' . 

~ - ~- . 

-j .~-f~~~~--~ ,\ t ~:. . ---- ·-· --·-·· -- ···------· 
~ "! ! i 

i 
j 

~ +· 
. t 

i · . ( 

_1 

)) 1, J :E DJV BI{ 

P/,R u. c.ot-ri~\UNt DË CINl'\t"'-~ ~ 

:S. lVl . t R It. 0 r. . 1 " · 1 
~-eu,~~~ 1S!4. .i ) 

li'/J ~ ~~ U3 i 

.:-, r, l, ... <'l'A 

• 
-.. ~L i .). 

·i 
:~ 

OVER ETEN GESPROKEN 6. 
door Kees Leijten. 
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KONINKLIJK MENU 30 NOVEMBER 1874. 

Van Ad Jansen ontvingen we een copy van het menu dat Koning 
Willem III in 1874 voorgeschoteld kreeg, een menukaart die 
berust in ons gemeente-archief. * 
Traditiegetrouw vroegen we ook een reactie aan een restaurant 
in ons heem. 
De heer King van As, eigenaar van Restaurant Vivaldi in Ginne
ken, was bereid het menu te verklaren en er zijn visie op te 
geven. ** 

Het menu luidt als volgt: 

Huitres d'Ostende 
Bouillon Royale 

Bouchées aux Ris de veau 

File t de boeuf aux champignons 

Petits pois 
Chapons de Bréda à la Periqeux 

Compote 
Filets de lievre en Gelee 
Perdreaux rotis 
Compote 
Bécasses bardés 
Foies de Strasbourg 
Macedoine aux fruits 
Pieces montées 

Dessert 

(Oesters uit Ostende) 
(Bouillon met eigeel en as
pergepunten) 
(Pasteitjes met kalfszweze
rik) 
(Ossehaasfilet met champig
nons) 
(Kleine erwtjes) 
(Bredase Kapoenen met truf
fels) 
(Compote) 
(Hazerugfilet in gelei) 
(Gebraden patrijs) 
(Compote) 
(Houtsnippen in dunne spek) 
(Ganzelever) 
(Fruitsalade) 
(Rijkelijk opgemaakte taar
ten) 
(Dessert) 

"Het is een typisch menu uit het einde van het Franse Keizer
lijke tijdperk, waarover men erg lang deed. 
Meestal een halve dag. 
Men at in die tijd meer en langzamer. 
Overigens een goed menu, dat Vivaldi U offreert voor f 250,
per persoon. 

* Van archivaris Jan Broeders ontvingen we een tamelijk duide
lijk exemplaar dat hij na v e el experimenten voo r Paulus 
realiseerde . 

**Zie ook Brie ven van Pa ulus 31, 6 9 , 76 , 77 e n 80 . 

*** Hartelijk dank aan de heer Van As. 



UIT HET MUSEUM. b 
door Kees Leyten. 

'n Kogelflesje. 
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Onder de vele kleine zaken, die U in ons museum kunt 
bewonderen bevindt zich ook 'n kogelflesje. 
Lang voor de capsule-flesjes en beugelflessen waren ze 
in gebruik bij de limonade-industrie. 
De kogel, 'n glazen knikker, werd door de koolzuurdruk 
tegen een rubber afsluitring gedrukt. 
Door de knikker even naar beneden te drukken ontsnapte 
de koolzuur en viel de knikker in de hals. Bij het schenken 
zou de knikker weer voor de rubber ring kunnen rollen. 
Een ribbel in het glas hield de knikker tegen , zolang je 
de fles maar niet te recht omhoog hield. 

rubber ring 

o druk ontsnapt 
0 • steuntjes 

~· ~\ 0 f 

. . 

glazen bal ""' 0 

KOLLEKTIE PAULUS VAN DAESDONCK 85. 

Maand in, maand uit groeit de kollektie van ons museum. Velen 
brachten ook in de afgelopen periode iets mee voor Paulus. 

We kunnen de giften onderprengen in de volgende kollekties: 

Bibliotheek. 
Boek herwonnen levenskracht - ingebonden Katholieke Illustratie -
Boek Olympische Spelen - Contributieboek KAB (1947) 

Café. 
Lepel voor boerenjongens. 

Curiosa. 
Ouderwetse krultangen - tegel Etna - plakboek Mgr.Bekkers -
obligatie Tacitus Breda (1943) 

Elektra. 
Antieke telefoonbeantwoorder - Kamerselecteur - buitenlamp -
twee dimafoons. 

Geneeskunde-gezondheid. 
"Chirurgenpet". 

Keuken. 
Braadpan - voorraadbussen - oude mixer. 

Kleermaker. 
Hoedoprekker . 

Klederdracht. 
Herderscostuum. 

Kleding. 
Slobkousen - overhemd met losse boord - manchetknopen. 

Koninklijk Huis. 
Poster Oranjehuis - blikken Oranjehuis - dankbetuiging Prinses 
Irene - familieportret. 

Land-en Tuinbouw/Veeteelt. 
Grondboor - graanmolen. 



Meubelmaker. 
Profielschaaf. 

Museum. 
Boekenrek. 

Oudheidkamer. 
Twee strijkijzers - koperen beddekruik - zeer oude rolveger -
warmwaterkruik - kleedje. 

Religie. 
C~usifix achter glas - kruisbeeld - doos medailles en scapulieren 
wierookvat - medailles H.Familie - Oorkonde toewijding Maria -
Oorkonde toewijding H.Familie. 

Schilder. 
Oude rekening. 

School. 
Atlas - schoolboeken. 

Serviesgoed. 
Bekers. 

Slager. 
Worstmolen. 

Speelgoed. 
Kunstschaatsen. 

Stratenmaker. 
Tegelhamer - klinkerhamer - kniestukken. 

Wereldoorlog II. 
Asbak Katholiek thuisfront. 

Winkel van Sinkel. 
Oude pak thee - pak lux - reckitt - sigarenkist. 

De schenkers waren: 

Mevrouw, de heer, de familie L.Bastiaansen, J.Bink, B.v.d.Broek, 
C.Dekkers, J.v.Disseldorp, H.Geerts, C.v.Ginneken, J.Grauwmans, 
H.van Kaam, P.v.Kuijck, N.van Loenhout, P.Luijten, H.Mulder, 
J.Oomen, H.Platzbeecker, C.van Schendel, J.Snoeker, J. Snep
vangers, J.Teirlinck, C. Vlamings, J.Wilking en de heemkunde
kring Ulendonck. 
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UNIEK CONGRES IN HET KADER VAN 50 JAAR NIEUW

GINNEKEN. 
door Joep van Dun. 

• 1SPANNINGSVELD TUSSEN TRADITIE EN VERNIEUWING OP HET BRA
BANTSE LAND IN DE 19e EN 20e EEUW". 

Op verschillende manieren en velerlei terreinen besteden 
verenigingen en instellingen met de nodige creativiteit aan
dacht aan het feit dat Nieuw-Ginneken 50 jaar bestaat. 
Vrijwel iedere maand staat er wel een aktiviteit in het 
teken van het jubileum op het programma. 
Frote evenementen staan nog op stapel: 
de gezellige Strijbeekse dorpsbarbecue, de Zomerfeesten in 
Ulvenhout en de Nieuwginnekense revue in de herfstvakantie. 
Dit is nog maar een willekeurige greep uit hetgeen staat te 
gebeuren in het kader van 50 jaar Nieuw-Ginneken. 

CONGRES MET BRABANTSE IDENTITEIT. 

Al enige weken is het gemeentebestuur bezig met de voorbe
reidingen voor een uniek congres, dat zij organiseert in 
samenwerking met de Tilburgse hoogleraar prof. dr. H. van 
den Eerenbeemt. 
Van den Eerenbeemt is docent aan de faculteit der sociale 
wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant en een 

grootheid als het gaat om kennis van de Brabantse historie en 
cultuur. Met zijn vakgroep is hij bezig met een studie naar 
de geschiedenis van de provincie Noord-Brabant. In 1995 be
staat de provincie Noord-Brabant 200 jaar en ter gelegenheid 
daarvan brengt het provinciebestuur een boekwP~k uit op basis 
van de studie van Prof. Van den Eerenbeemt. 

-b=--.-==-
= 
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Voor het gemeentebestuur was dit de aanleiding om Prof.~an 
den Eerenbeemt te vragen om ter gelegenheid van het vijftig
jarig bestaan een congres voor te bereiden met als basis 
Noord-Brabant, de geschiedenis, haar ontwikkeling en haar 
toekomst. 
Daaraan vastgekoppeld de wens in te spelen op de actuele 
problematiek van het spanningsveld tussen groene gemeente en 
oprukkende s täd. · 
Uit het bijgaand afgedrukte programma kunt U opmaken dat het 
de heer Van den Eerenbeemt gelukt is een tegelijkertijd uniek 
als actueel congres samen te stellen met een keur van sprekers 
met een specifieke deskundigheid op velerlei terrein. 

PROGRAMMA VAN HET CONGRES. 

9.30 - 10.00 uur 

1. 10. 00 uur 

2. 10.05 - 1 0. 15 uur 

3. 10.15 - 10.30 uur 

4. 10.30 - 10.45 uur 

5. 10.45 - 12.00 uur 
10.45 - 11 . 00 uur 
11.00 - 11. 15 uur 

11.15 - 12.00 uur 

11 . 30 - 11 . 45 uur 

11 . 45 - 12.00 uur 

6. 12.00 - 13.00 uur 

7. 13.00 - 14.15 uur 

Ontvangst en koffie. 

Opening door burgemeester P.v.d.Velden. 

Inleiding tot congresthema: 
prof. dr. H. van den Eerenbeemt. 

Brabant vanaf de Tachtigjarige oorlog 
tot aan de Bataafse revolutie dr.L. 
Pirenne. 

Bevolkingsontwikkeling na 1795: 
dr. Th.Engelen. 

Ruimtelijke ontwikkeling. 
Ruimtelijke ordening:drs.J.Dekker. 
Infrastructuur 
a. Transport, weg en waterstaat: 

dr.M.ten Horn. 
b. Nuts-en communicatievoorzieningen: 

dr.C.ten Teije. 
Huisvesting en bebouwde omgeving: 
dr. G.Janssen. 
Landschap en milieu: 
drs. K.Leenders. 

