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Het heeft Hare Majesteit behaagd, aldus burgemeester Peter van
der Velden tot Jan Grauwmans, om jouw te benoemen tot lid van
de Orde van Oranje-Nassau.
Een verrassend einde van de jubileumviering van onze heemkundekring op zondag 3 april in zaal Bruininks te Bavel.
Jeanny Wouters verhaalt er over in dit nummer van de Brieven
van Paulus alsmede over het duo dat het 650° lid werd.
Ad Jansen vertelt over een verdwenen deurtje in de Ginnekense
kerk en pluisde het fotoboek van Cornelis van Hooijdonk na.
Een stuk geschiedenis uit een fotoboek.
Het museum moest afscheid nemen van zijn medewerker Hans
de Brouwer, voor velen het gezicht van het museum. Hij werd
opgevolgd door Iwan Turzanski, die zijn wortels heeft in Polen.
Christ Buiks verhaalt over een liedje over het Lieveheersbeestje.
Wist u overigens dat de Ginnekense burgemeester Serraris kort
na de oorlog een ultieme poging deed de annexatie van Ginneken
terug te draaien ? We verhalen er over.
Hallema vertelt verder, nu over Ginneken.
Eens kreeg Nieuw Ginneken veel lof voor de glasinzamelingen in
deze gemeente, maar het glaspaneel is niet meer. Rest alleen
nog een verhaal van Adriaan van Beek over deze

ONDERSCHEIDING

190
heemkundekring
PAULUS VAN DAESDONCK

Nieuw - Ginneken

15 Grasmaand 2005
Beste Heemvrienden,
Op een prachtige zonovergoten zondagmiddag in april waren er
toch nog honderd leden van Paulus naar zaal Bruininks gekomen om 30 jaar Paulus te vieren. En ze hebben er geen spijt van
gehad. Het werd een onvergetelijke middag.
We zijn getuige geweest van het uitreiken van de onderscheiding
"Lid in de orde van Oranje-Nassau" door burgemeester Peter
van der Velden aan ons bestuurslid Jan Grauwmans. Als iemand
in onze gemeenschap deze onderscheiding verdiend heeft, is
Jan dat wel.
In onze oude gemeente Nieuw-Ginneken stond Jan altijd voor
iedereen klaar, hielp iedereen gevraagd of ongevraagd, maar
wilde nooit op de voorgrond treden. Voor Paulus was Jan een
onmisbare man en is dat nog steeds. Hij bezit een ongelofelijke
kennis van ons heem en kent iedereen. Jan blijft desondanks de
bescheidenheid zelf. Tekenend voor hem was dat hij tijdens de
uitreiking zo geëmotioneerd en ontroerd was, dat hij geen woord
uit kon brengen.
Jan, Jeanny, kinderen en kleinkinderen, namens Paulus nogmaals van harte proficiat. Het is van harte gegund en volkomen
verdiend.
Op deze middag werd ook het 650 ste lid ingehuldigd. Het was
een duo; Wim van Gurp en Corné Reinieren. Het is opmerkelijk
dat er steeds meer jongeren lid worden van Paulus en we zijn
daar best een beetje trots op. Wim en Corné werden rijkelijk van
lectuur voorzien, zodat ze snel op de hoogte zijn van de
activiteiten van Paulus. Reactie van Corné: "De voorzitter moet
het maar voor komen lezen." Lijkt mij best gezellig.
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Tenslotte was er dan het optreden van Ger Coppens met haar
"apostelen". Het werd één van de beste optredens van Ger en
niet in het minst door de prachtige begeleiding van Jan, Hent en
Ad. We hebben stil geluisterd naar luisterliedjes en uitbundige
ballades, aaneengeregen door persoonlijke verhalen en komische anekdotes over Boerdonk.
Volgens mij kunnen we deze middag in de annalen van Paulus
bijschrijven als één van de hoogtepunten in haar dertig jarig bestaan.
Hiermede loopt het 30 ste verenigingsjaar van Paulus op een
einde. Maar u kunt in de maanden mei en juni nog steeds de
tentoonstelling over onze vrouwenorganisaties gaan bezoeken
en u krijgt in de maand juli ook nog de Brieven van Paulus. U
hoeft het de komende maanden echt niet zonder Paulus te
stellen.
Degenen, die binnenkort al op vakantie gaan, zoals mijn vrouw
en ik, wens ik een goede en zonnige vakantie toe en ik hoop u
allen weer snel te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Jan van der Westerlaken, voorzitter

AFTELVERSJE
HIK SPIK SPROUW
GEEF DE HIK AAN JOU
GEEF DE HIK AAN EEN ANDER MAN
DIE HEM WEL VERDRAGEN KAN
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AGENDA 2005 (133)
april
03
03

AFSCHEID VAN HANS DE BROUWER
door Jan van der Westerlaken

museum gesloten

10
15

VIERING PAULUS 30 JAAR !
Zaal Bruininks Bavel 14.00 uur
nationale museumdag. Museum open
Brieven van Paulus 154

mei
01

museum open

juni
05
30

museum open
einde tentoonstelling "Vrouwenorganisaties"

juli
01-31 museum gesloten
15
Brieven van Paulus 155

Op donderdag 31 maart heeft het bestuur van de Stich~i_n_g
Paulus Museum afscheid genomen van Hans de Brouwer. H1J Is
bijna 12 ½ jaar medewerker van de Stichting geweest en we
hebben er een gouden kracht aan gehad.
Hij was onze eerste medewerker en heeft het museum mede
vorm gegeven. Al snel na zijn in dienst treden, kregen we
opmerkingen dat het museum er verzorgder uit ging zien.
Hans pakte alles aan. Hij verzorgde de tuin, voorzag zonodig het
museum van een verfje en verrichtte kleine reparaties. Hij nam
ook de inventarisatie voor zijn rekening en dat was een hele klus,
want er zijn honderden en misschien wel duizend grote en kleine
voorwerpen.
Langzamerhand is Hans ook de tentoonstellingen mee gaan
inrichten en tenslotte ook rondleidingen gaan geven.

augustus
01-31 museum gesloten
31
einde van het dertigste verenigingsjaar
september
01
begin van het 31e verenigingsjaar
04
opening tentoonstelling van klassefoto's
jaarvergadering
oktober
02
museum open
15
Brieven van Paulus 156
wijzigingen voorbehouden

Het museum Paulus van Daesdonck is geopend:
Eerste zondag van de maand van 14.00-17.00 uur
elke woensdag 14.00-16.00 uur
op verzoek 076-561.27.42
Het museum is gesloten in juli en augustus

Hans de Brouwer (r) draagt de sleutel over aan zijn opvolger
Iwan Turzanski.
foto Kees Leijten
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Hans was als een goed huisvader voor het museum. Dat is een
groot compliment waard. Wij moeten jou danken voor jouw inzet
en hopen dat je nog vele jaren samen met je vrouw van een
goede gezondheid mag genieten.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
VOOR JAN GRAUWMANS

Hans Bedankt!

IN MEMORIAM
In de afgelopen maanden moesten we helaas weer afscheid
nemen van enkele van onze leden
We ontvingen een overlijdensbericht van
16 jan. Gerrit van Nieuwburg Wolvenhoek 19 Ulvenhout 80 jr
7 feb. Hein van Opstal
Hof 36
Bavel
71jr
Dat zij mogen rusten in vrede
Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van
onze leden een rouwbrief en bidprentje te mogen ontvangen.
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. Rouwbrief
en bidprentje worden aan onze verzameling toegevoegd.

BIJ EEN AFSCHEID
door Kees Leijten
Op 71-jarige leeftijd overleed op 7 februari 2005 Hein van Opstal,
Ginnekenaar van geboorte, Bavelaar als lid van Paulus en in Nederland vooral bekend als de eerste sportarts
In de zestiger jaren verleende hij zijn diensten aan Baronie, later
aan NAC. Hein legde zich steeds meer toe op de sportgeneeskunde. Ook bij de wielrennerij.
Helaas heeft hij in de landelijke sportwereld niet altijd de waardering gekregen waar hij recht op had.
Als huisarts in Breda waren het vooral sportende mensen die tot
zijn patiënten behoorden.
·
Aan de tentoonstelling over Ginneken in ons museum vorig jaar
heeft hij ook zijn medewerking verleend door meerdere zaken ter
beschikking te stellen.

"IK STOND PERPLEX"
door Jeanny Wouters
"Omdat ik bij de gemeente heb gewerkt heb ik vaak aan de
andere kant gestaan, meegewerkt aan de organisatie van de
uitreiking van koninklijke onderscheidingen. Nu werd ik zelf
verrast hiermee en ik stond perplex." Aan het woord is Jan
Grauwmans, 29 jaar bestuurslid van heemkundekring Paulus
van Daesdonck. Tijdens de jubileumviering zondag 3 april werd
hij 'overvallen' met een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
"In ene keer komt de burgemeester binnen, ik zie mijn dochters,
kleinkind, schoonzonen. Ik was onnoemelijk verrast."
Het jubileumprogramma van heemkundekring Paulus van Daesdonck in zaal Bruininks if1 Bavel werd om half vijf onderbroken
door de komst van burgemeester Peter van der Velden van
Breda. En zangeres Ger Coppens stond haar microfoon even af
voor deze bijzondere onderbreking.
derde wethouder
De burgemeester vond het, als oud-collega, een eer en
genoegen om Jan Grauwmans te mogen toespreken. Want hij
kent hem nog goed uit zijn tijd als burgemeester van Nieuw
Ginneken. In die tijd was Jan gemeentebode en later voorlichtingsambtenaar. De burgemeester roemde Jans' dienstbaarheid, inzet en flexibiliteit en noemde hem een betrokken en
doortastend persoon. Hij refereerde naar de vele exposities en
tentoonstellingen die Jan mee organiseerde, naar de feesten of
activiteiten met een culturele inslag, waarbij men altijd op de
medewerking van Jan kon rekenen.
In het verleden werd hij wel eens betiteld als 'derde wethouder',
om zijn vriendelijk woord en wegwijs maken van klanten in de
gemeente. "Je was volgens mij de meest geraadpleegde ambtènaar en voor mensen de redder in nood" aldus Van der Velden.
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Hij noemde de organisatie van grootschalige activiteiten waar
Jan bij betrokken was, zoals de 50-jarige bevrijding, 50 jaar
Nieuw Ginneken en het afscheid van Nieuw Ginneken. Later
werkte Jan in het stadsdeelkantoor en in Breda bij de balie
Voorlichting.
Naast deze gemeentelijke taken was Jan Grauwmans ook actief
in het verenigingsleven en met name bij Heemkundekring Paulus
van Daesdonck, een van de weinige verenigingen die populair
was in de verschillende dorpen van de gemeente.
Jan Grauwmans is onmisbaar voor deze vereniging waar hij op
een paar maanden na ook 30 jaar bestuurslid van is. Hij was
nauw betrokken bij de restauratie van het museum Paulus van
Daesdonck, zorgde voor contacten bij collectievorming en was
vaak op pad voor de vereniging met zijn camera om alles op de
gevoelige plaat of film vast te leggen en hij had ook veel
gesprekken met oudere inwoners om hun herinneringen vast te
leggen voor het nageslacht.
Peter van der Velden eindigde zijn speech met de woorden die
Jan al vaak hoorde: "ik mag jou, en daar ben ik trots op,
meedelen dat het Hare Majesteit heeft behaagd je vandaag
vanwege je inzet voor mensen en verenigingen te benoemen tot

1k was zo overdonderd, een beetje geëmotioneerd ook, daarom
heb ik zelf niks gezegd. Maar nu ik er over begin na te denken
achteraf, 30 jaar, dat is heel veel tijd en aandacht. De mensen in
mijn naaste omgeving, met name mijn vrouw heeft daar ook haar
verdienste bij, dat is zeker vermeldenswaardig."