Discussie o.l.v. congresvoorzitter: 
prof. dr. H.van den Eerenbeemt. 

Lunch. 

8. 14.15 - 15.00 uur 

14.15 - 14.30 uur 

14.30 - 14.45 uur 

14.45 - 15.00 uur 

9. 15.00 - 15.30 uur 

1 o. 15.30 - 16.30 uur 
15.30 - 15.45 uur 

15. 45 - 16.00 uur 

16.00 - 16. 15 uur 

16.15 - 16.30 uur 

11 • 16. 30 - 17 .00 uur 

12. 17. 00 - 18.00 uur 
17.00 - 17. 15 uur 

17.15 - 17.30 uur 

17. 30 - 17 .45 uur 

17. 45 - 18. 00 uur 

13. 18.00 - 18.40 uur 

14. 18.40 - 18.45 uur 
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Materieel bestaan: 

Agrarische sector: 
Prof. dr. F. Kriellaars. 
Ambacht en industrie: 
Prof. dr. H. van den Eerenbeemt. 
Handel en winkelwezen: 
dr. F. Jansen. 

Pauze. 

Sociale verhoudingen: 
Sociale ontwikkelingen tot W.O.I: 
dr. A. Thelen. 
Sociale ontwikkelingen na W.O.I: 
·dr. F. van Gaal. 
Vrije tijd, sport en vermaak: 
dr. Th. Linders. 
Dagelijks leven thuis: gebruiken en 
beleving rond levensloop en levensbe-
hoeften: dr. K. de Leeuw. 

Pauze. 

Geestelijk en cultureel leven: 
Onderwijs en vorming tot W.O.I: 
drs . . M.Hiemstra. 
Onderwijs en vorming na W.O.I: 
dr. Th.Hoogbergen. 
Cultuur en Kunst: 
dr. T.Wagemakers. 
Het gedrukte woord: 
dr. A. van den Oord. 

Discussie o.l.v. congresvoorzitter. 

Afsluiting door congresvoorzitter. 

AANMELDING EN INSCHRIJVING. 

Omdat de aanleiding het vijftigjarig bestaan van de gemeente 
Nieuw-Ginneken was krijgen inwoners van de gemeente bij de 
aanmelding en inschrijving voorrang. 
Het congres vindt plaats op vrijdag 27 november a.s. in zalen 
complex Bruininks te Bavel. 
u kunt zich opgeven op het gemeentehuis. 
Kosten f 50,- inclusief lunch, koffie en congresmateriaal. 
Inwoners van Nieuw-Ginneken, die zich vóór 15 september op
geven betalen slechts f 25,-
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TENTOONSTELLINGEN (3) 
door Kees Leijten. 
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museum . . . . . 
P IN DE LUCHT GESCHREVEN. /lwrer.rrcorT 

e 
likstlraek 

1) Zie "Kerken in Bavel" door Dr.C.S.M. Rademaker ss.cc. 
uitg. Paulus van Daesdonck 1987 pagina 12-14. 

Tijdens de Fran~e Revolutie ontwikkelt de Fransman Claude 
Chappe een optische telegraaf. 
Door gebruik te maken van telescopen kunnen de toestellen 
5-10 km uit elkaar staan. 
Op het traj ect Parijs-Lille (200 km) in 1794 als eerste in 
gebruik genomen zijn daarom maa~ 15 seinposten nodig. 
Tijdens de Franse bezetting krijgen daarom Amsterdam en Vlis
singen een rechtstreekse verbinding met Parijs. 
De Nederlandse regering laat de optische telegrafen verwij
deren als Napoleon in 1813 het veld moet ruimen. 
Ook op de toren van Bavel stond sinds 1809 zo'n toestel van 
Chappe dat Parijs verbond met Amsterdam. 1) 
Op de tentoonstelling "In de lucht geschreven'' in het PTT
museum in Den Haag (12juni-16 augustus) kunt U het toestel van 

4---- Chappe bewonderen. 

EEUWEN VAN WEVEN 
BIJ DE HOPI- EN NAVAJO-INDIANEN. 

Van 6 juni t/m 27 september 1992 vindt in het Nederlands 
Textielmuseum te Tilburg een tentoonstelling plaats over de 
weefkunst van een tweetal in weven gespecialiseerde indianen
stammen uit Noord-Amerika. 

De Hopi's kennen een zeer oude weeftraditie welke door de 
mannen in stand werd en wordt gehouden. Doordat zij zich 
nauwelijks lieten beinvloeden is hun weeftraditie ongewijzigd 
gebleven. Van de Hopi's worden ook manden, aardewerk, sieraden 
en aardewerk getoond. 

De Navajo's ontleenden de weefkunst aan de Pueblostammen, 
waartoe ook de Hopi's behoorden. Zij stonden echter open voor 
nieuwe invloeden. De objecten van de laatste eeuwen geven 
daardoor een prachtig overzicht van de ontwikkelingen in hun 
woongebieden. 

In de t entoonstelling z1Jn ve rder opnames van de indrukwekkende 
leefomgeving opgenomen waardoor begrip wordt 0pgeroepen voor 
de eerbied welke de Indianen voor de natuur en moeder aarde 
hebben. 
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BEDEVAART NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
door Kees Leijten . 

Op woensdag 6 mei j . l . vertrok aan de St . Jacobskapel te Galder 
een moedig stel fietsers , di e pe r fiets op bedevaart gi ngen 
naar Santiago de Compostel a. 
Precies zes weken later zouden zij hun bestemming bereiken . 
In de middeleeuwen werden velen veroordeeld tot een bedevaart 
naar deze Spaanse stad, waar de apostel Jacobus begraven zou zijn. 
Het was in die middeleeuwen de gewoonte dat men vertrok bij een 
St . Jacobskerk . 
Geen wonder dus dat de negen fietsers die morgen vert r okken in 
Galder bij St . Jacob uitge l eide gedaan door vele vrienden. 
Ons lid Wim Bonekamp was een van hen . In de kapel droeg hij een 

~ bedevaartslied voor . 

De negen bedevaartgangers met Wim in hun midden. Tijdens een 
oefenrit knipte de fotog raaf hen bij het kasteel van Gemert . 



Beste redactie en "Vrienden van Paulus". 

Vandaag mocht ik uw periodiek weer ontvangen, dat ik altijd 
met veel belangstelling lees. In vele gevallen kan ik er ook 
stof genoeg uithalen, die ik in mijn radio-programma's kan 
verwerken. 

In uw laatste nummer trof ik onder meer uitspraak 82 aan, die 
ik echter anders heb gehoord. Al weer meer dan veertig jaar 
geleden mocht ik nog wel eens met mijn vader een toertje gaan 
maken op zijn rijwiel met hulpmotor. U kent ze denk ik nog 
wel, die fietsen met zo'n ei er aan vast. Vaak gingen we 
richting Strijbeek en Galder en in het café in Galder werd 
ik nog wel eens verrast op een glas Ranja(overigens onbe
grijpelijk dat ik dat toen lekker vond!). In dat café in 
Galder stond op een eenvoudig vel papier de spreuk als volgt 
omschreven: 

Wie goed drinkt slaapt goed. 
Wie slaapt zondigt niet, 
9us wie veel drinkt komt hoog in de hemel. 

Omdat ik er toen zo om moest lachen werd een en ander voor 
miJ opgeschreven, evenals de grap van de Krakedatus, die ik 
nog steeds in mijn bezit heb hierbij insluit. 

Hopende U met deze informatie van dienst te zijn geweest, 
teken ik met vriendel~ke groet, 

WIES JANSEN JOURNALIST 
Zuilenstraat 39 Postbus 9564 
4813 AA Breda 4801 LN Breda 
076 - 144311. 

/ ~_) 
{,, Wies/Jahsen. 

" Ver~gever Omroep Brabant. 

DE KRAKEDATUS. 
door Wies Jansen. 
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Er was eens een pastoor op Galder die een dienstknechtje 
nodig had. Hij plaatste een advertentie waarin hij iemand 
vroeg die goed kon onthouden. 

Op een gegeven dag meldde zich bij hem een jongeman, die graag 
bij hem in dienst wilde komen. "Dat kan", zei de pastoor, 
"maar sommige zaken hebben bij mij een andere naam". "Om te be
ginnen wens ik nooit meer met meneer pastoor te worden aan
gesproken, maar met MENEER DE PROCURATUS". 

"Wel", zei de pastoor, "volg me naar, dan zal ik je wegwijs 
maken". "Laten we via de WENTELTOREN (dat is dus de trap) naar 
boven gaan, want daar staat mijn KRAKEDATUS, daar slaap ik 
's nachts in (zijn bed). Onder mijn KRAKEDATUS kun je nog net 
mijn ADVOCATEN (sloffen) zien staan". 

Via de WENTELTOREN (de trap dus) gingen ze naar beneden naar 
de woonkamer. In de woonkamer waren een hond en een kat aan 
het vechten. "Dat is MENEER VAN HALGEBRAS", zei de pastoor op 
de hond wijzend, "en dat is JUFFROUW VAN SPORGESPIN (de kat). 
Ze zijn ~u aan het HARKEPLUK spelen (vechten)". 

De jongeman probeerde alles in zich op te nemen en zag dat de 
pastoor een sigaar pakte. "Wilt u een vuurtje MENEER DE PROCU
RATUS", vroeg de jongen beleefd. "Ah", zei de pastoor, je be
gint het al te leren, maar je maakt nog een fout. Ik wens het 
woord "vuur" nooit meer te horen. Dat is het GLORIA IN EXCELCIS". 

"Kom", zei de pastoor, "ik zal je nog twee zaken laten zien, 
dan heb je voer vandaag genoeg geleerd". Ze liepen naar buiten 
waar een kippenkooi stond en een hooimijt. "Dat is de HELSE 
GRANADE (kippenkooi)", zei de pastoor "en daarnaast kun je nog 
net het HEMELGETREMEL (de hooimijt) zien staan". 

Ze liepen naar binnen en de pastoor zei dat hij erg moe was en 
·snel naar zijn KRAKEDATUS wilde. De jongeman wenst de PROCURATUS 
welterusten en bleef nog even in de woonkamer, waar de hond 

. (MENEER VAN HALGEBRAS) en de kat (JUFFROUW VAN SPORGESPIN) nog 
steeds aan het HARKEPLUK spelen (vechten) waren. 

Op een gegeven moment kwam de staart van de kat tegen de kachel 
aan en vloog in brand. De kat liep gevolgd door de hond snel 
naar buiten via de kippenkooi naar de hooimijt en zette deze 
laatste in brand. Het jochie bedacht zich geen moment en holde 
naar boven naar de pastoor. 



248 

Bijna buiten adem ratelde hij : 

"MENEER DE PROCURATUS, spring uit uw KRAKEDATUS , trek uw ADVOCA
TEN aan en spring van de WENTELTOREN, want MENEER VAN HALGEBRAS 
en JUFFROUW VAN SPORGESPIN waren aan het HARKEPLUK spelen. Ze 
zijn gevlucht van DE HELSE GRANADE naar het HEMELGETREMEL en nu 
staat de hele donder in GLORIA IN EXCELCIS". 

Of de jongen het baantje bij de pastoor kreeg, vermeldt de ge
schiedenis niet . We l is het zo , dat ik in verschillende café ' s 
vele glaasjes bier heb verdiend omdat ik - en nog steeds - dit 
verhaaltje heel snel foutloos kan afratel en. 

DIT ZIJN ZE 4. 
door ~ees Leijten. 

Onze leden Driek Sprangers, mevrouw Van Hooijdonk , Frans van 
Riel, Toon Vissers en mevrouw Van Gils reageerden snel op de 
foto die we in Brieven van Paulus 89 publiceerden. 
Allen werden herkend. 
Op de foto staan de volgende personen: 

1. Meester Van Mechelen 24. Toon Meeren (Notsel) 
2 . Meester Verschuren 25. Gerard Koels 
3 . Antoon Vissers(Geersbroek) 26. Kees Hei blom 
4. Jan van Oers 27. Koos van de Kerkhof 
5. Harrie Bakkeren of Gerrit 28 . Henk Goossens 

Coenders? 
6. Kees van Reijen 29. Martin v Hooijdonk Czn 
7. Jan Onincx 30 . Cor van Riel(café) 
8 . Frans de i-Joon 31. Driek Sprangers 
9. Kees van Rooij 32. Jan Sprangers 

1 0 . Janus Smeekens 33. Jan Aarts 
11 . Frans Verkooijen(pater) 34. Jan Zegge(Bieberg) 
12 . Kees Zwanen 35. Janus Voeten 
13 . Meester Van de Wouw 36. Jan Martens 
14 . Bart Verhoeven 37. Bart Nous 
15. Kees Martens 38. Pieter Hame l 
16. Jan Nelemans 39. Frans Smeekens 

Velden) 
lof Kees 

17. Kees de Koning 40. Wim Grauwmans Sj'._•f.z...,, 
18 . Kees Meeren 41. Janus Heijblom 
19. Piet van Reijen 42. Kees Goossens 
20. Kees Smeekens 43. Harrie Voeten 
21. A. Goosen 44. Jan Nous 
22. A. Oomen 45 ... . Graumans Sjefzn 
23. Jan Fens 46 .. ... Grauwmans Sjefzn 

vd 
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HET PLAKBOEK VAN PAULUS. 

In het archief van Paulus bevindt zich een unieke collectie 
krantenknipse l s over Nieuw-Ginneken, gerubriceerd en op vellen 
geplakt . Meerdere mappen vol. Een gedeelte daarvan ligt nu 
tentoongesteld op onze tentoonstelling "Nieuw-Ginneken 50". 
Deze unieke collectie plakboeken is in de afgelopen jaren sa
mengesteld door Wim Colsen, die op 18 maart jl. is overleden .. 
Paulus zoekt nu een opvolger. 
Wie wil het krantenknipselarchief van Paulus onder zijn hoede 
nemen? Wie wil het werk van Colsen voortzetten? Knipsels uit 
dag- en weekbladen van nu aangevuld met andere knipsels uit het 
verleden, die we regelmatig ontvangen? 
Het bestuur kijkt uit naar Uw telefoontje ! 

BIJGELOOF 60 
De Weck bederft als de vrouw tijdens het inmaken ongesteld is. 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT (81) 

Heiligen in de weersvoorspelling 

Juli - Hooimaand - Dondermaand . 
Regent het op Sint-Godelieve 
Het zal U drie weken met regen gerieven . 

Augustus - Weddemaand - Korenmaand. 
Met Laurentius uit 't klooster (10 aug) 
Ligt eenieder op de rooster (in de zon) 

September - Herfstmaand - Havermaand. 
Is Maria geboren (8 sept) 
Men zaait het koren. 

UITSPRAAK 83. 
Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet . 
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BIBLIOGRAFIE JAARGANG 17 (1) 
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PLECHTIGE ONTHULLING · 
T.à.li B&T 

Cl T ~b EL-1·0Îu1·E N T 
u 

GINNEKEN, 
ep lauda(•~ '30. November l87t 

' " 

Met f:/*!f daa gewon~ ern1t en' geestdrift 
werd gedareode geraimen tijd Je dag tege
moe~ gezien, waann het ~derla.ndacbt: .bart 

·uoa bcvr.edigd worden in r.ijn 11·eusch, 9m 

. Wa&rdeerl)ue . sorgeo YID onze.D .iecr geaëbleo 
tt.dg?°Jet ~ ~e11 beer J. L. H. Beijens , 
bacb . <lll.~oterblijfeeleo •an · da bij de ter
dedigi der Citadel 9an.A.ntwerpeq in 1880 
en:.otgende J•ren geaneateldc dapperen. Toe~ · 
reed1 /deed ·11ch bet eenatemm1g verlangen 
bnn~, dat een gedenkteeken IC>'! opgericht 
worden ter .plaat.se waar · die overbhJfa~len 
ter .· rt•Le waren gelegd, en aan . dat verlan
gen, èten 'erheff'end al1 edel, werd .M~ndag 
TOldqniog geac~onke~. . . . . 
" ~ morgens, ten, raam tl!• on'~ kwam 
~ JL de Kolfing, . vçrge1cld t~u HH. · ~· 
Hit de Prinacn Hendrik en Alexander, 

-·. 4iej te . samen_ de bc11prokcn p~ech.tigheid 
~aÓcll bijwonen, per. eitra~trean aan het 

· 1~á nn den epour•tg alhier un. ~t:t 
gerolg der VfJrst.chjke pereonco bcaLond uit•! 
graaf Damonceau, ádjudant, en jhr. V. d. i 
Pull, ordoooance-ofiicier van Z. M.; baron 1 
Birtcma ·no Grorcalina en jhr. Ue '. Bec~- · 
lelt, adjuäaoteo der Priostn. De Konmk· 
lüke muiiehereeoigiog Flijl 4" FolAar· 
tltr&g Le dezer 1Ude, welke op . hrt verron 
Y~ het atation poat gene. hiad, zouJ, bij_ 
a.annade~og un dea i.rern,'. deu Koiliug·, 
Wieu booggewaardeerdft legenwoord1gbeuJ . 
bij de to0rgenomeó plecbtigh~id, dn" r.oo&ec:r 

eien 1icblbaar teet.eu Y&a11 holde, liefde .e!l 
eerbied te &ien nrrij&en ov . bet graf der 
koene atrijdeu in de welbekende juen 18:30, 
l!S:Sl en Dcceaibtr 18~2, 'die toen bun 
leien ten djenale uc he( Vaderland hebben 
teil.· 'oft'et gebracht. Om . 001 ve~slag aan 
d11idelukbeid te doen winnen, kecrcn wij 

terng t.ot het ja.ar 1871, toen, en wel op 
deo 2s: .A.ugualua, · een rouwatoet ~ even 
uitgebreid - al•. prachtig na . aaq>~oat.elhug, 
op iDdlakweile~de .•ajH . . door d~ •L~aten 
n~. ~da ioog- naar de gemeeot.e q1noekcn, 
welke at.oei t.ot ·doel " b~·bc& ourbr~ngeo 
zaa&r . ee~ der kerkboull diér . gemetnte der 
tan · An11fcrpeD ·aaoge•oerdè en door de an-

in waar.de en beleekeoia deeJ klimmru, de 
geliofde t.oneo no 't IYilul•ru oa• Na.1 · 
·~·"'" te gemoet, en liet, ioen. · de tre111 
1tilst.ond, den gelie(den Vorst 1 /Yieii Heir 
loiull bloed plechLalatig in de oort:n klinken. : 
S&lwitacboten d?Orklierden de luéht, '' klok
gebom nu Breda'• grooteo · Lorcn deed iich 
op iudrakwekkende •ijse booren, e~ in dat 
koor Y&D for.cbe neugdcgalmen mengden r.ich 
de aachLf're klanktsn, no 't carillon, dai zich 
op el'cn YOOrtreff~lij ke" wijze ale altijd en 
tbaa1 op nderluidachen trant deed hoorcn. 
Ma.no~ van· dea hoógaten raag en •aart 
digbeid betonden JsJcb aan 'L 1tation, "ten 
einde ~ K. dea Koming de Yeracboldigde 
eer te ~reogen. Z.lO merktt'n ~ij daar op 
de . !liai1t.cn nn . Ourh>g, . Manne en Ko
loniëo, den Commiuari1 dc:t Koning• in 
deae prorincie, deJ! geaeraal·majoor Engel· 
taart, j08TWDQf : der . ~. 14.. .A~de~e, · 
den graaf Scbimmelpeuuiru~k tot Nyt"nhui11, 
GrooL1neetter de11 Konin~s eri prea1Je11t det 
Commissie voor het te onthullen DJonumt'ot; 
d~n generaal graar Van · Li~burg Stirum. 
b1füertgewoo11 Adjudant un z, . M.; Burge· 
meeater ~D WeLt.oudera f&D Breda,.deo gene
raal Coligoon, gooreme'1r van·Aotwrrpen, met 