Lid in de Orde van Oranje Nassau."
Hierna werden bij Jan Grauwmans de bijbehorende versierselen
opgespeld. Er waren bloemen voor zijn vrouw die ook van niets
wist en de hele middag gewinkeld had met zijn dochter. Zijn
dochter zat wel in het complot, dus alles kwam toch nog goed.
Geëmotioneerd
Na de huldiging van Jan Grauwmans werd er uiteraard uit volle
borst 'Lang zal ie leven' gezongen door Ger Coppens en
consorten en alle leden in de zaal. En toen werd het muzikale
programma vervolgd en afgesloten. Jan Grauwmans vroegen we
achteraf nog even hoe hij het gebeuren ervaren heeft. "Ik ben er
ontzettend mee verguld . Het is toch een waardering voor het
werk van 29 jaar, op een paar maandjes na 30 jaar. Voor alle
activiteiten samen, ook het organiseren van meer dan 100
exposities, de foto's die ik maakte ook voor het gemeente
archief.

foto Rudolf van Hassel

·'

foto Anneke Oomes
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BEELDEN IN DE BUURT 24
Deze maand, april 2005, is het precies 25 jaar geleden dat
Nieuw Ginneken de trotse eigenaar wordt van een kleurrijk
glaspaneel. In deze reeks over beelden en andere sierende
elementen uit het werkgebied van Paulus kan deze breekbare
milieuprijs natuurlijk niet ontbreken.
Uw opmerkingen en suggesties zijn als altijd van harte welkom.

GLAS INZAMELEN

Aan de schooljeugd van de gemeente Nieuw-Ginneken,
gestegen "met stip" in het glasprojekt.

Kom op met dat glas!
Onze gemeente wordt maandag 1'.4 , .a pril, .vandaag dus, onderscheiden. De Heer A.W.
Brugman, lid van het bestuur van de provincie, overhandigt een fraaie prijs aan
de burgemeester. De glasbakken in Nieuw-Ginneken waren in januari en februari zo
vol, dat het verschil ·met vorig jaar het grootst was van héél Noord-Brabant.
Nieuw-Ginneken is dus "met stip gestegen".
I.v.m. de huldiging roepen we de hele schooljeugd van de gemeente op om vand~ag,
maandag 14 april, om VIJF .UUR in de middag met zoveel mogelijk glazen putten
en flessen naar het plein voor het gemeentehuLs in Ulvenhout
te komen. Met een bliksemactie kunnen jullie laten zien dat
jullie en Nieuw-Ginneken nog betere glas-cijfers kunnen halen.
Misschien willen je ouders je daarbij helpen.
Om jullie aan te moedigen is er een feesttractatie, gezond en milieu-bewust: - voor ieder die vijf eenheden glas (fles:-;en,
potten) brengt een stuk fruit.
.
GLAS IS GEEN AF-VAL, STOP HET IN DE BAK;
VANDAAG OM VIJF UUR.
Gemeentebestuur Nieuw-Ginneken,

In het voorjaar van 1980 ontvangt de gemeente Nieuw Ginneken
een glaspaneel van de provincie Noord Brabant. Gedeputeerde
Brugman van Milieu komt het op maandag 14 april zelf in
Ulvenhout overhandigen: een bewijs van waardering voor de
buitengewone resultaten van de glasinzameling in de gemeente.
In de eerste twee maanden van 1980 wordt in de gehele gemeente 61 % meer glas bijeengebracht voor recycling dan in
heel 1979. In West-Brabant staat Nieuw Ginneken daarmee,
tezamen met Standdaarblliten, aan de top. Beide gemeenten
hebben van alle deelnemers aan het glasproject de beste
resultaten behaald.
Brugman overhandigt het 60 x 80 cm grote paneel aan
burgemeester van de Ven, da~rbij gadegeslagen door een
legertje ambtenaren uit Den Bosch en uit Nieuw Ginneken. Heel
veel schoolkinderen maken het feest compleet. Voor hen is halsover-kop een wedstrijd uitgeschreven. Een extra inzamelingsactie waarbij ze voor elke vijf ingeleverde glazen flessen of
potten een appel cadeau krijgen. De scholen werken plezierig
mee in het verspreiden van de informatie en het motiveren van
kinderen en ouders. De resultaten liegen er dan ook niet om. In
plaats van de verwachtte twee en een halve glasbak worden die
maandag door de schooljeugd vijf bakken tot de rand toe gevuld.
Ook de bijbehorende beloning overtreft de verwachtingen. In
plaats van drie worden er ruim zes kisten appels uitgedeeld
onder de schooljeugd.
.'
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De basisscholen krijgen allemaal nog een speciale glas-milieukrant en later nog een lespakketje van de provincie. In de hal van
het gemeentehuis wordt een bescheiden voorlichtingsstand
ingericht.

GLASPANEEL
Het glaspaneel, het tweede uit een serie van zes, is gemaakt bij
de Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek in Leerdam. Het is
bedoeld om het gebruik van glasbakken in het proefgebied, in dit
geval de provincie Noord-Brabant, te stimuleren. Het ontwerp is
van de hand van de heer Simon (Siem) van de Marel (*1944
Vlaardingen) die sinds 1966 bij de Glasfabriek in dienst is als
productvormgever. Hij ontwerpt daar naast glaspanelen onder
meer servieswerk, vazen en wanddecoraties. Van de Marel heeft
diverse exposities in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam op
zijn naam staan.
Het paneel is in meerdere kleuren uitgevoerd en bestaat uit
verschillende lagen glas. Met een breedte van 80, een hoogte
van 60 en een dikte van ongeveer 3 cm, kan het als een
schilderij worden opgehangen. Naar het idee van de provincie
het beste voor een vensterruit, zodat het licht er doorheen kan
schijnen. De voorstelling verbeeldt het kringloopproces van
gebruikt naar nieuw glas. De bovenste rij flessen is gevormd uit
scherven van helder groen en bruin glas. De flessen in de
onderste rij hebben de zelfde kleuren als de scherven, maar zij
zijn heel, opnieuw geproduceerd. De schuine stand van de
flessen geeft een actief beeld, het suggereert de constante
herhaling die in het proces zit opgesloten.
Een officieel certificaat vermeldt "... dat er van het door u
verworven 'Leerdam object' slechts 6 exemplaren zijn
vervaardigd." Standdaarbuiten ontvangt nummer 6-1, NieuwGinneken wordt de gelukkige eigenaar van nummer 6-2. Het is
niet bekend waar de vier andere exemplaren zijn gebleven, waar
en aan wie ze zijn uitgereikt en of ze nog bestaan.
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Zuinig zijn
Het Nieuw-Ginnekense glaspaneel is geen lang leven beschoren
geweest.
Het werk hangt enige tijd in het gemeentehuis in Ulvenhout,
tussen twee deuren bij de afdeling Financiën. De laatste
beschrijving van het kunstwerk op die plek dateert van eind
1984. Kort daarna wordt dit stukje muur in beslag genomen door
een vitrinekast. Het paneel verhuist volgens sommigen naar de
afdeling Openbare Werken. Op die plek is het al weer geruime
tijd niet meer te vinden. Waarschijnlijk is het in de drukte van de
annexatie en de daarbij horende verhuizing, 1996 - 1997,
gesneuveld. Een oud-medewerker van de gemeente meent zich
vaag te herinneren dat het is weggegooid nadat het kapot is
gegaan.
Eerder op de dag is een zelfde exemplaar aan de burgemeester
van de toenmalige gemeente Standdaarbuiten overhandigd. Ook
dat paneel krijgt een plaats in het gemeentehuis. Na de
gemeentelijke herindeling, Standdaarbuiten wordt deel van de
nieuwe gemeente Moerdijk, wordt het gemeentehuis aan de
Markt verkocht. Bij de verhuizing van de ambtenaren en hun
spullen naar Zevenbergen, 1997, blijft het glaspaneel mogelijk
hangen. Medewerkers mogen daarna nog mee naar huis nemen
wat ze kunnen gebruiken. De nieuwe eigenaar vestigt er een
restaurant en treft het glaspaneel niet meer aan. Meest
waarschijnlijk: het is weggegooid ·bij de allerlaatste opruiming of
de daarop volgende verbouwing: "Er gingen containers vol naar
de stort."
Archieven
Het archief van de provincie in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch bevat geen informatie meer over de milieuprijs uit 1980,
niets over de uitreiking door Brugman en er zijn geen foto's te
vinden van het kunstwerk. Een zeer bereidwillige medewerker
van de afdeling Communicatie slaagt er niet in iets boven water
te halen. Als er toen al iets bewaard is gebleven, is het na
verloop van tijd weggegooid, opgeschoond heet dat in ambtelijke
termen.
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Het origineel van de foto in de krant, toen nog gewoon
Stem', van 15 april 1980 is niet te achterhalen. Het plaatje
de burgemeester met het kunstwerk zit uiteraard niet in
digitaal archief, en dan wordt het moeilijk.
De fotograaf is niet vermeld onder de foto bij het artikeltje en
loopt ook dat spoor dood.

'De
van
het

30-JARIG JUBILEUM

dus

Door Jeanny Wouters

Het archief van de Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek in
Leerdam is enige tijd terug overgebracht naar het Glasmuseum
in diezelfde plaats. Het bevat gegevens over de periode tot 1990,
maar is voorlopig niet raadpleegbaar. Het materiaal wordt
uitgezocht en geordend, gefotografeerd en geconserveerd en zal
op z'n vroegst eind 2005 beschikbaar komen voor onderzoek.
Het is niet duidelijk of er ook gegevens over het glaspaneel in het
archief zitten. In het persoonlijk archief van de ontwerper, de
heer van de Marel, zitten nog enkele schetsjes en krabbeltjes.
Hiermee, en met het goede geheugen van de kunstenaar, blijken
de kleuren, de opbouw en de symboliek van het kunstwerk te
achterhalen.
In het, nog niet openbare, archief van Nieuw-Ginneken bevindt
zich nog een klein dossier, met één zwart-wit foto. Dankzij de
medewerking van het Stadsarchief Breda kunnen we deze hier
voor u afdrukken.
Terugblik
In zijn toespraakje op 14 april 1980 ziet burgemeester van de
Ven kans om in te gaan op nog twee andere milieuproblemen die
de gemeente bezig houden. De vuilstort in Bavel en de voorgenomen doortrekking van rijksweg 58. Over de gunstige afwikkeling van de eerste zaak is hij heel wat positiever dan over de ontwikkelingen rond de tweede. Zijn toehoorders, onder wie dus
provincieambtenaren en milieugedeputeerde Brugman, luisteren
beleefd en geduldig. Niets is hier blijvend, dat geldt zeker voor
het glaspaneel uit Leerdam. Maar hoe zit dat nu, 25 jaar later,
met de 'grote zorgen' van de toenmalige burgemeester ?

PAULUS VAN DAESDONCK
HET 650E LID IS EEN DUO
Wim van Gurp en Corné Reinieren zijn een onafscheidelijk koppel, zo typeerde een van de bestuursleden van heemkundekring
Paulus van Daesdonck voor aanvang van het jubileumfeest de
650e leden. Zij meldden zich samen aan, dus was het een
moeilijke zaak uit te maken wie nou eigenlijk het 650e lid was.
Vandaar dat men besloot: "het 650e lid is een duo". En werden
beide heren uitgenodigd naar voren te komen om hiervoor
gehuldigd te worden.
Ondanks het prachtige lenteweer van zondag 3 april zat de zaal
bij Bruininks toch goed vol publiek bij de viering van het 30-jarig
jubileum van de heemkundekring. Voorzitter Jan van der
Westerlaken heette iedereen van harte welkom. "Vandaag is het
precies dertig jaar geleden dat de heemkundekring is opgericht,
door Jac Jespers, helaas niet aanwezig vandaag, Leo Nouwens,
Ad Luijten, helaas overleden, Kees Leijten en mijzelf. Het wordt
tijd dat we een jongere voorzitter krijgen, maar daar hebben we
het nog wel eens over" lachte hij. ·
Groei
In de Brieven van Paulus zijn de hoogtepunten van 30 jaar
heemkundekring van Nieuw Ginneken uitgebreid aan bod gekomen. De voorzitter ging over tot het huldigen van de nieuwste
leden. "Paulus groeit nog steeds, en niet alleen met senioren,
ook vijftigers, beginnende senioren, en veertigers en de laatste
tijd steeds meer dertigers. Daar zijn we ontzettend blij mee." De
650e leden, het duo Wim en Corné, zijn dertigers. Zij weten
volgens Jan veel van het Nieuw Ginnekense af, ze treden op bij
carnaval, maken samen muziek, maar weten nog niet alles van
Paulus van Daesdonck. Daarom kregen de beide heren wat
leesvoer.

205

Terwijl ze nog met lege handen stonden te wachten werd een
doos boeken aangevoerd, en werden hen een hele stapel
uitgaven van de heemkundekring overhandigd: Tussen witte
wolken en Anneville, een boek over de Tweede Wereldoorlog.
Een boek over Paulus van Daesdonck, over Molen De
Korenbloem, de Boerderijen van Nieuw Ginneken, Veldnamen in
Ulvenhout en Gatbroek waar beide heren vandaan komen,
Anneville, Gemeente Nieuw Ginneken, Straatnamen, Carnaval in
Ulvenhout, Van Ginneken tot Nieuw Ginneken. Corné vroeg met
een brede glimlach wanneer Jan die allema~I kwam voorlezen,
en wanneer ze overhoord zouden worden? Maar de nieuwe
leden waren zichtbaar ingenomen met hun grote stapel boeken
en voor hun vrouwen was er een mooi boeket bloemen.

Het 650e lid, het duo Wim van Gurp (1) en Corné Reinieren

Ger Coppens en haar Apostelen
foto's Anneke Oomes

Ger Coppens
En na dit officiële gedeelte met de aankondiging van een
'verrassing' aan het eind van de middag, werd het podium
vrijgegeven voor Ger Coppens en haar vier apostelen. De
zangeres werd begeleid door een percussionist, een accordeonist en een mandolinespel_er en haar man Jan zorgde in de zaal
voor de elektronica. Ger trad al vaker op voor de leden van
Paulus van Daesdonck en zij vond ook dit keer weer een
aandachtig publiek voor haar grappen en grollen, haar serieuze
liedjes met mooie teksten en haar Brabantse anekdotes en
ballades. Over de heemkundekring had zij het een en ander
opgezocht op het internet en tussen de liedjes door waren er
kwinkslagen over en weer en was er volop interactie met de zaal.
Het werd een hele gezellig middag en aan het eind van het
programma was daar als klap op de vuurpijl, burgemeester Peter
van der Velden met een lintje voor Jan Grauwmans!
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OUD LIED VOOR EEN LIEVEHEERSBEESTJE
door Christ. Buiks
Het Lieveheersbeestje mag zich in een grote populariteit verheugen. Er bestaan ook nog allerlei soorten van, die onder andere
ingedeeld worden naar het aantal stippels op de rug en de kleuren. Vandaar waarschijnlijk dat het diertje ook zoveel verschillende namen draagt in diverse streken van ons land.
Om het te laten opvliegen waren er liedjes bekend onder de
jeugd, die ook van streek tot streek verschilden. Zo zou men
volgens K. ter Laan: "Folkloristisch woordenboek van Nederland
en Vlaams België",(p.218) in Ulvenhout het volgende liedje
zingen:
Lieve Here ninneke
Moeder is naar 't Ginneke
Vader is naar Chaam
Laat Lieve Heere ninneke
Naar den hemel toe gaan
In Udenhout zou men echter zingen:
Lieve Here henneke
Vlieg naar uw benneke
Vlieg maar naar den hemel toe
En in Hoge Zwaluwe zou men het als volgt ten gehore brengen:
Lieve Here Ginneke
Kruip maar op m'n pinneke (vinger)
Kruip maar op de bonte koe
Vlieg maar naar den hemel toe
Het boek van Ter Laan is in 1949 gedrukt en berust op materiaal
dat vooral van voor de Tweede Wereldoorlog dateert. Dat is
ondertussen al weer twee generaties geleden.
Zijn er nog mensen in Ulvenhout of omgeving die het lied nog kennen (of een
variant ervan?) laat het Paulus weten!

EEN VREEMD DEURTJE
IN HET KOOR VAN DE N.H.KERK VAN GINNEKEN
door Ad Jansen

Inleiding
De oude kerk van Ginneken is sedert 1648 het kerkgebouw van
de Nederlands Hervormde Gemeente van Ginneken. De kerk
had toen al een bewogen geschiedenis achter de rug. Tijdens de
belegering van Breda door de Spaanse veldheer Spinola in 1624
en 1625 brandde het schip uit. In 1630 werd het weer opgebouwd, vermoedelijk precies zoals het er voor de brand heeft
uitgezien. Het uitgebrande schip was waarschijnlijk het oorspronkelijke vroeg gotisch kerkje uit de veertiende eeuw, waar
omstreeks 1500 een laat gotisch dwarsschip en koor tegen aan
gebouwd.zijn.
Het in 1630 herbouwde schip heeft drie eeuwen stand gehouden. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog is het in historiserende
gotische stijl vernieuwd.
Een ingang in de koorafsluiting
Omstreeks 1900 heeft de Ginnekense fotograaf A. van Erp tal
van foto's gemaakt van de Markt en van de hervormde kerk. Ze
zijn uitgegeven als ansichtkaarten, die erg in trek war~n bij de
toeristen die toen in groten getale de hotels en pensions van
Ginneken bevolkten. Op de foto's van de kerk genomen vanaf de
Ginnekenmarkt ziet men in de driekantige koorafsluiting een
deurtje met een neogotische omlijsting, dat op het eerste ~ezicht
daar niet thuis hoort. De vraag rijst dan ook waar dat poortJe voor
diende en wanneer het daar is aangebracht. Bij de restauratie
van de kerk in de jaren 1920-1930 is het verdwenen en is de
oude situatie hersteld 1 .
Het archief van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde
gemeente lost het raadsel op. Aan het einde van de n_egentiende
eeuw was het kerkgebouw zwaar in verval. Bovendien was de
ruimte te groot voor de dienst van de predikant.
,
President-kerkvoogd M.A.Kuijtenbrouwer stelde in 1882 een plan
op voor de restauratie en verfraaiing van het kerkgebouw.
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Deze gepensioneerde militair was een ondernemende man. In
1884 ~ichtte hij de Ginnekensche Tramwegmaatschappij op, die
een dienst met paardenkracht opende van het station in Breda
naa~ het _beg_in van de Ulvenhoutselaan in Ginneken 2 . Hij
vestigde zich tn 1881 in het huis Raadhuisstraat 21. In de kerkvoogdij hadden verder zitting de Ginnekense ondernemer
Andreas Ballintijn en A.Dirksen.