rv ...... 
co 



zijn adjudant en, nevens 't g~rnizoen , alle 
militaire en burgerlijke autoriteiten deier 
atad. Nadat Z. M. · binnengeleid. en gecom
~limenteerd was en eenige oo~nblik.ken in 
't station •er.toefd bad, stapte Z M. met de 
Hem vergezellende Prioaeo in .het Yoratelij ke 
met' vier paarden be8pannen rij\iaig dat voor 
Hem gereed stond en rttd.~geleid door eenige 
autoriteiten in ~zonderlijke njtaigen en geës
corteerd door een piket huzaren, door Breda 
naar Zijne ~elernmin~plaats, de gemeente 
Ginneken. Ofächoon Z M niet te lireda 1ou 
vertoeven, wapperde alhier allcrwege de vader· 
land.sche driekleur, zoo nn openbare als 
particuliere ~bouwen. Bij Z. M doortocht 
door Breda zond Hij kwiati~iij.nK lijken 
handgrl>et toe aan allen, wel. roet 
achenen te weucben. He&. we 
zettelijk en teiaterend · etraikel 
vele pleehtig~ed~o en feesten, werk~ niet 
med.e. om het': aanzien van · den dag · te 
verhoogen. ·Viel er. in den . morgen· zware 
regen;· in den.· loop vin den dag k•am 
daarin wel eenige verbetering( .. doch . toen 
deden · .. zich giettnde najaar$s~ormen ·"Op 
oulZf9Hende wijze :geToelen. Temeer b_etreu- · 
ren wij het, 1dat 't weêr . ioo . grimmig no 
ge1ut was, ,wegen• de aioeite en ltoeten, 

sprak ht.b eerst den Koning toe en vrorog 
io ttne kernachtige rede "rio( bet gedronk
trieken, · opgtricht ter . l1P.rinnering aan . ge· 
aneu •el den bij de verdcd iging der Citadel 
no Antwer,pen, wier gebeente daaronder 
rustte, te mogen onthullen. Moeilijk . ia 
~.et . zich J.oa ·te maken· nn een gevoel · nn 
!.>eklemming, wtemoed, 1p1rnning en blijde 
verblffing in oogt-nblikken al1 deze. · Daarloe 
werkt bet denkbeeld mede, <fat wat nog 
aleebts ala een ongtijkte muu ateen of 
aarde voor o staat, door ·een · en hJ. wo•lrd , 
ee1ie en 'krle daad zal ~tempel(. worden 
tot een voorwerp dat heilig moei zijn io 
elp oog. ooachaLbur Yoor een~ieder die 't 

h~1 t op. de r~chte plaats c:lraa3', een •wnierp, 
dat ef'11erzijd:, de naam e'n roem vereeu ". igt 
van mannen , waaraan he t Vaderland de duur:lte 
verp l i cbtin~en hf'eft, e11 anderzijda Je deugd 
n n da.nkbaarhl"id ·verkondigt eener nat ie •. 
Plechtig -~klonk het · woord uit 'e Koninga 
moud, dat Hij 't gr-vraagde verlof verleende. 
Het vlaggedoek, dal het te onthullen· mon u
ment bedekte, werd wtggenomen en,, onder 
blijde juichlm•ten die op•elden in '.t geluk~ 
kige har't, blikten wij he·t onthulde monumen' 
in al zijne pracht, zijne sïerhJ lc beid, zijne . 

welke de Oiil11.ekeo.areo zich getroo~t hebben 
om hunne 'emee11te io ree1tdos ~e ,hullen. 
Wij stellen ,ons •oor om. in dit verslag op 
de te , Ginq~ken · aangebrachte ·yeraieringen 
t~rog te k

1
ómt-n, en ~olge~ 1;u den ~on11_1g, 

die den kprtt>.n af:ct1nd van Breda naar G111:. 
. ric!ke~ •el'dra h~ft af5elPgd. · Ten ruim 12 
orè ks&llÎ Z.M. en de Koni11klijke Prinae11 . 
met gevolg Ie Giónekeu aan. De harmooiro 
Bt.,-Cecilia dilr gemeente · ver~idde mf'!t 
ontplooid vaandel den Koning aan de grens 
der ~meen te en begroette Hem ·met j\lbe· 
lendt klanken. Ook had · zich, ter eere .des 
Konin~ , · het h1ndboog11chu1tersg"1elechap 
Willen& Il/. 'flijt '5° l'ol!arding, mrt on t 
rolde oanif'r bij ge11oemde harmonie unie· 
aloten. V 6ór .dd de Koning het ker~plein 
betrad, had:ien aldaar hooge civiele en mi · 
lit1ir'Ë autoriteiten plaats genpmen en ston
den er hereida geschaard oud-strijders v111 · 
de Citadrl, depulatiën va11 mutne,.schuttf'rij, ! 
inranterÏfl, artilJt>rie en cavalerie, f'O · ernig1• : 
oud·militaireu un lndie, die zich te 'Broii· 
heek bèvinden . Bij aankomst ter bt>slrmde 
vlaatlle VIII z. M.. die Yarm !l'rd tof'ge 
wuif d en toegf'j.uicht, nam de voor.genomen 
pl"cht -igl1tid onmiddf'llijk f'PD aanvang. D'" 
graaf R. J . Schimmcl1)('nni11ck voorooemëf 

grootachheid tegen. Inderdaad hebben wij 
reden de fru.iheid nn hPt meergenoemd ge
denk teek en t.e rOèmen . 't Stelt voor een •ijf· 
hoek, w:aarvau . . . • • maar neen, wij zullen 
er gl'len bt-schrijving van geven, waoL onze 
lezers vinden die folledig in de volgende 
uitv0e'rige (eestred~welke onmiddellijk n.a 
de onthulling van het hfoapr~~en :nooument, 
door den ge1reual graaf Van Liipburg 
Stirum, r als oudste militair ,lid der Com· 
mis~ie, gehoo den werd : 

.Aan a w woord, ..Sire, hce!L de D&tie. dit Leekea 
te dt.nkrn. · · . . · 

.UiL naa• !'&' .à• oe"aqden, aü aaam 9- .de 
muaaen der .. volkawapeniugen . vaD l!Hb ea .va• 
1830; uit n.aaar •aa 1 . .:0d· ea. seemacbt , · uiL naam 
n.D bel roemrijke tndiache lepr - .allu hiu w.er· 
t,egeawoordigd -:- 11i& ua01 vaD ·dé 11àt.ie • bet~ig ik · 
U, ::We, d~,oor de diepste 'er\cmtel!Jkheido Uwe 
fhjelkit aècn deze .huldo · ~wild, Uwe 14.ajdnciL 
bdsfi YCrWlgd ,"dat militaire gu ae wijdiag ~ID
'CYCll sou. Eere · U, · · . · · · . ·. · · 

· "Oai woord dm K0oings ia · in dea a&eeD Hr.
eeu willd. liet eerató_.op.c~ri!t liücU: 

•• Ef• dcok.boeld g111g uit · yan · . 
. WlL LEM I II, 

; den trouwen tolk iau 'L edelat getod de11 volkL'" 
· "Welk gevoel P Lleffie voor : h~L nderlaud, en de 

Y&al e wil • OUI • . Lot elken prij• ~ OUCI óaafbankeJijk . 
beid te bewar~nï en 'ercerin1' . Hll hen , die iD den 
kamp TOOr dai ~ . bet heil ig1te , de &wMllte 
oll'ers brachten , ook. die Yan bloed en leYon. 



• site,. 'l . wu nD de Vorden •u U • liuis at.eed• 
de wijt in dien .kamp YOOr · te gun. üoeu geaiacht 
ooit ~r moer bloed en . m"°r lc•ca •oor be& Vader· . 
land . Vöór drie "eeuw.en jubt •iel Ludowijk nn 
Nuaao op de .\tookerbeide. Ze.jaar noegcr werd 
itraa.f · Adolf bij Heiligerlee godood , terwijl acht 
jaar lat.et bet lood vu een d wept:r bet koaLb.ant 
· bloed deed atrooroen , en a na •lecb:s twee korte 
jaren, door den kogel no .èeu gelukk.iger d•eper, 
de groote Z•Jjger de Kroon •er.wierf •&11 boo~ · 
1\eo ~rtrlu.r' der ~ligicuae en p(>l'.it1ckc nijb.~1d . 
. "l>it wu het bcglo , · ~oorwu.r oen good begin, 
ecn . ~gin waarop hei •olk, •uor ·~ we1k iij 11ieden 
CD lèden , wd bogen n~ • een bcglD •. dat bel uoo1t 
•ergeleli kan; drie broedcri Y&ll den beldco11empt1l, 
co ~ la.at.Me uog. yee.J meer dan dat, een man 
bocdaoig er alccbLa w..eiqige waren in dco loop der 
rijden , in;ééo k'.orle ie.tien jaar guallen +oor hel 
odnland. · . 

"1.>il ia bel eenlc bloed, genoeg YOOr lang, maar 
01rt •oor . .Uw. geslacht. ~o bet laat.ale bloed '/ l.>en 
oop uu ee11weu ga ilt YOorb1j . Hul ia dat van 
hem. die. n&u·wr.h}k.s de k1nJerjare11 ool•aa~n , 
\e CuiJ&d·Rodrigo •oorbp de bras bcklo1ii, dat HD 

Uwen oovergetelijl.:~n •ader, 8ire, daL, •wmcê 
Hij de r.ege Ue&llöclde fall ' Q!ia• re· Hraa. 
~l::b nu, Sire, met dat dcuktieeld". •oor OD• Ter· 

•Î'RDlijkt, iijt .Gij voor~gaan . Uelija noeg~( 
z.oo •uk, bebl Gij 0115 •lier hart geroerd. . Hel 
·.-~iju der krijg.macht lag U 1te1--<l1 ó•. üij '1Ï'•l\ 
~- ·ge..chik.ld · flclegenbeid •eriuinie~ .TQÓr de 
•er betering , '-ii de ~eredeliog Hii' die uw:ht. V •• 
dat Koninklijke 1t.rne11 hangt haar gi:mC, hu.r 
weliij11...,J . . - . · · 

"Gij~-~~ het leger, Sire: Gij laelat er bij.1edieod • 
. "Zek"' een· · der 1eb00Date Yoorra:hl.e11 •an de 

Kl'OOll ia dal der a&cbeiding fan de Yol&Kracbt 
ter · haodharibg •an orde in nijbeid Cll HA onaf• 
hanltolijltbeid, - . icbtidiag, die door ellea te.bolt 
aa11 ornnug ea gehalte ·wint . 