Gevaarlijke zoldering
In een uitvoerig schrijven aan het Provinciaal College van
Toezicht op het beheer der goederen zette Kuijtenbrouwer de
problemen van het kerkgebouw op een rij 3 . Vervolgens kwam hij
in die brief met een plan om de kerk op te knappen en aan te
passen aan de geringe omvang van de hervormde gemeente.
Het rapport dat de Bredase bouwmeesters Stal en Van de Erve
in opdracht van de kerkvoogdij uitbrachten over de toestand van
het kerkgebouw, was onthutsend: De uitslag van het onderzoek
bleek van dien aard dat het eene onverantwoordelijke daad zou
zijn, indien niet onmiddellijk stappen werden gedaan om
dreigende ongelukken te voorkomen; de planken toch van het
plafond waren op enkele uitzonderingen na vermolmd, en de
spijkergaten waren uitgeroest, waardoor vele planken nog
slechts op onbegrijpelijke wijze aan de gebindten verbonden
waren. leder ogenblijk hadden de planken kunnen loslaten en
men had gestaan voor schromelijke ongelukken, indien een
gedeelte van het plafond bijv. gedurende de godsdienstoefening,
naar beneden ware gekomen. Bij bovenvermeld onderzoek bleek
ook dat geen voldoend aantal gebindten aanwezig was om de
planken stevig bevestigd te houden.
Het zou dus noodzakelijk zijn om de gehele zoldering los te
maken en de vele vermolmde planken door nieuwe te
vervangen. Maar eerst moest er een groter aantal gebinten
worden aangebracht. Het herstel na de brand van 1625 was dus
op een koopje gedaan. Niettemin had het toen vernieuwde plafond het twee en een halve eeuw uitgehouden! Het oude plafond
was wit geverfd, aanbevolen werd de nieuwe zoldering slechts te
grondverven, daarna te zanden en te witten 4 .

__JJ

Twee schetsjes van de hand van kerkvoogd M.A.Kuijtenbrouwer
(1882).

Links de situatie tot omstreeks 1880, rechts na de herinrichting
van 1882, die tot 1927 heeft bestaan met in het koor een nieuwe
ingang. A =koorafsluiting, 8-C=dwarsschip, D=middenschip,
E=consistoriekamer, F=kansel, -G= kerkenraadsbank
(bron: archief kerkvoogdij, G.A.B., afd 111-10)

De kerkruimte was te groot
Uit de door Kuijtenbrouwer gemaakte schets blijkt hoe de indeling van het kerkgebouw in die tijd was. Het orgel stond in de
koorafsluiting, terwijl de kerkenraadsbank was opgesteld in het
koor vlak voor de viering, nagenoeg onder de preekstoel, die
vanouds tegen de voorste vieringpilaar aan de zuidzijde stond.
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De banken in het zuidelijk en noordelijk transept en in een deel
van de middenbeuk waren gericht op het midden van het
kerkgebouw (zie afbeelding).De kerkvoogden vonden dat er aan deze opstelling nogal wat
bezwaren verbonden waren. Allereerst. keek een deel van de
leden van de kerkenraad en van de kerkgangers tegen de rug
van de predikant aan. Het grootste bezwaar was de voor een
groot deel ongebruikte ruimte van het middenschip en van het
koor. De groote onbenutte ruimte van die vleugels eischte een
aanzienlijke uitzetting van de stem des Leeraars, vooral wanneer
vele zitplaatsen der Kerk onbezet zijn, zooals menigwerf het
geval is, en waardoor dus soms veel van het geluid verloren
gaat. Een ander bezwaar was: dat er steeds een onaangename
luchtstroom bestond, die bij eenigsints lagen thermometerstand
zeer hinderlijk was.

Ingezakte graven onder de kerkbanken
Het middenschip van het kerkgebouw had nog een ander
probleem. Aangezien in de kerk vele lijken zijn begraven
geworden, is het meermalen voorgekomen dat er verzakkingen
plaats vonden, zowel onder de standplaatsen der banken als in
de gangen en voornamelijk in de vleugel D (d.i. het middenschip)
waarlangs de kerkgangers naar hunne zitplaatsen moesten gaan
5
. Als men deze vleugel nog zou willen gebruiken, dan zou de
vloer geheel moeten worden opgenomen. De graven die
daardoor zichtbaar zouden worden, zouden met zand moeten
worden aangevuld en vervolgens zou de vloer opnieuw
geplaveid moeten worden. De kerkvoogden voelden daar niets
voor. Het was op de eerste plaats veel te kostbaar. .... en daarbij
voegende het weinig passende van aanstampen van graven,
vooral van dezulke waarin leden van hier wonende familien
rusten. Men had dan ook een geheel ander plan: .. ... heeft de
Kerkvoogden en Notabelen doen besluiten den ingang der kerk
te verplaatsen ...
Splitsing en herinrichting
Uiteindelijk kwam er een nieuwe ingang in het koorgedeelte,
werd de preekstoel en het orgel verplaatst naar een schot,
waarmee het middenschip werd afgescheiden van het
dwarsschip en van het koor. De diensten werden daarna meer
dan veertig jaar lang gehouden in het oostelijk gedeelte van het
kerkgebouw. De banken werden opnieuw gerangschikt,
waardoor alle kerkgangers met het gezicht naar de preekstoel
kwamen te zitten. Ook de bank van de kerkenraad kreeg een
andere plaats, namelijk vlak voor de preekstoel. (zie afbeelding).
Uiteindelijk werd ook het middenschip opnieuw ingericht. De
consistoriekamer was voor de herinrichting aan de buitenzijde
aangebouwd in de oksel van het koor en het zuidelijk
dwarsschip. Er werd een nieuwe consistoriekamer gebouwd
achter de preekstoel, in het niet meer voor de kerkdienst
gebruikte middenschip. Omstreeks 1921 werd dit gedeelte van
de kerk nog in gebruik genomen als vergaderruimte.en verenigingslokaal.

Foto 1: Gezicht op het citadelmonument en het deurtje in het
koor van de kerk (foto A. van Erp, omstreeks 1900, ansicht, col/.
A.WJansen)
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De nieuwe inrichting van het kerkgebouw, zoals deze te zien is in
de schets van Kuijtenbrouwer bleef gehandhaafd tot 1927.
Restauratie
In 1925 werd een eerste stap gezet voor de restauratie van het
kerkgebouw onder leiding van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De eerste zorg was de fundering, die volgens de
deskundigen in zeer slechte staat verkeerde. In 1926 kocht de
kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente van
Chaam een oude kapel, vermoedelijk de restanten van de veertiende-eeuwse Salvatorkapel op Nijhoven onder Baarle-Nassau
6
. Aannemer Van der Peijl brak in 1926 deze kapel af, maakte de
50.000 stenen schoon en bracht deze naar Ginneken voor de
komende restauratie 7 . In 1927 begon deze daadwerkelijk met
het herstel van de fundering, het herstel van de vloeren, tegels
en banken.

Foto 2: De ingang van
de kleine kerk via een
neogotisch deurtje in
de koorafsluiting vlak
voor de restauratie.
(foto Monumentenzorg,
ca 1925).
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Foto 3: Deel van het
interieur van de
kleine kerk.
Tegen de afscheiding
van het middenschip
ziet men het orgel, de
preekstoel en de bank
van de kerkenraad.
Links de deur naar de
consistoriekamer, waar
de predikant zich gereed
maakte voor de dienst
(foto Monumentenzorg,
omstreeks 1925).

Daarna werd het deurtje in het koor dichtgemetseld, waardoor de
kerkgangers gebruik moesten maken van de zij-ingang.
Vervolgens werd de pleisterlaag verwijderd en de voetstukken
van de pilaren hersteld. Een deel van het metselwerk van de
muren aan de binnenzijde moest opnieuw worden opgemetseld,
waarvoor de oude stenen uit Chaam goed van pas kwamen. 1n
1934 waren transept en koor gereed. De restauratie van de
gehele kerk was in 1931 begroot op fl. 110.872,-. Ongeveer fl.
96.000,- zou worden betaald uit subsidies van het Rijk, de
Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Ginneken en Bavel.
Uiteindelijk was een lening nodig van fl. 20.000,-. Na het
gereedkomen van de eerste fase in 1934 vond de architect Van
der Steur in eerste instantie, dat met dit kleine restauratieplan
zou kunnen worden volstaan.
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Aantekeningen

Foto 4: in 1927 begon
aannemer Van der
Peijl met het herstel
van de fundering.
Rechts het van 1630
daterende middenschip.
Geheel rechts de
deurstijl van de
zij-ingang, die tot 1882
door de kerkgangers
werd gebruikt.
(foto Monumentenzorg).
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In de oude kerk van Dongen treft men eveneens een dergelijk poortje aan, in het
midden van de driekantige koorafsluiting.
Zie: A. W.Jansen: 't Ginneken, fragmenten uit de geschiedenis, p.152; Breda, 1989.
G.A.B., Afd.111-109, archief kerkvoogdij nr.10; brief van 20-11-1882.
De kerk had oorspronkelijk houten tongewelven, ook in het koor. Bij de restauratie in
de jaren '20 van de vorige eeuw zijn deze in het koor en in de viering vervangen door
gemetselde kruisgewelven.
In de noordgevel van het schip bevond zich de zij-ingang, waarlangs de kerkgangers
tot 1882 naar binnen kwamen. Kuijtenbrouwer tekent deze in zijn eerste schets (links)
vlak bij de toren, d.w.z. in de vierderde travee vanaf het dwarsschip geteld.
VolgensJ.Kalf: Monumenten in de Baronie van Breda, p.249; Utrecht, 1912; bevond de
zij-ingang zich in de derde travee vanaf het dwarsschip. Op foto 4 ziet men nog net de
deurstijl van deze zijpoort, die daar lang voor de negentiende eeuw moet zijn aangebracht.
Zie A.W.Jansen: "Onze kerken en kapellen in het schetsenboek van Hendrik Verhees
(1809)", in Brieven van Paulus, jrg.30 nr.153, 2004.
G.A.B., afd.111-109, archief kerkvoogdij, notulen van de kerkvoogdij, 22-11-1926,
2-4-1927, 10-10-1931 en 15-11-1934.
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De tweede fase zou echter vijf jaar later toch aanvangen. De
herbouw van het middenschip en een kapel aan de zuidzijde
kwamen net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
gereed.
Besluit
Het deurtje in de koorafsluiting heeft dus precies 45 jaar dienst
gedaan. Bij de restauratie zijn alle sporen zorgvuldig
weggewerkt. Zowel aan de buitenzijde als binnen in de kerk
herinnert absoluut niets meer aan de kleine kerk en het vreemde
deurtje waar de hervormde gemeente het bijna een halve eeuw
mee heeft moeten doen.

)

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 142
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 79
APRIL - GRASMAAND -PAASMAAND
Op den dag van Sint Huijben (1/4)
Valt de sneeuw in duigen

MEI -BLOEIMAAND -MARIAMAAND
Als de zon schijnt op Sint Urbijn (25-5)
Zeker dat de oogst goed zal zijn.

JUNI - ZOMERMAAND - ONWEERSMAAND
Met Sint Pieter rijpt het koren dag en nacht (29-6)
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FOTO'S UIT DE ALBUMS VAN

CORNELIS VAN HOOIJDONK
kapelaan te Ginneken van 1923-1938
door Ad Jansen

Foto 1: Cornelis van Hooijdonk op 8 juli 1935 gefotografeerd in zijn
kamer aan de voorzijde van de pastorie, waar hij woonde na zijn
benoeming tot eerste kapelaan. Aan de achterwand de portretten
van zijn ouders uit Hoeven.

Inleiding
Onlangs kregen wij inzage van twee albums uit de jaren 1920-1930.
De vele foto's bleken gemaakt te zijn te Ginneken. Het zijn vooral
plaatjes in en rond de Laurentiuskerk, maar ook afbeeldingen van
Ginnekense verenigingen, die reeds lang in de vergetelheid zijn
geraakt. Daarnaast ook nog familieportretten van de familie Van
Hooijdonk te Notsel en Rakens 1 onder Ulvenhout, die tal van
geestelijke zonen en dochters heeft voortgebracht. Kortom: een
schat aan historisch materiaal, bijeen gebracht door kapelaan
Cornelis van Hooijdonk, die voor de Tweede Wereldoorlog vijftien
jaar kapelaan van de Ginnekense parochie was.
Voor plaatsing in de Brieven van Paulus hebben wij enkele foto's
mogen reproduceren, die u in dit artikel kunt aantreffen.

Foto 3: 25 juli 1926: kapelaan Van Hooijdonk op het spreekgestoelte tijdens zijn inleiding van de plechtige onthulling van het H. Hartmonument op het kerkpleir., van de Laurentiusparochie.
(fotocollectie Ad Jansen)

De levensloop van Cornelis van Hooijdonk
Cornelis Gerardus J.J.van Hooijdonk werd in 1891 geboren te
Hoeven als zoon van Adriaan van Hooijdonk (1852-1911), die in die
plaats gemeentesecretaris was. Deze laatste was twee maal
gehuwd. Uit het eerste huwelijk met Maria Catharina Dimphyna
Couwenbergh (1860-1903) werden negen kinderen geboren,
waarvan drie zonen waaronder Cornelis. Later hertrouwde Adriaan
met Maria Johanna Benedicta Couwenbergh (1871-1956). Uit dat
tweede huwelijk werden nog drie kinderen geboren, waaronder de
zoon Godefridus.
Cornelis' vader Adriaan was afkomstig van de grote hoeve van
Rakens (Chaanseweg 28) onder Ulvenhout, waar hij in 1852
geboren werd als zoon van Cornelis van Hooijdonk en Maria
Schram 2 .
Cornelis van Hooijdonk werd in 1917 in zijn geboorteplaats Hoeven
op het bisschoppelijk groot-seminarie tot priester gewijd. Hij was
vier jaar kapelaan in Koewacht om in 1921 in diezelfde functie te
worden overgeplaatst naar Zundert. In 1923 werd hij benoemd tot
kapelaan van de Laurentiusparochie te Ginneken.
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Foto 2: Beeldhouwer August
Falise uit Wageningen
werkt in het atelier van Jos.
Cuijpers in Roermond aan zijn
model van de Christusfiguur
voor het H. Hartmonument te
Ginneken, waar het op
18 februari 1926 door het
Ginnekens comité werd
goedgekeurd.

Als tweede kapelaan woonde hij aanvankelijk aan de achterzijde
van de pastorie aan de huidige Ginnekenweg nr.331, maar na zijn
bevordering tot eerste kapelaan verhuisde hij overeenkomstig zijn
positie naar een kamer aan de voorzijde (foto 1) 3 .
Kapelaan van Hooijdonk ontwikkelde al snel in Ginneken een grote
activiteit. Aan zijn initiatief dankt Ginneken het H.Hartmonument op
het kerkplein, dat sedert enige jaren de status van rijksmonument
heeft 4 . Aanvankelijk werkte hij onder het pastoraat van Adrianus
van Dijk ( 1867-1926). Deze was in 1920 tot pastoor benoemd, maar
overleed al na zes jaren dit ambt te hebben uitgeoefend. Pastoor
van Dijk werd in 1926 opgevolgd door Gerardus Josephus Hortense
van Wees (1878-1943).
Pastoor Van Dijk had een zwakke gezondheid en zal kapelaan Van
Hooijdonk volop ruimte geboden hebben voor zijn initiatief een
H.Hartmonument op te richten.
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Daarnaast was Van Hooijdonk geestelijk adviseur van tal van
verenigingen en besturen. Een en ander werd uitvoerig in foto's
vastgelegd. Zo zien we hem bij de Sociëteit Burgerkring (foto 4-5),
de R.K.Middenstandsvereniging De Hanze (foto 8), het bestuur en
de raad van toezicht van de Boerenleenbank (foto 6), het
Winkelweekcomité (foto 7), de R.K.Propagandaclub Sf.Paulus (foto
9) en de Broederschap van de H.Familie (foto 10). Het zijn
organisaties in het oude Ginneken, die al vele tientallen jaren in de
vergetelheid zijn geraakt.
Cornelis fotografeerde ook in de kerk, buiten de pastorie en in de
omgeving. Als er bij een plechtigheid in de kerk waarbij hij zelf op
het altaar in functie was, gefotografeerd werd zorgde hij er voor een
afdruk te krijgen voor zijn album. Op deze wijze heeft hij het leven in
de Laurentiusparochie en in de katholieke organisaties in de jaren
twintig en dertig van de vorige eeuw in foto's vastgelegd. Zijn
albums zijn dan ook een uniek tijdsdocument.

Foto 4: Op 29 september 1923 werd op de kruising Gaffe/straat I
Prins Hendrikstraat de jubileumboom ter gelegenheid van het 25jarig regeringsjubileum van koningin Wilhemina geplant. Links het
bestuur van Burgerkring en het Comité Wilhelminafeesten met
vooraan Cornelis van Hooijdonk. Bij de boom in vol ornaat de voorzitter van het uitvoerend comité ritmeester A. Diemont.
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In 1938 werd de kapelaan benoemd tot pastoor te Groede in
Zeeland. In 1946 volgde zijn benoeming tot pastoor te Terheijden,
waar hij zowel zijn 40-jarig als 50-jarig priesterjubileum vierde. In
1966 ging hij met emeritaat. Hij is daar in 1977 overleden en
begraven 5 •
In Terheijden was hij eveneens zeer betrokken bij de organisaties.
In 1956 nam hij het initiatief om het interieur van de kerk van de
H.Antonius abt ingrijpend te wijzigen. In 1958 werd het nieuwe
altaar van beeldhouwer J.Vaes door de bisschop van Breda
geconsacreerd. In 1966 werd achter in de kerk een
herinneringsplaquette geplaatst, opgedragen aan oud-pastoor
J. G .J .J. van Hooijdonk, die enkele maanden daarvoor met emeritaat
was gegaan.
Foto 9: Propagandaclub Sf.Paulus, met geestelijk adviseurCome/is
van Hooijdonk. Rechts van hem Johan .van der Heijden, van 1921
tot 1971 koster van de Laurentiuskerk. Staande 2e van rechts: Piet
van der Heijden uit de Rozen/aan, broer van de koster.

Foto 5: Na het planten van de jubileumboom in 1923 maakten het
Comité Wilhelminafeesten en de leden van Burgerkring samen een
uitstapje.
Op de achterste rij ritmeester Diemont, secretaris A.G. Bastiaansen
(6e v.rechts) en J.Beljaars (3e v.rechts); knielend vooraan, geheel
links slager H. van Opstal, midden Jan Verlegh en 2e van rechts
C.A. Segeren.

foto 10: Massale foto van de Broederschap van de H. Familie,
wellicht in 1938 bij het afscheid van geestelijk {.eider C. van
Hooijdonk.

Foto 8: Jaarvergadering 1936 van de in 1903 opgerichte
R. K. Middenstandsvereniging De Hanze, voor het patronaatsgebouw, met in het midden kapelaan Van Hooijdonk.

Kent u naast de figuur van kapelaan Van Hooijdonk nog personen
op deze foto? Informeerde redactie!
·'
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Foto 6: Bestuur en de Raad van Toezicht van de Boerenleenbank,
omstreeks 1929. Zittend v.l.n.r.: Willem _van der Aa, C.Mertens (?),
J, v, Eijl (?), voorzitter Johan van Hooijdonk (Dorpstraat), onbekende,
kapelaan Van Hooijdonk, Jacobus Bastiaansen; staand: Adriaan
Remeijsen, onbekende, Christ Wouters, onbekende, Adriaan W van
Hooijdonk, Kees Verkooijen, Adriaan Raps, onbekende.

Foto 7: Het Winkelweekcomité, met kapelaan Van Hooijdonk,
omstreeks 1925-1930. Staande rechts: Karel Raps.

Het H.Hartmonument
Kapelaan van Hooijdonk nam begin 1925 het initiatief om in
Ginneken een H.Hartmonument op te richten. Er werd een comité
gevormd waarin alle katholieke verenigingen vertege~woordigd
waren. De realisatie werd in handen gegeven van een uitvoerende
commissie onder leiding van de kapelaan zelf. De actieve kapelaan
had anderhalf jaar nodig om het monument tot stand te brengen.
Ter financiering werd via de verenigingen ruim f 3000,- bijeen
gebracht. Dat was nog maar eenderde van het benodigde b~drag.
De rest van het geld werd gefinancierd door alle parochianen
gedurende een jaar een vaste maandelijkse bijdrage te vrage~.
In eerste instantie zou de opdracht gegund worden aan de architect
van de kerk Jos.Cuijpers. Ook andere architecten wilden een
ontwerp indienen. Dat was allereerst de in Ginneken wonende
Petrus Franciscus Waltherus Bilsen, zoon van een bekende
Bredase architect. Deze laatste kreeg uiteindelijk de opdracht. Uit
de beschikbare locaties werd gekozen voor de opstelling op het
plein voor de kerk. Daarvoor moesten de hekken worden gewijzigd,
waarvoor het kerkbestuur f 5.000,- over had. Het beeld werd
ontworpen door de Wageni~gse beeldhouwer August Falise (foto 2)
en kostte f4.500,-. Nadat het uitvoerend comité het door hem
gemaakte model van de Christusfiguur had goedgekeurd, kon het
beeld worden gegoten. Architect Bilsen had een achtkantige voet
met treden ontworpen, gemaakt uit een bijzondere granietsoort.
Tegen de voet werden vier bloembakken geplaatst. Op het voetstuk
van het beeld werden vier koperen schilden bevestigd. Op het
voorste stond Waarheid, Liefde, Vrede. Op de zijkanten van de voet
kwamen de wapens van bisschop Hopmans en van de gemeente
Ginneken en Bavel te hangen. Het schild op de achterzijde van de
voet draagt de tekst:
"Opgericht tijdens het pastoraat van de Z.E. H. van Dijk,
pastoor, overleden 11 april 1926. Onthuld door de
Z.E.H.G.van Wees op 25juli 1926".