• Wie eer daD Gij , Sire, die bet oppergnaK .bcbL 
Ofer ~e UC- eti landsnaclaL, de eenle •enegt'.A· 
woord1ger na ~ · ~bL r.oo rijk. aau lnCA Yoor 
beL. Yacierlaod g.elai:e_,, ltoa •oorraan i11 de ",. 
~ring ."a. h~, die ·,QC>r 4,ie, edclai.c aak· pYaUcD 
&IJD ? hew&a Dlein&11cl ' .: . . . . . . 

· "Bo.en làel d.e&ablt plijk.eà Ge ttrie ylagpa, öie 
<ma ~ '& bel. ~-- Uè pocM 11.a..l op 
een kat dr.1 achterwala • aan de sijdo .U. · dclt .~ 
aLroom - ieer boog - de kleine op do blea.tat ::; 
van Cha'llé. Ze werden gered door &ija ad~i-~"'i· 
De Boer. . N" _Yermcld ik Ml rotmYo4 maar, -ood~ 
çn .gehaten,d &Is se r.ijD, . yerdioneo se yji .· fili:L.: 
kraJ.S.: · · · · . • · · : . .·· ,.,; 

, Aan d~o ingang np~rt . Be!Jië'a • d~~-'.: 
naaaL oiue Ylag, teil toeken nn nie11dachap. eelr:°':• 
niendsc~p. die YoUr beide Yo}k.é:J . nutiic, · a~;~ 
allengs uuug word! . Ook cUár welt scueablo.a~; 
Egmond en Hoorn alaall te .. Briwel aaa bea .&ad· ~ 
buis ; ~r Toor Arembcrg, die . na graar .ldolt&._.~ 
dood, met &ij~ aterYeod at.rijdro1 neergew~paa . . ~:~~
aarde •ora~liJk bmpeAd bet leYeu ga~ ..., . ·•ciar ,: 
hem had &lJD •ol.lt gt:ea woord. • ; ; ., , 

,•, fs beden •2 jaar geledea1 da~ n.n bet batllèl'·~ 
het eerste · kanomchot Yid. ~ • · • . . . · :. '._:. ·.';· 
. ,J'c KonÏ;Dg wees dien dag .00r -.d~ ~ij~ 
aan. 

••Volk", ja; dat woord omYat niet ~ ·~.-: 
oad aLrijdcra, de m~oen der &iKema u . mot&1eä ., 
hui&en, de l.&nd· · en ~macht., ' _IDAM' ook Jae\ ·. 
lodiacbe leger,· welk.1 comlàinduL - Kroeaea,; · - .· 
die, hel~, niet m~r bij ona ia, - een owh\rijdir 
was. Uit bddhaf11gc leger, dat Nederlaad woor ·· 
11>eL acbulden orerla.adt, heek de . a&.iohlÏAg ~ . 
·kracht rC'4t.cuod. . . . . . . . . . . 

· •Nu. de Il.bere oi-chri!te.n: . . . . •. ·· · 
-Die Yall dr:n hoofd wand (Ücrnando-Toledo) •i. · 

grijpen cent be\ doel · der 11ticbting en aard u '. 
omnng uo hel laa~1le · krij~bcdrijf, dan T :ia 
d1cbt - tceltkc.u HD bet Y"Oi~k&rakter 1 ~ euad.e· ~ 
lijk de oork~ode •an. ontb~Uin1. . ~ ·· 

,l>at ccnte oi-cbr1ft lu1dt: · · . . . . 
"Ter berioncring aan de knjgabedrij•ea w ·: 

1buctLiog •an Antwerpen'• citadel, der Corte1i - · 
· ,de &holde eD Ha de "°macht .op dien •lroO~ 
•ÏA 1830, .S~l en l&:it en t~r · n:ree~nit' oa d.e . 
"nagdacbtenis vau ben . die daar~IJ lie& leY$l . 

· ,;lieLeo. Uic atrijdllj\cht. nauwdijk.1 . MOO mä :· 
_aterk, .oDder ·de bne1en nn dea luitCDan\-gencrul 
"baron Chaa3é, Yerdcd.igde Aln~a oucfe •eMc," aoader • · . 
• k.aua na o~U.Cl, teacn ee.11 t'ranacb l~p YU. :: 
"70000 man, a.ange•oetd door deo munchalk. graat·· 
-.'O é.raid~ bcechiltkcnde otcr alle hwpbn>naae11 All· · 

./~ ma.cblige Frankrijk' en hel r1jlte lieJrië,. taA 80 

.No.e111bcr tot i:l lJecef!ber 1832. • . · . · . .. :;:.' 
,dzia eD \wint.is dage11 open Joope!Ml" . · > 

,.Let op deà t ijd : do waard. na taeHeit à .wt . 
te mf'\.811 aáD Yecliea, mMI •ooral . ..a duár. · . · ·~ • 
ia· pl~J· n Ui. ~en oorlog · wuî . 11>m1. -de. wurd. ': 
fall l•J . plotaèli~ -lot een ~ . ~be ua ..,.. ... : 
9tema.d .nL ~triJd ecbept de ~ maela\ na 
t.ijcl. .~ ia hier pwesaa op claar~ .:Voor de 
beaettin& 1 "' barca gecnl na aolfepolemg • . " .... 

1\) 
1\) 
1\) 



"'-dia~·)rijgareiloea der 1ebeidiiag. - ;cW be\ welk , wij 
:•--"~ca ~ ·~ .sege t&A 1831 me&. do ,o,ka
~...-·ng ft&rw' cbe ·•proc>' • . H . ~ do ClgCDICbap
:·,.. ~~ welke IUlCID . grpol.e cladco baren:, moed, 
~ w.icl 1 lloQw , r~lwd~. . l>èu &och begrijp\ do 
~· Tirlu na "• Jdu w • . · · . · · 
·;: i~.1l'la : do"u1DOL Het ai.Ja .die aller nn do land
'.-• · ~bt, · oft\cierea. eil .min~eren, die bij 'Je 
:.~ ru ~ baieeel ~ïn _l~. l!S31 en L>c: 
.. .,._ber J.&:sj. &00 lil do. 1\e.tkle, ala ~ do ~chelde 
\-_ op clea IUQOlll ae.Keldm o{ Uil wonden orcr· 

~~ 18Î1·, :op: 2i · Aug~. heb ik hier, bij de 
::~ du. feliq~~D. _die dáár iu.&\eD ~ •an 
· 49 ~ucmade -oal:raiap& benchi weil' e der N cder-
·Judtcbe t.:oármmie La ÄAL11erpca . ~u icn deel g1' 

· . .ni.. ~ · Jt: ~b..P.;w~P edele huid~, . tocA ui\ 
. :-. ·~ ~011m1r der Belgen , cu door de 

~~tór ~ ~~ d~~nd:°~ t:~ 
.... «!Cf. . 

·'· . ;DaJt>: berdacht ik de Jol ftA 't wted ID den 
·~jd. Die beboer ik. t.hana alechts •luch-
~ la · · · \ -. MA· ... ioorca. · . · . . 
. ,,oorruimcirio' eeuwC',Jl 11Ûcbtte Al'a de sterkte. 

'. Pa al. w er\{ se door ·.de burgers 'ermraterd . en 
· .toör oea groo& deel gealoop\. Maar , &oen ecn1ge 
jarea 1al.er • ~e gtoo\c gceaL nn "den Zw1jg~r •a.a 
geweken 1 - ~ ioe&l, - kou. Parma den V IJfbock. 
op deD oedc.if gto11dalag 11.tllcu, met \ei geld •an 
"~. . . ' : .· . . 

1:ilccb1.a ééna, ·Qp 21· Oclobcr lf30, n;amen-' wij 
werp 1.e · but. · · Il.pr kon niet and~ De ...J looL 
,,.. bc!eodigd, de beiec.ting al~es3cdcn. en •oor 
ltare boodai·bap aan 'L beu.taal geweld tan '\ grauw 
·,,.. geen pdwi weg: Wij deden het noode en 
· DakLeu beL • kort . W ut : om weg stond ons t egti~ 
·a ~- d,ocl ~ ;ras bereikL 

,-....,.H caoodeaa Ueao a&illcn nn do oude 
~~~··:Nrna · ftldra aie&a meer zal o•cr zijn 
;- ~ ioea : ,lijn hier een 4\:oatt.ar aierud , ecu 
· .. àiller .blijk na .sir ."erbroederiaJ der ~idt: .. •olkcn. 
~ .... .:hrili Ul du graisicen 'llJn Il] CD de ·-..a .Vijlbocl. ~ ona&choideJ1jk Tcrbondu u.n den 
~wea.!_\fbock, welken Gij. Sire, ncdcn wijd&. e ~· : . , Y&D de gelegenheid gebruik_, . Om a&D 

.• fWrilcbe heeren en ook aaa hllD M&Dlt\er nu 
~~ ~ -dà gei.cru! · Thiebal&ld, eeu. warm woord 
-...·_ dáak te richla •oor bun welwillende mede
~- . ai~ aUeeaa \er bekoming •an· dki éénige 
:• GDkw. maar tooral . ook in be'ordering 'an ;'l.t" bijeeua.neliag dfl( resten Oa"(r krijgsbrócders. 
1':'~ .lt.ier moel ik terugwiju.n naar beL derde 
: ~hril\. De · aa&ie ia diepe erkenLcihjkhcid 
~~llldig aan den Koning der ~lgen :. Leopold 11. 
~Jlö.: . geóood dr teruggul der reliq1u~n mct do 
~:~• militaire~ pracht CID tal nn ecrbcwijz.en. 
:J>e. · Voa&en uit bct Huia• nu Saltaea •crecr11n 
:.a-iM ba 1 die •oor Koning ea- Vaderland bet 
:--... Hete.. , . 
. . .,0. bo'l'eaboa.w ia uitge•~rd Daal !ict ontwerp 
. ·ftll · dea boer Vogel , architect , door den bc:c:r 
J)pail 1 .aanaomer. 1Je ornamciateu zijn na bron::i . 
• :wudaa. geboetaecrd Joor de&a heer Koclman en 
'1tco&m ia de fabriek · JU den heer .Kotbo,cn. 
Jli9. Mer. • aUea fall '• Gratcnhage, zijn hier ge -· 
~ ' . 
·.· •b do ftocitom ,a. het dek.stuk &ijn (akk.el.s met 
tn.... ftll immor\cllca, waarna die op '\ aan· 
·.&.1roD& Omtlocll\ea ia uie\ lauwera. Heucdcn iijó 
~d tijf ecreleckens, - op dal (ront do 

· ~ei-medaille, en omgaande, he\ Me&alen à.rui!!, 
,:Oi Me4a.Wè •oor trouwen dieiasi, do .NederlanJ
. - Liiecw n CS. WillclllM>rdc. Zij sklleo •oor 



~i.&e· TOOftW "". ~ '*- "." ~· ...... 
.-:;"" llormeá . die .na Dag' aiel sija · •&te~ 
~ Gil ... Beia, ~ ... v ..... ;. . .,.. OraaJ~ 
eee.• Vont'~ dû ·H•is"bereikte cle~ ..U 
desa !'1~1ea .;~ :'•cp blJ .~ot laag. ~~ 
aJa "" " bij ·~ 'fertnJ~. . . "_:_.w..- . « . 

• Uu mag il: Jtt:ilf r.qa Kedeaea- a• dadcna na 
deD · &.ijd der acheidiag, ·weá:e bet meeai üjdroegera 
to& Yerrui0>Ï.Jlg tall bet hart _dee 'foU:•: de ~d
ach&J> Bil Ootober CID het o6ef f&D februri. Zoo 
werdea de CO.mandanten der &eemach& op de 
&belde, - sij, wier weenpunig taaongebWder 
Ml ke11nen · gat dat do lijJ •oor worpechrift wu 
irekomen - Hernhard tan S..bea·, die CbuM da 
boochchap · aan hd· hart bracht, eD Van ~pe1k, 
die nij dea dyod iaging t.er boede · nn de •lag, -
?naûcb.s.idelijt rcrbouden aan het lot ftll 't kutoel, 
aaa deli 'roeru tan U • ,H11i1 , aaa deo roem nu 
bel raJerlud. . 

"Aan roncbeidcn rail die 'dooden bràcbt ik twee· . 
01aal buide, ià Juni 1857 en Yecrtieu ja&i lat.er, 
op dil kerk hof. . · . 
; Guinöeua' orencbol ligt bij den HAàg op bet 
kerkhof der Henormden aan den nieuwen -.eg 
naar Scheven ingeo. Parariciui riel aan de lJencdcu· 
ScbelJc iu Uecember 18:3:l. Uij werd in Nt'Jt:r· 
landschen grond begrueu · 

"Hel gebeenl.e ... n Eyruaal , De Uun, Aforre, 
Van Hoey. Van Uu:ielen, ~.buttcr, Vau Buereo, 
N1naing en Jeud: werd in l~ï 1 op <liL kerkhof 
bijgezet en, bij de to!Looüug • r&D deun Vijfhoek 
daaronder gcplutsL. Weldra iullen . de andere 
rdiquieën folgeo. . 

"liet ware graf ran den weesjongen is bet hart 
dea yoJks. DiL k'hreef hij rooc iu sijn laa~ten 

-
l.>e seemacbL •erloor ~L meest •ÓÓr 1832, ·•ooral 
in . Oei.ober .16&.r in den •trijd met de keel der 
stad, - de landmacht door 't bel~. Wegens dien 
wijd • •erden. ooit als op bet alagreld, 2.'> er.re.1eekenJ 
toegekend ~ ook beL !\rui~, dat _het "tteSltind 
droeg bij 't schrijven nn &ijn .laabten wil~ ·waarra11 
5 aan minderen. l>aarbiJ li.omt , dat op f> ~'.ebru
ari, bij 't aprin~en ran boot . 2. , nn de be_.manning 
!olecbts drie ontkwamen. - De z.eemaçh\ handhaafde 
har.co ouden r~in. rooral •oor Antwer~n en 
oniler' Koopman , en op den oedentl'Oom onder 
Lewc , diè op iijn boreodelt gedood werJ .• 

•Op hen die in de •erdediging de hoofdrollen 
renulden wr:es ilt in 115i l Bij b'"et toen gesproker.e 
beb ik slechts enkele woorden te •oegen. Van die 
chefs leefde alleen H.ocii ;. want \l oo Quadl, ~ dien 
ilt ten onrechte vergat Ie noemen·, was niet meèr. 
Si.ods heeft ook KoJi 001 rtrlaten. Hij ; die roe 
hielp . toen ik gewond werd, alierf ' kort na de 
plechtigheid .uo 115il in den Haag, iijc..woooplaat.s 
aiod~ lang. Oude •riend ! aan uwe bebrao1e 
uste hand had ik •ttl te \)anken. 

•Steli,,., Oe Hoer en V1.n Uc•enter rusten op 
dit kcdchof. Fu1.ugc com:uandeerde de infanl.erie 
der· beze~Ling. md eer, en nu Dl&jl ik m_ijn ooden 
ct.ef Van der Wijd:, roemen om 11Jn meed, 
beleï°d en onrcrmoèide werhaambeid. l>e hu!Je 
un het harl toen gebra.cbt aan . t,w~ . v~n ~ito 
.nanoen wil ik .herinneren: •Koopman, ie1de ik, 
, wu een onrenaagd u.eman, _gul e~ ptnij in 
boo"e mate.:• . Van \' oeL kon 1k getuigen : , wur 
•!!C~ur .;,ib of moed te wekken · u.:: 1roen hem." 
· ",Qver oni.en rer~rden opperberclhebber moet 
ik . een aLDder oordeel rellen dt.n dal dt'r dagen 
no rn ij o jeugd. ~ erg"èet dit nooiL : bij ht.d te 

wil aan de kruitltawer. Geen ander put hem . 
Dür !ere Van . Spe..-k niet Clr.cuen, wiéns j;et-3t 
in hem. wu, eeuw il{ •oort. Van den •orru des 
Helden wordi een deel, door Koopman 's aooe.J, &!leid 
en _trouw berwounco, Le Amsterilau1 , ~jn stad', 
in de l{ie.1De . Kerlc bewaard . 

"Lewe, Maa.s eo Kli'Dk.hamer, - de jeugdige. 
de schrandere Kliokb·amer. die het ja111111erl1jlst 
leed met geduld 'erdroeg; · - iij ru:iten in V li.s
siugen oLder de boede nn De .H.u,·l.er. 

"V ao de minderen rin.Jt men 1u· de oorkoroden 
alecbt.s nu· en dan een bij num yerrneld, die 
iicb in ~n l~tate le,ensuur . kon ondern:beideo. 
Maar Le !JLervcu .foor bet uderlauJ is onde"4:he1. 
ding gei>óeg . . Allen , die z.uu 3\Ïl'rren, z.ijo door 
die platen aaa foli;eode g~lacbteaJ ten roorl.Jecld 
gege,en. 

"Tucb wil ik kortelijk wijz.en op den flauhur 
Leasing. Reeds lid der ~tiliLairc Willemsorde, 
werd hij bij den uitnl ran 2 l>cceu1bcr, .aan de 
loopgraaf 'oor Kid iioodelijk · gelroffeo . Z1Jn 
vriend . de korporul l 'arabaio , achoon oiel bij 
Jen uit ... ! . haalde hem met lefen&gevaar un Je 
plut.a waar hij lag te hloe<leo , en biachL bom op 
1ijo rug naar het hoepit.u.l in 'l kasteel . ~ og 11111g 

ilt gewah>eD nu h1·n die zoo krachtig bijrlroe~l'u lot 
het succ.:.~ •au andere uitulltt11 , bij roorbeeld dien 
nn IO llt'.Ct'mbcr, .welle ons !tl11rre en Naulz.iog 
lto:ille, co l "a111crl111S'b cie 3de lc.la:ise bracliL 

•Van 't gt'dra.,t der minderen nn de bez.ettiDb , 
. bli~kt . tre!e~d aan de decoratiën. Yan de -drie en 
\wlnUg, die op l<! December, al&. op hd slag

. •cld , door den opperbcrelhebbcr Lot ledt1c na de 
W illem1<>rde werden benoemd , waren fferlán min
deren , 3 scrgcan·Len, 3 korporaala en. 8 man:tebappen. 

kampen met een gebrek, dat hem loodiwu.r drukte. 
Am{>er kon h!j gun. En toch •crLrouwde hem 
Willem l het commando, en tereclft. <.:hu3é 
kende de meoschen en den oorlog goed. 's Konings 
rertrou wen beefL . bij niet bei.c~md. Aan hem 
danteo wij .de drie en twintig -dagen. L>ie uit
koruil, rerkn"eg hij, in weerwil un : iijn amarl~ 
Zijn• brie~en. en bericbteu ~it hcL ~~lee), alle_:: 
itreHea tv:m· lol eer. Ja, de Vor!ll r.ag Jual toeD h11 
deii gera.ngcoc !au wen om de alapen druk te, door 
hem te benoemen tot Grootkruis no de Willem:iorde. 

· •Chueé stiert Ie Bre.ia, in den nacht un 1 op 
2 Mei 1'849, ruim 84 jaar oud. ·Toen de V 1jfbóek 
Tiel, wu hij iijo 69ste jaar nabij. Zijn grat wilde 
hij hier. 

•En nuit de tombe nn den teldbeer m~t 