De onthulling van het monument op een fraai betegeld plein was in
Ginneken een groot feest. Vanaf het Oranjeplein trok een stoet naar
de kerk, waarin alle verenigingen, het gemeentebestuur en tal van
geestelijke autoriteiten meeliepen, begeleid door de harmonie
Concordia en de Patronaatsharmonie.
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Kapelaan Van Hooijdonk kwam de eer toe de plechtigheid te
openen (foto 3), waarna de pas benoemde pastoor Van Wees een
rede hield. Vervolgens onthulde d~ze het beeld dat tot dat moment
onder een doek verborgen was. Er volgde e~n toespraak door
burgemeester Serraris en een grootse bloemenhulde. De pastoor
wijdde daarna de parochie toe aat) het H.Hart.
Het H.Hartmonument raakte in d~ jaren negentig van de vorige
eeu~ in verval. Het betegelde plein moest plaats maken voor groen,
terw1JI het geheel met een hek van de straat werd afgesloten. Drie
van de vier schilden zijn in die tijd verdwenen. Niettemin is het in
1998 verhev~n tot rijksmonun:'ent De tuinaanleg rond het beeld
werd enkele Jaren later zodanig gewijzigd dat de oude luister ten
dele werd hersteld en de fraaie vo~t met de treden en bloembakken
weer in volle glorie te zien zijn 6 .

Er werd een uitvoerend feestcomité gevormd onder voorzitterschap
van Arnaud Diemont, ritmeester van de cavallerie (Ulvenhoutselaan
7). Als plaats werd de kruising van de Gaffelstraat met de Prins
Hendrikstraat gekozen. De Wilhelminaboom kreeg een stijlvol
hekwerk op een vijfkantig muurtje, ontworpen door de Ginnekense
architect P.Bilsen. Op 29 september 1923 werd de boom plechtig
geplant, in aanwezigheid van het voltallige gemeentebestuur, het
uitvoerend comité en alle leden van Burgerkring uiteraard met
kapelaan Van Hooijdonk op de eerste rij. Daaraan vooraf werd het
erecomité en het uitvoerend comité door het gemeentebestuur op
het raadhuis ontvangen. Daarna trok het gezelschap onder
begeleiding van de twee Ginnekense harmonieën naar de Prins
Hendrikstraat, Daar werd de boom door de in groot tenue geklede
voorzitter Diemont aan het gemeentebestuur aangeboden (foto 4).
In zijn dankwoord memoreerde burgemeester Serraris dat de
vijfkantige vorm gekozen was als pendant van het citadelmonument
bij de hervormde kerk.

De jubileumboom in de Prins H~ndrikstraat
Cornelis van Hooij~o~k w_as in _1~23 nog maar net in Ginneken
b~noemd, toen k~rnngm W1lhelmm~ haar zilveren regeringsjubileum
v1erd~: ~at werd m heel Nederland groots gevierd. Ginneken bleef
daarb1J met a~ht~r. Kapelaa~ Van liooijdonk was geestelijk adviseur
van d_e. Soc,ete,t Burgerkrmg. Het was een in 1890 opgerichte
ve~erngmg voor _de gegoede bur~erij onder voorzitterschap van
adJudant van dienst Van Tets, CHe haar thuislokaal had in de
herbe_rg De Gouden Leeuw (Ginl')ekenweg 326), maar na 1900
verhuisde naar Hotel Dennenoorq aan de Duivelsbruglaan. Doel
was: de leden genoeglijke bijeenkomsten te verschaffen. Dat kwam
vooral neer op het organiseren van kaartavonden. De club trad ook
op bij feestelij~e g~legenheden. D~ viering van het tienjarig bestaan
van Burgerkrmg in 1900 werd d~n ook gevierd met een groot
kaartconcours.
D~ wi~naars wa~en bekende petsonen uit Ginneken: H.Rops,
winkelier Raadhu1sstraat: P. van OJ:)stal stalhouder Raadhuisstraat"
A.Verleg_h architect; C.Brouwers a2'nne'mer; A.Graauwmans, spek~
slager G1~neken~eg; Ant.van Nooten herbergier Markt; Marinus de
Beerfabnkant Gmnekenweg; F.Brouwers, aannemer; en G.Metsers
gemeentesecretaris. Uit Burgerkring kwam het initi~tief om te komen tot een
herinneringsboom, die door de burgerij aan de gemeente zou
worden aangeboden.

-

Foto 11: Bijzetting omstreeks 1925 van een lid van de familie
Mathon in het familiegraf op het kerkhof aan de Vogelenzang/aan.
De celebrant is pastoor A. van Dijk, kapelaan C. van Hooijdonk
draagt het kruis.

_....,

-
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Na afloop vierde de sociëteit het regeringsjubileum met een
uitstapje, waarvan de kapelaan vermoedelijk zelf een foto gemaakt
heeft voor zijn album (foto 5). Van Burgerkring is daarna niet veel
meer vernomen. De vereniging is vermoedelijk aan het einde van
jaren dertig van het toneel verdwenen.
Andere verenigingen
Van de overige organisaties waarvan kapelaan Van Hooijdonk
geestelijk adviseur was, is niet veel bekend. De Boerenleenbank
Ginneken werd op 11 april 1904 spontaan opgericht tijdens een
vergadering van de Boerenbond, waar pater Van de Elzen een
toespraak had gehouden. De coöperatieve bank ging van start op 7
oktober 1904 met 74 leden. Directeur was Johannes Wouters.
Bij het zilveren jubileum in 1929 (zie foto 6) bestond het bestuur uit
de heren Jan van Hooijdonk (Dorpstraat 67), J.van Eijl, A.Rops
(Beekhoek), Chr.Wouters (Bavelselaan), Cees Verkooijen (Pekhoeve) en C.Mertens. De Raad van Toezicht werd gevormd door de
heren: Willem van der Aa, A.Bastiaansen, Adrianus W.van Hooijdonk (Chaamseweg 22), A.Schoenmakers en Adrianus Remeijsen
(Strijbeekseweg) 7 .
De R.K. Middenstandsvereniging De Hanze bestond niet alleen in
de gemeente Ginneken en Bavel. Ook vele andere plaatsen in de
omgeving hadden afdelingen van deze vereniging van neringdoenden. Het museum Paulus van Daesdonck in Ulvenhout kwam
onlangs in het bezit van de vlag van de Ginnekense organisatie,
waaruit blijkt dat deze in 1903 is opgericht. De Hanze trad weinig
naar buiten en haalde dan ook niet vaak de krant. In 1936 werd er
in ieder geval nog in het patronaatsgebouw een jaarvergadering
gehouden, waarvan de foto getuigt die de ijverige kapelaan Van
Hooijdonk van deze bijeenkomst in zijn fotoalbum heeft geplakt
(foto 8). Van het Winkelweekcomité (foto 9) is niets bekend, alleen
dat de kapelaan er de geestelijk adviseur van was.
De R.K.Propagandaclub Sf.Paulus (foto 9), waarvan de koster van
de Laurentiuskerk Johan van der Heijden voorzitter was, maakte
deel uit van een diocesane organisatie ter bestrijding van
alcoholmisbruik. Er werden door de afdelingen ook gezellige
avonden, lezingen en toneeluitvoeringen verzorgd.

Foto 12: Kapelaan Cornelis van i--looijdonk met zijn neven en
nichten uit Notsel, bij. het 25-jarig professiefeest van Zr. Assisia van
Hooijdonk omstreeks 1930, achter het moederhuis van de Zusters
Alles voor Allen, Haagdijk Breda ..
Zittend v.l.n.r.: Willem v.H., rector Oudenbosch; Zr Francisca v.H.;
Zr Assisia, Zr.Agatha v.H.; Pieterv.H., rector Sf.Laurens Ziekenhuis
Ginneken; Jan v.Hooijdonk, ongehuwd.
Staande: moeder-overste (?); Cornelia Huijbregts, weduwe. van
Antoon v.H; Maria Verhees, vr. van Kees v.H.; rector(?); Brigitta
Maas en haar man Janus v.H.; Cornelis v.H uit Notsel en Cornelis
v.H., kapelaan te Ginneken, neef van de familie te Notsel;
.
Staande bovenaan: Take, dr.v.Martinus v.H.; Marten, zn.v.Corne/Js
v. H. en Maria Verhees; zijn zuster Adriana v. H. later gehuwd met
A. v.Exel.
(info fam. Van Hooijdonk).
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Tenslotte de Broederschap van de H.Familie, een uitgesproken
godsdienstige organisatie, waarvan een groot aantal mannen en
jongens lid was, getuige de massale foto voor de ingang van de
Laurentiuskerk, die vermoedelijk genomen is bij het afscheid van de
kapelaan in 1938 (foto 10). De Broederschap, verdeeld in een grote
en een kleine H. Familie, respectievelijk voor volwassen mannen en
voor jongens, hield op zondag speciale bijeenkomsten in de kerk,
waarbij de kapelaan voorging in gebed en een predikatie hield.
Opvallend is, dat alle organisaties waarvan Cornelis van Hooijdonk
geestelijk adviseur was, bestemd waren voor mannen of jongens.
Een andere kapelaan was adviseur van de organisaties voor
meisjes en vrouwen.