het' teeken rijieu r"6r . hen . _die op zij•. wenk 
het leren gareii. llca gt<beeale mochL niet ge
bannen blij ren. llel ~oeat · bij 'L iijne rusten. 
Hadden ~j kunnen •preken, dit ware h1:1n wil 

· geweesL. Ala aan bun .eldheer, zoó ook aan ben, 
riel bet aelduarn Yoorrechl len deel nn 
Yereering door drie Oranje-Vorsten, - deó opper· 

'stuurman in de 1eheidiogaatormeD, - den held 
•aa Quatre Hru,·•en U, Sire, d1iemaal .,.- in 18~7. 
\oen de oad-strijtiett Gemoëna' gra.{ beloc.bten, 
ia d.o plechLigbcid tU ~811, 1iaa.rbi;i U •• Ka: 

1 ,~,:···:i;~-.,~~.:-~·:-éf!;1:' 
-atiek'û.ir ea ~/ •i!~ _op ·"9• : ~~, . .-a 
)Mi& eento , 1Cho&, 11 U • i..;tnD0 '"":'" doOf U. '. . . . 
:~ .v" de comlDÎllÏe ;r"drio ·-~ die 
oaa - V'aD Exw.;, · · Oo Gdder ea ·m9 .;,. op H 
Augmlu 18lli bij be& Mil .wal • l&appco · ia 

N 
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!(ederland, op Y•• 1-t, Sire. ~ ·hobbeo 
reeda &wee ou Yer.latea. Ooormaa oa TielleliACk 
aija niet meer. ,; Bi.ia lCTe11 na werUaam. .Meer" . .. . . . 
ID&ll Il ~ &lJll· pc»l . . • .. 

•Het zij mij YergHd, Sire , hier dea dichter te 
ge<jenke11, wiena lrell'end lied J>-~ ·.,., Îll 
1~11, op dü ,J.er.khof, ~-bet een~.giar. doior 
ml] nrd •oorgedragc:A. Ziekte Yeth1nderdelm 
zei! te komen. lJe rqeJa op het hoofdfron& . • 
d~11 nieuwe~ j )'.ijfhod:, ~jn ~e. · .laataiea Y&a. ., 
dicht. Ze ZIJG a,&o eea ouder bed ontleend. ' Jn 
lli:Jl_ aLreed ~ij mede. Z1ja · bar& gloeide . Yoor 
KOG1og eo ~Jerlan4. J>e roem onier wapeDCii 
~&ond ~cru na4 Telkeos ga! hij r.ija m~htig geYoel 
10 ltr1Jgllge1&11geo lucht. Helaas, oar.e militaire 
(ee3t.dicb&er, d~ bard der •olbwapening •an ll:J30 · 
- de ~gaaf do Burlage - is niet meer. Maar, bij 

· ~ee(t 01et n~b~looc g_~tongeo . Zijn geei.L leeft 
In Qns. · 1>e gn1erde 01chter, die der natie baar 
k.ar1 ktcncbets, den oud·sLrijdera buo 1inspre" lt 
acbouk, ~ocs\ met ~.dit teelten verceuigil worden 
l>e uaarn äes edden 13 10 ûeu sk\:o n i;cgrift. 

• 1 Sire . door dil at ichLiug Yan dezen Vijfhoek . 
hebt liij , naar de wijze van Uw Huis cen Yer 
r.oeuing. yolewd cu ec:ae edele da:td verricht. Uij . 
~bt 01cL alleen de mann::u ' Ya11 't kasteel maar 
ook: . ~ d11 andere strijde~ YIQ deq k.au:p . d~r ! 
scht'1c.i1ug. de Yerwantea nn zboeelen Jle aiet met:r 
i ijo , de land· eu :r.eemacht . zoo in ln11ulinde als 
in ~ederlao<h- - nogU1aals aan U Yert'licht. Ik 
..:!hl mij i;eluk:ki~. de tolk Le 01ogen r.ija nn aller 
dank burlieid. Gij • ~ire, ik herhaal bet, de eeraLe 
Yerteg_en woordiger ua een geslacht , OYerrijlt HD 

offers no '.· bloed en Yin leYen YOOr de politieke 

Thans richtte de preside11t der Cummil!sie 
tot z. M. het Vt'?Zoek om het monument 
te lllogen overdragt>n aan bet kerkbc;stu.ur 
der Hervo.rmden te Ginneken co W de 
hoede te mogen aanbevelen van . he( Ge
m~enle·Hestuur dier gemeente. . Nadat die 
overdracht en aa'nbt'Veling. · hadden plaats · 
gt'had •. hield · de hf"er R. Buysen, Burge
meester van . Gimaelcen e• Buoel de.ie toc-
~pr.aak : ~-

NS1az ! • · . .. 
"Hoogst' •ereer~d was voor de gem~ente Gione· . 

kca Uwer Majesteits beacbikkinf!', waarbij zij als 
de plaats werd aarigewezcn, werwaarLs de asclf' 
der bij de Ycrdediginic der CiL&dcl nn r\iltwerpen 
ge.in~u••.lde k.sij~elden zou 11orden 'o•ergebracht. : 

"'Y oorr.eker geen bel.er plaata !tonde door U wc: · 
Mitje_stdt worden nitverkorep, dan die, waar bón 
Jiaµµere oppt'rbevelbebber ·, · en LO•) vele andere 
bnooer ~ aanrnerders, hunoe .rustplaats . 
baJilen en. '. · . · · 

"Het gt' . kteekeo" dat op · u"·e~ ' Jdajeateits 
bevel, ter hnooer eer, te dezer pl~tie i,,a ver · 
rer.en , is aan on~e hoede aanbevolen. 

"Mt:t ~eestJrift aaovar.arden·· wij die taak, en 
i1' kan U, Sire , de plechtii.:c vcn.elteririg ge~en, 
dat <.Ie ingeieteoen van liinnek.en er t rots~b op 
z!J n, . zoo een aier l!Jlo. mooumeti t , waaraan 1ulke 
roemrij ke b.u' ioner ingeo z!Jo verboudcn, in hun 
w id1leo te be1i tten. 

en religieuse nij hcid , Yoor ·on1 oaafhaokelif k \"Olks 
bet.la.an , (iij bebl door der.e vereerii1g helbartdes volks 
ger<>t'rd, eu a.u de na!ie een •enk ge;;eYeo . "eer. 
bl inde ·offl!r:. wareu 't , maar oll'i:rs Yan ·YerheYen 
gidsen, rijk &An geesl . geoefend in alle kunsl.eu 
no ~Laat en •.an Oorlog. Uw erfdeel, Siro, is 
er eeu uu groole dadeu " ei:n Leerlijk O'IYUtreemd· 
baar! goed ; dat ~boooe nucbten dragen i;noeL. 
W anl , 't i~ de dud die opwekt e.n oieu we daden 
baart. l>al ieder Ned t' rlander , rijk of arm , zicb 
aan dat Toorbeeld :ipieg'le, co bet zal der natie 
wel gaan. in de moeilijke tijden-' die nog komen 
zuffco • ondc:r de gid:;co un 'TUrauje. · · 

•lielit"fde oud-81rijdcrs , kameraden nn land- en 
r.eemachf , kameraden •an 't IUai5Che leger, mMoeo 
na moed , beleid en trouw , waarde l&ndgenoO
ten , - U allen brenK ik Je groe~ no het hart.. 
M 1j ." ' &!! • ' t et.:o waar . genot • in uw bijiijn, ..:.. 
mag 1l niet. r.ei:geo ~ uit u wen,naam. - bet ·woord 

).<! mogen richten tol het gci~erbiedigd Hoofd· van 
dt:n ~taal ~a1 den l\. ocin~ beo ik dat· genot 
Yt:nchuldi~d " , ~i re . zeg ik d&anoor den warm· 
sten pcr:.00111\i · cu dan l.; . 

• :\a:i U "':; .\lajcsleit , aao de Prinsen Yan 'Uw 
!lui~ , betu ig ik mor Uw ~e<lulû, voor Hun g11duld, 
de inai~slt: erkc11~d1j kheiû . · 

~Ik heb gezegd." 

"ilet üemc:enle-Bestuur neemt be( . r.onder 
schroom onder i!Joe hoede en llescberm1og, en 
r.al er zich een eer in stt'lleD dit luisterrijlt 
gedenk teekt•n · ·un . Ncêr laod11 1upeoroem, gaaf 
en .ongeschonden voor tVt na~csl11cht te bewaren." 

Toi:n nam 'l. M. de Koning hèt woord 
en sprak nagenoeg het• volgende : 

·Ik dank U voor . cl~ gesproken woorden. 
•'t h mij een recht 11:elukkige dag, hier in 

de provincie Soord-Hrabaot door le Lrengeo, 
in het jaar Mijner 25jarige regeeriog over het · 
NederhrnJacbc · volk. 

, Deie pro\·iocie en hare ingezetenen hebben 
twee banden welke ).:lij aan ·hen Vt!r_bioden: 
de berin nering 11&0 de gela1eobeid ;'- waarmede . 
de bevolltidg. · gedurende nl'geo j1uen de druk
kendste oorloKalasten becJt gedraiten , 11iî liefde 
voor bet V11Jerland, - co niet minder oog de 
gedachte aan 1861; nooic 111 llt v·ergetcn.b<H! 
r.ij toen de door den grooteo wa~ranood geteia· 
terden eo.oc.odlijdenden uit andere proviociën met 
open broederarmen heeft ontvangen.". 

-~-Koniugs woorden, die van hartelijkheid 
gt'tuigden , . vonden weerklank in he~ hart 
van allf'n, die de onderwerpelijke plechtig· 
heid bij "·onnden eu guen tot 1ym pathetiscbt 
on t boezemingen en krachtige toejnichingen 
aanlèiding . · 
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Vervolgen!! kwam aan .het wo~rd de h~er 
d1 . ·· P J. Roacam Abbing', pr~ikant ,n 
presiden'- nn heL · kcrkbost1ua · ~ - der. Her•· 

~~·~~~~'?7;~~· 
' .•uet" li c1elt .. nimré11~cer9U bet•~· 
be.tuar.· det_ ~enorm.de ~te •9'. ·croo&e eer
• Uw~ .llaptei& · dae , .-erpulo1 '°' de oMr• 
dracb1 ,", de v~.ek9'ins te aose• ''"D dat 
we oaa. ro de taalt welke op OH koet' rutea 
eet oad-Holtandscbe troa.• ·wmeaa ll:wgtea. · • 

"De· un·e1igheiJ . ia dit oocéiablik op deua 
gruad v~ui U, •erte1eilwoordi1JV •u eaa dierbur " 
VoreteabUl1 I doel on · pllcb\19yoel ''°' peat. 
drafl 1&i)icea. Waar de . YOet1&ap dei Ol!ujel 1&oDCl, 
daar fal 1eevocbteo wordea tepa dea MrDi" 
leuden tand . d~ tijd•~ updal voor bet 11&ptlaolat 
blijYe ••l 001 van de gemeuacbappelUke lletde 
•ao \'.orst eo •olk · voor bet lieve ~Vaderlud 
&oo tr~fl'llod •preekt. . . , . -'- :- · 
· .bit monument .- koloaale belichamia1 na 

blit beerlglt beginsel - toewijding aan beilip 
belangen tot ia ~ea dood, bet blgCL &o& oaa 
spreken. Op bet graf deaer braven apreken wt 
v•il leven. Jat er pat leY1110 vaa den Joudt. · 
beenderen niL; Dat se lere, de Aere nttbelcbo 
1ia . vao deo echte Nederlander! Met den Y» 
derlandtcbea grond ia de Nederl&Ddtebe lluc4 . 
ala ui':' den acboot der gol vu werre&ei:I "el Dor 
1ien .wij het doop•aler der vrijheid op ._,. 

i\lstoeu gingen de Kouing, de Kooink· 
lij ke Prinsen. gevolgd door al de op· het 
kerkplein aanwezigen, f"eD bezoek brengen 
aan de graven van Chu1é, Seelig, De 
Bo«>r en Van De9enter. , 

Vooral verdient •opmerking de minzaam- ·. 
heid , waarmede de Koning zich m«>l 011der- · 
scheident. autorileitrn, ook met de Belgitche 
officieren, op het kerkplein ondërhield èn bet 
dt'Cd uua inzoflderheid ioed te zien, hoe 
Z. .M. onzen 11tadgenoo.t , den g«>r.erul~ 
majoor van het 0.-I. ltger, den 'heer De 
Roy van Zuydewijn, als etn der dappere 
strijders "1 ·· bt-kwaa?e bewelvoerdera in den 
oorlog tegt;.n Alctiin aan . Z. K. H Prin1 
lli>ndrik voorstelde ~n met • ·elke zorgnl;. 
dige bdangstelling Hij .nor den l<M'lland 
der wond vrorg , die grnotimde generaal bij · 
gt'.dachten oorlog beeft bekouit.n. . · · 

To ·n· de veel indrukmake.nde plechtig· 
heid in a! har.e nuancen 'waj afgelooi)tn ~ 
werd door Z. M. den Koniti~, de Konink· 
lij lee Prinsen, Hun gevolg en enkele genoodig
den deelgenomen aan een coll~tion,in de durloe . 
keurig nd versinde Raadzaal van het Ge- ·" 
111 eentehuis, waarvoor he' den lrden Yll 

hel Brrdiscl!.{scht'rpschuttt" ricorpa GtxleHlrl · 
Jrfonfrn1 was . toegestaan de eere•ach& te : 
houden. · · ·.: . 

blondt1 lokken pim1leo. Dat bet Jewe, he& clier· 
baar Vadc:rlaod; da' -he& leve! het innig geliefd 
Uraojegesl.cbt! Voor waar! het at.at hier Diet 
alleeo voor 0011 oog maar ooit TOOr ona bar1e 
geschreven bet gulden woord: ' "Wat oot 
zwichtc, wat ook val, uod· Hollaodscb trouw 
stut pal." Ja, als. geboren G inoeltenaar ia be& 
mij io dit .plechtiic oogenblik bebodte bet nitte· 
1-oepea voor allen: daar 11aat een oum op be& 
ge11teente der eere gebeiteld, die van den Gin. 
oekeoaar Adriaaoae. Hy werd door middell 
ge~cbotcn . 

NHet ia 1cbooo TOOr het Vaderland te aleneo. 
A la bet noodig was - ook •U· 

•Maar be' ia ook ecboon jo Godnrucb' eo 
vrij beid voor bet Vaderland '8 arbeiden, te lneo. 
Oit ia oo.oJig. Dii knunen wU alleo! Di& 
willen · wi,I ! 
. NKo·ia1, f}urgera ! van.' het door God oog rUk 
geui;e11q :".Nederlaod, Jut 001 doie ~eua door 
een juicóaooo bezegelen ! · 
"IJ~r stut Hy ! 

"Daar ia Hij! 
"Leve de Kooiorr• 

Pas had genoemde pre:1ident deze rtde 
uitgesproken. of een daverend koe d4 Ko· 
ning ! weerkloiik door het luchtruim. ' 

Z M. hing daarna ondrr de plechtige 
accoorden van het orgel dat in de kerk be· 
speeld ,.."·rd en eene diepe stilte, een grooten 
lau"·erkra1o1s aan hrt munu~e_gj.~~riep 
luid: hoera! Bt'lwelk met uitbundig ~juich 
rn Pt"ll driew-nf letJe de K()11i"g l •erd bf.groet. 

. Gedurende dat collation bracht de bar· 
monie Cecilia met het mtrrgenoemde hand
boogschuttengezelach1p TYillaa /II toor 
het . Raadhuis een aubade aan Z. Jrl. den 

. Koning en dr Koninklijke Prinaen. 
Na afloop van het colla.tion werden toe

bereidselen gemaakt tot het urtrek · dei 
Konings, die tee 4 ure naar bd Loo soa 
terugkeerrn . W~ldra nam Z. Jrl_. afacbeid 
van de gemeênte Gin~1eken en nrtrok op 
dezelfde, wijze als Hij was aangelom~ d.,or 
Breda naar het station. Kanouachofén bal" 
den, de groote . bom van den Breduchn · 
torenr zong statig iijn arscheidalied, terwijlo . 
ook bet · carillon den Kooi ng zijn bea!en 
groet . . bracht. Aan het station be•onden 
zich weder het garnizoen en ~ rijk gétal 
autoriteiten en , helaJ1gsteHenden, terwijl de 
muzi~kvereeniging Yoqr. üt roli, "'1or 
!tet Yolk den Koning op ple~btige feeattoneQ . 
onthaálde eq Hem bij ,zijn nrtrek de buide· · 
bewees ·· Hem ·nrschuldigd. 



Citacfel gewappe~d bad en in 'Ï hart onzer 
brH~ •'rijders heldenuur had doen ont
bràJ'den, ter•ijl bottn he' monument zei( 
nog/ eeue kleine '•lig. mede .van de Citadel· 
afkP.mstig. prijkte. De~ voorgenomen illomi· 
.naiie te Ginneken ,kon, Wl'gena bet o.ngunsti
ge weder, niet tot vol~omen rijpheid geraken. 

' * * . . 
· /Hot' i1, een' lieilige* ~licht, die op de natie 
~8' om de n1ged~cbtenis nu · beo, die het 

· 1os&ba~ Jnl'n gtigeven hebben om ,de ·eer 
fl!D den naam du Vaderlands te handhaven, 
/met eerbiedigen . hots en daukbaar gevoe·· 
to benrcn. En zou Jiet te df'nken zijn ge 
weest dat hel Nederland1che i-ol\ aan .:dien 
plicht zoo zijn te kort gebleren ten aanzien 
der •trtjdeu, wier verheerliJki~g het hier 
geldt, dat volk, pr.at op zijne d1nastie, ziju 
self'alaudig en on rerbrokkl'ld bestaan, eer
gierig waar het zijn roem geldt t Neen, in 
de · •ereering zijner groote mannen, mannen, 
die, op welke wijze ook, het vaderland. tot 
onverwelkbaren roem verstrekten vaf . N~-

' 0 . • 

derland ten allen tijcle het onwrikbaar bewtjs. 
dat het niet alleen de kennis bezit van zijn 
plicht tegenover hen, maar diee plicht wi l 
nnullen· md fie r nationaal gevoel, mel de 
otrenaardigheid ~ue dankbare natie waard ió, 
met al dien eerbied l'n d;e liefde, welke 
bet Cri111che, gezonde leveo :et>ner beschaafde 

den Koning in /baar midden heeft ontvan
gen. li1 Grnne~en op zich-zei( eene ~taats, 
die een innem",d en behagelij k. voorkomen 
heeft , dat Tootko!jen werd verhoogd door 
iie rijke YersiJringert, die· er .met kwistige 
band waren rkngebracht. .De gansche ge-• 

. meeote . gelee~ een lusthof, die '!111 aan 
ncbter jaargcftijde doet denken dan waarin 
wij tban1 · vyr keerl'!n, en vormde ééue allée 
van oranje-geverfde boomen met tusschen· 
baogrnd.- gu'îrlandes van groen. Onzetteud 

~moei tie . atbeid gewces~ zijn aan het be· 
we~ken dier guirlandes vrrbonden en zeker 
sijn wij Yoor dien arbeid dank scltuldig aao 
Ginnekeo'J jengdige en vlijtige vrouweurij, 
welk11· btJi:baar geeo arbeid en . inspan· 
ning te r groot achtte ter 'vereering des 
Koning1./ Wat bet geheel voltooide was 

' het · opslellru van vijf eerepoorten, .doór 
aierlijkbiid l'n slerigheid uitmuntende, •.elke, 
met opaehn(t.en getooid, den bàend~n Vijf. 
boek zJnuebeeld1g voorstelden . JJ.e p!aats 
wur de voorname plechtigheid plaats greep, 
had e1n · imPosant aanzien. Neaerlandi;che 
en Be}giache vlaggen brgroetten rrienddajk 
de bi~ntnkomenden op het kerkplein 'l'eóen- · 
over het monument hin ~ de vlag die op iie 

nitio kenme'?k.en. Wel1prekend was de ge-: 
dachte om bet atotrelijk overachot der i:;e

. anenveldrn inde meergrnoemdej~r~n te doen 
rosten op vaderlandschen bodem, naast dt"
genen, die met ben geleden en wakker ge-:
tireden hebben, - om zoo tl' •preken -
.aan het . hart van honne dankbare l.mdge
nooteri, die hen verèeren. Weuprekend -
seggen wij - wu de gedachte. De dapperen 
toch die wij huldigen, hebben · Yoor de eer 
.en in 't belang van den nderlandachen 

. grond met liefde hun bloed vergoten, bun 
leven geofferd, bi Il ijk ia bet dan ook. dat 
zij ~ne laatste rustplaats Tinden op dien 
grond; geheiligd · door zooye}e · roemrijke 
herinneringen, waaraan •ij fier bonne eigene 
daden mogen .nrbinden. Sluimerend in den 

· killen aardscboot, omringd door de onver
gankelijke liefde en dankbaarheid dt'!I volks, 
bljjYen de. betreorde gesneuvelden in onze 
!ierion~ring •oortlerea en wordt die berin- : 
nering overgedra&en in een zichtbaar tee-

.• ken .uri het verre nak r00tt, dat daaruit 
~l~ren •kan, h~eer ill' tijdgrnooten ·der ' 
:ge,neaveldeo hunne trouwe l•ndakinderen 

· met lauweren ~~~!!en _ ea ge_~l~k~a ~rij_ga· 

' :~~.-~. ~'~.~~t~~~~~'\~ 
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