Aantekeningen
1.Zie de artikelen van deze auteur over de familie van
Hooijdonk te Notsel en Rakens in: Brieven van Pauius, jrg.28
nr.143, 2003; jrg.29 nr.147-148, 2004.
2.A.W.Jansen: Rakens een gehucht onder Ulvenhout, in: Brieven van
Pauius, jrg.29 nr.147-148, 2004.
3.De pastorie Ginnekenweg nr. 331 werd tijdens een bombardement op
12 mei 1940 zo zwaar beschadigd, dat de gevels geheel opnieuw
moesten worden opgetrokken. Dat geschiedde onder supervisie van
architect J.de Lint, die ook het verwoeste wijkgebouw geheel
ver-nieuwd heeft.
4.A.W.Jansen: Twee nieuwe riijksmonumenten in Ginneken, in Brieven
van Pauius, jrg.26 nr.133, 2001.
5.Zijn graf ligt aan het pad vanaf het grote ingangshek naar de
kruisberg, meteen vooraan links. Met dank aan de heer Johan van
der Made van de Heemkundekring De viasseit voor de geleverde
informatie.
6.Zie A.W.Jansen in: Een haie eeuw Ginneken, 1890-1942, deei 1
p.174 e.v.; en: Tweenieuwe Rijksmonumenten in Ginneken, in:
Brieven van Pauius, jrg.26, nr.133, 2001.
7.Informatie van de RABO-bank Breda.

2005 JAAR VAN DE FOLKLORE
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft het jaar 2005
uitgeroepen tot JAAR VAN DE FOLKORE.
Folklore is niets oubolligs. Integendeel, het is een springlevendE
manier om het verleden te beleven.
Folklore is onvoltooid verleden tijd.
Het hele jaar is er van alle te dÖen op het gebied van de folklore.
De officiële startmanifestatie vindt op 14 mei plaats in Terneuzen
met een grote klederdrachtendag.
Vanaf 6 februari leest u de informatie op www.iaarvand'3fo 1k!ore__n!

NIEUWS UIT
HET MUSEUM 59
door Kees Leijten

VROUWENORGANISATIES EN -VERENIGINGEN
Op 30 januari opende Paulus een nieuwe tentoonstelling gewijd
aan de organisaties en verenigingen waarvan alleen vrouwen lid
konden zijn.
Dank zij medewerking van onze plaatselijke organisaties kwam
er veel materiaal boven water, maar er moet nog meer zijn .
Mevrouw De Witte-Sweep had nog een aantal foto's van de tijd
kort voor de tweede wereldoorlog (1935-1940).
Veel Galderse schonen uit dje tijd.
Maar er moet nog meer zijn.
BN/De Stem berichtte er uitvoerig over op zaterdag 26 februari.
Wie heeft er nog foto's van de Boerinnenbond uit Bavel, Galder
of Ulvenhout uit de eerste jaren ? Wie nog oude foto's van de
K.A.V. of V.K.A.J.?
.
Paulus houdt zich aanbevolen. Wie helpt ?

NIEUWE TENTOONSTELLINGEN
Regeren is vooruitzien. Dat betekent voor Paulus steeds nieuwe
tentoonstellingen voor meerdere jaren plannen.
Op het programma staan de volgende drie tentoonstellingen zijn:
- EEN EEUW SCHOOLFOTO'S
(najaar 2005)
- 100 JAAR CONSTANTIA
(voorjaar 2006)
- 25 JAAR VRIJWILLIGE BRANDWEER
NIEUW GINNEKEN
(najaar 2006)
Hebt u fotomateriaal ? Wij lenen het graag van u.
Ook andere herinneringen worden graag aan onze collectie toegevoegd.
Maar zet u wel de namen op een begeleidend briefje ?
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HERSTEL GEMEENTE GINNEKEN EN BAVEL

BIJZONDER
Regelmatig komen er voor ons archief interessante geschriften
binnen.
Zo kregen we het receptieboek van de Gemengde Toneelvereniging uit Ulvenhout, die op 18-4-1961 zijn 40-jarig bestaan
vierde.
De tweede wereldoorlog blijft altijd een bijzondere periode om
aandacht aan te blijven geschenken.
Van mevrouw Aarsen-Sprangers kregen we het oorlogsdagboek dat haar man, Doris Aarsen, heeft bijgehouden.
Van Kees Peeters een originele KNIJPKAT. (voor de jongeren
onder onze lezers: een zaklamp die niet brandt op batterijen,
maar op een dynamo die je al knijpend in beweging brengt)
Van mevrouw Van den Berg-Meeuwissen een ijzeren graanmolentje, in de oorlog thuis in gebruik.
Kees Sol schonk een aantal leuke zaken waaronder een kruisbeeld dat gesneden is uit een staander van de leuning van de
Tolbrug, die in 1921 werd gesloopt .

BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS
"Breng eens wat mee voor Paulus" is de leus waarmee we onze
museumcollectie in de loop van dertig hebben opgebouwd.
Vele geschenken. Hele leuke herinneringen aan het verleden.
Vanzelfsprekend geldt deze leuze nog steeds.
Maar we moeten tegenwoordig kritischer zijn dan in het verleden
U zult het ons niet kwalijk nemen wanneer we zeggen, dat
hebben we al. Dat is overbodig.
Niet altijd leuk om dat te zeggen, maar ons museum én ons
depot raken vol.
·
Wij hopen dat u daar begrip voor hebt.

Tijdens de oorlog slaagde Breda erin Ginneken te annexeren,
zeer tegen de zin van de Ginnekenaren.
Kort na de bevrijding deed oud-burgemeester Serraris een
verwoede poging het besluit van de bezetter terug te draaien.
Nu zestig jaar geleden werd bijgaande brochure verspreid, overigens zonder resultaat

Herstel van de Gemeente

Ginneken en Bavel
~
<;}inneken, C)J"(aart

1945.

sl{an

de 9nwoners vn,i de voormalige
gemeente <;;}inneken en C't:3avel.

CJJoor ondergeleekenc/e werd fot ::l:ijne (xcef fenlie
den CJJLinisler uan CJJinnenfandsche ::!:aken het
nauofgende .schr{juen gericht: CJCennisneming hieruan
door

de

inwoner.c;, uan de uoormafige gemeente

~inneken en CJ3auef wordt uan belang geacht.
. CDe C'f3ur9emeesfor van CJLieuw-<;}inneken,

oud- CX3urgemeesler v / <;}inneken en C't:3avel,

/~

ONDERWERP:
Herstel van de gemeente
GINNEKEN en BAVEL.
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GINNEKEN, Januari 1945.
Aan den Heer Minister
van Binnenlandsche Zaken.

Excellentie,
Door ondergeteekende werd, onmiddellijk na
de bevrijding van Ginneken en Bavel, het navolgende telegram
verzonden aan H.M. de Koningin.
Aan
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
te
Londen.
Mevrouw,
De ondergeteekende, Jhr. Mr. Th. E. Serraris, oudBurgemeester van de tijdens Uwer Majesteits afwezigheid
opgeheven gemeente Ginneken en Bavel, thans, krachtens
aanwijzing door de Verzctbeweging, tijdelijk fungeerend
als Burgemeester van de sindsdien opgerichte gemeente
Nieuw-Ginneken, haast zich Uwe Majesteit de vreugde
te vertolken - weliswaar getemperd door oorlogsleed van de bevolking der gemeente Nieuw-Ginneken en van
die, mede woonachtig op het gebied van de voormalige
gemeente Ginneken en Bavel, nu zij is bevrijd van den
vijand, die langer dan vier jaren zijn tirannie over haar
heeft uitgeoefend.
Mede namens die bevolking betuigt hij Uwe
Majesteit onwankelbare verknochtheid en onwrikbare
trouw.
Met leedwezen moest hij echter de opheffing
constateeren van de schoone, bloeiende gemeente Ginneken
en Bavel. Ue opheffing van die gemeente heeft ook haar
bevolking pijnlijk getroffen en wel:
wijl door haar daarvoor niet de minste noodzaak
en ook niet eenige wenschelijkheid weid aanwezig geacht;
wijl die is doorgevoerd met volslagen miskenning ·
van haar uitdrukkelijk uitgesproken wil;
wijl die is bewerkstelligd met terzijdestelling
van Grondwet en \Vet, en
wijl derhalve naar haar vaste overtuiging de
bedoeling van het volkenrecht is miskend.
Het diepst echter is die bevolking geschokt, wijl
voor die oph.effing de hulp is aanvaard van den vijand,
toen Uwe Majesteit was gescheiden van J-laar volk.
De bedoelde bevolking houdt zich echter met
ondergeteekende oveftuigd, dat Uwe Majesteit in deze
aangelegenheid een beslissing zal nemen en die beslissing
wordt door haar en door hem tegemoet gezien in vertrouwen op het herstel der gemeente Ginneken en Bavel.
(get.) SERRARIS.
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Ondergeteekende veroorlooft zich dit telegram, meer bepaald
dat gedeelte van het telegram, hetwelk betrekking heeft op de
opheffing van de gemeente Ginneken en Bavel, nader toe te lichten.
Deze toelichting en de daarbij behoorende bijlagen worden in
tweevoud toegezonden.
De opheffing va11 die gemeente heeft haar bevolking en ook
ondergeteekende inderdaad pijnlijk getroffen en wel om de verschillende, i11 het telegram aangegeven en l1ierna nader toegelichte
redenen.
Voor de ophcffin,f{ van die gemeente was naar de meening
van de bcJ1olkin,1!,· niet de minste noodzaak en ook niet
eenige wenschelijkheid aanwezig.
Sinds het begin dezer eeuw heeft de z.g. annexatiekwestie
onrust en onzekerheid gebracht in deze streek. Met ingang van
1 Mei 1927 had die kwestie haar beslag gekregen door een aanmerkeiijke uitbreiding van Breda.
ln 1936 werd die kwestie, die voorheen reeds zooveel spanning e11 beroering in de gemeente had teweeggebracht, weer te
berde gebracht door den Heer Van Slobbe in de rede, die hij
uitsprak bij zijn installatie als Burgemeester van Breda in Augustus
van dat jaar. Van dat oogenblik ontstond opnieuw ongerustheid
in de gemeente Ginneken en Bavel en werd daar aan tegenweer
gedacht.
•
Door Burgemeester en Wethouders van Breda werd d.d.
20 Juli 1938 No. 1 22 26 een schrijven gericht tot Zijne Excellentie
den Minister van Binnenlandsche Zaken, in welk schrijven de
voornaamste gronden werden ontvouwd, waarop naar de meening
van genoemd Gemeentebestuur uitbreiding van die gemeente met
nader aangegeven gedeelten van de gemeenten Ginneken en Bavel
Princenhage en Teteringen noodig werd geoordeeld.
Het plan, zooals dat door het Gemeentebestuur van Breda
was gedacht, kwam in hoofdzaak overeen met het plan, dat later,
tijdens de vijandelijke bezetting, werd doorgevoerd. Het hart van
de gemeente Ginneken en Bavel, de kom van Ginneken, behoorde,
naar de meening van het Gemeentebestuur van Breda, aan de
ge111cente Breda te worden toegevoegd.
Omtrent genoemden brief van het Gemeentebestuur van Breda
werd door Gedepllteerde Staten van Noord-Brabant het oordeel
ingew()t111en van de Colleges van Burgemeester en Wethouders
van Ginneken en Bavel, Princenliage en Teteringen.
l11 een gemeenschappelijke nota van 16 December 1938 werden chor de drie genoemde Colleges de punten behandeld, welke
gelijkelijk voor de drie gemeenten golden, terwijl door ieder Gemeentebestuur daar nog een afzonderlijk schrijven van denzelfden
datum aan werd toegevoegd, Wé1ctrin beschouwingen werden gegeven, welke op ieder van de drie gemeenten afzonderlijk betrekking hadden.
l
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De gemeenschappelijke nota van de drie Colleges en de
afzonderlijke nota van het College van Burgemeester en Wethouders van Ginneken en Bavel zijn onderscheidenlijk als bijlage 1
en 2 hierbij toegevoegd.
In de gemeenschappelijke nota is in zijn geheel aangehaald
de brief van Burgemeester en Wethouders van Breda, waarin de motieven zijn aangegeven, waarom door dat College uitbreiding van
de gemeente Breda werd noodig geacht. De later doorgevoerde
uitbreiding van Breda komt in hoofdzaak overeen met het door
Burgemeester en Wethouders van Breda aanvankelijk gedacht
plan. Uit de weerlegging van de Bredasche motieven in de gemeenschappelijke nota en de nota van Burgemeester en Wethouders van Ginneken en Bavel moge Uwe Excellentie blijken, dat
niet alleen geen noodzaak, maar ook geen wenschelijkheid aanwezig kon worden geacht voor de opheffing van de gemeente
Ginneken en Bavel.
Nog te meer blijkt zulks uit het oordeel van den Raad en
van de Commissie uit de ingezetenen, bedoeld in Artikel 158
eerste lid der Gemeentewet.
Bij brief van 27 December 1939 G nr. 269 1e Afdeeling werd
door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant medegedeeld, dat zij
voornemens waren een voorstel van wet voor te dragen tot uitbreiding van de gemeente Breda met gedeelten van de gemeenten
Ginneken en Bavel, Princenhage en Teteringen.
Dit plan kwam, behalve met het hiervoor bedoeld aanvankelijk plan van Breda, in hoofdzaak ook overeen met een ander
plan, dat later bij brief van 9 Juli 1941 0 nr. 429 I Ve Afdeeli ng
door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant werd kenbaar
gemaakt. Dit plan was door genoemd College opgesteld en daaromtrent was, zooals in dien brief werd medegedeeld, do or
Gedeputeerde Statèn overeenstemmin g verkregen met den Secr etaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken .
Dit plan is tens lo tte doorgevoerd .
Bij den hi ervoo r bed oelden brief van 27 December 1939
G nr. 269 Ie Afde eling van Gedeputeerde Staten was gevoe gd:
a. een uiteen zettin g van de redenen van Gedeputeerde Staten
t.a.v. hun voorn emen een vo orstel van wet in te dienen;
b. een omschrij vi ng van de gedachte grenzen ; en
c. een kaart, waa rop de su b. b gedachte grenzen nauwkeuri g
waren aangeduid.
De doo r Ged eputeerde Staten ge. geven uiteenzettin g van de
beweegreden en tot hu i, voo rnemen was zoo sober, dat weerle ggin g
daarvan bezwaarlijk mog elijk bleek.
Ingev olge Artik el 158 v.an de Gemeentewet werd over het
voorstel het oordeel ingewonnen van den Gemeenteraad en van
de Commissie uit de in gezetenen.
In de voltallige vergaderingen van den Gemeenteraad en

/
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de Commissie uit de ingezetenen, onderscheidelijk van 17
pril 1940 en 27 April 1940 werd door beide Colleges met all~ meene stemmen als hun oordeel uitgesproken, dat het voorstel
van Gedeputeerde Staten om een wetsvoorstel voor te dragen tot
11itbreidi11g van de gemeente Breda o.m. met deelen van de ge111 ·ente Ginneken en Bavel onvoorwaardelijk moest worden afgev;111

ll'<' zen.

Uit de besprekingen, welke aan de besluiten waren voor.1lgcgaa11, blijkt, hoezeer beide Colleges gekant waren tegen elke
,1;111randing van de gemeente Ginneken en Bavel en hoe gezocht
t'fl van hoe weinig beteekenis de argumenten waren, welke voor
de uitbreiding van Breda waren aangevoerd.
De notulen van de desbetreffende vergadering van den
( i meenteraad en van de twee door de Commissie gehouden
v ·rgaderingen zijn als bij]age 3 (notulen van de vergadering van
d 11 Gemeenteraad) en 4 (notulen van de beide vergaderingen
van de Comn~issie) hierbij gevoegd.
In de notulen van. den Gemeenteraad is ook opgenomen
lt 't door Burgemeester en Wethouders uitgebracht prae-advies
11nar aanleiding van het voorstel van Gedeputeerde Staten. Dit
voorstel komt in het prae-advies geheel tot uitdrukking.
Na het voorstel va11 Gedeputeerde Staten van 27 December
1$)39, waarover het oordeel van den Raad en van de Commissie
11it de ingezetenen werd gevraagd en verkregen, werden nog
lw e andere voorstellen gedaan.
Het eerste na 27 December 1939 ingediende voorstel was
va11 18 September 1940 (Brief van Gedeputeerde Staten van
Noord-B:ahant van 18 September 1940 G nr. 446 IVe Afdeeling).
Dit voorstel week nogal aanmerkelijk af van het voorstel
v:111 27 December 1939. Behalve geheel Heusden hout zouden
Havel en Ulvenhout bijna geheel bij Breda worden gevoegd. Enkt Ic buurtschappen van Bavel en de buurtschap Geersbroek van
!Jlvenhout zouden worden toegevoegd aan de gemeente Gilze c.a.
t' tl eenige bumtschappen van Ulvenhout zouden met Chaam word '11 vereenigd. Uit het gebied der gemeente Ginneken en Bavel
w 11 geen nieuwe gemeente wJrden gevormd.
.
Het laatste plan, hiervoor reeds aangehaald, en dat tenslotte
1. doorgevoerd, was van 9 Juli 1941.
Hiervoor werd reeds opl\l'111erkt, dat dit plan in hoofdzaak gelijk was aan het plan van 27
D 'cember 1939, waarover de Raad en de Commissie uit de
i11 gezete11en zich reeds volstrekt afwijzend hadden uitgesproken.
Over de voorstel Jen van 18 September 1940 en 9 J ui i 1941
werd het gevoelen van den Gemeentenraad ingewonnen en telkens
Il ' Cft de. Gemeenteraad zich met algemeene stemmen tegen iedere
,1;i11rand111g van de e:emee nte verklaard.
Aan het slot van zijn op 10 October 1940 tot Gedeputeerde
.
, tnten gericht verweer, nc=iéu aanleiding van liet voorstel van _18
r,tember 1940, lledt de Raad verklaard nog van oordeel te zijn,
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dat geen enkel belang uitbreiding van de gemeente Breda en
opheffing of grenswijziging van de gemeente Ginneken en Bavel
eischte en dat hij zich met kracht tegen plannen daartoe bleef
verzetten en nog te meer nu dit zou geschieden in abnormalen
tijd, die toch al zorgen te over had en op zoo abnormale wijze.
De beide Colleges, de Raad en de Commissie, die ingevolge
de wet geroepen zijn het oordeel van de bevolking weer te geven,
hebben derhalve, met het College van Burgemeester en Wethouders, zich eenparig en met kracht verklaard tegen iedere aanranding
van de gemeente.
Daarnaast heeft de bevolking zich nog krachtig geweerd tegen
de plannen tot schending of ophefiing van de gemeente.
Een A11ti-a11nexatieco111111ité werd opgericht, waarin personen uit alle lagen van de bevolking en uit alle deelen van de
gemeente con amore zitting hadden genomen. Voor111an11en van
de Werkliedenvereenigingen, van de Landbouwvereenigingen, van
de Middenstandsorgt1nisaties, alsmede andere i11tellectueclen en
personen uit andere groepen van de bevolking maakten daarvan
deel uit.
Een blad, ,,de Alarmklok", werd uitgegeven en werd allerwegen met belangstelling en met groote ingenomenheid gelezen.
Een rekest tegen de annexatie, in 1Jecember 1938 gericht
tot den 1\,linister van Binnenlandsche Zaken, was aan de meerderjarige inwoners van de gemeente ter teekening voorgelegd en
had duizenden llandteekeningen verworven. In dat rekest werd
tot den Minister van Binnenlandsche Zaken het dringend verzoek
gericht geen maatregelen te willen treffen, welke tot gevolg zouden
kunnen hebben, dat de gemeente Ginneken en Bavel of eenig
deel dezer gemeente aan de gemeente Breda zou worden toegevoegd of met de gemeente Breda zou worden samengevoegd.
Van voorstanders van annexatie werd niets vernomen, behalve dat één persoon uit Ulvenhout, genaamd C. N. van den Broek,
op 6 Maart 1940 een klacht heeft ingediend bij Gedeputeerde
Staten tegen Burgemeester en Wethouders, aan wie de klacht
op 20 Maart 1940 om bericht en raad werd toegezonden.
Van den Broek noemde zich "Voorzitter van het Pro-Annexatiecomité te Ulvenhout". Aangezien aan Burgemeester en
Wethouders niets van een Pro-Annexatiecomité bekend was en
wijl zij daarvan overigens geen enkele actie hadden gemerkt, werd
door hen op 3 April 1940 ar111 Gedeputeerde Staten bericht, dat,
naar hun meening, het comité werd gevormd alleen door zijn Voorzitter. Gedeputeerde Staten hebben de ingezonden klacht verder
terzijde gelegd.
_
Dat deze Van den Broek onmiddellijk na de bevrijding
wegens zijn verrichtingen c,ls handlanger van den vijand werd
gearresteerd, is teekenend voor den aard van de propaganda voor
de grenswijziging.

)
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Uit vorenstaande moge blijken, dat door de bevolking van
Ginneken en Bavel niet de minste noodzaak en ook niet eenige wenschelijkheid voor de opheffing der gemeente werd aanwezig geacht.
Dat er noodzaak zou hebben bestaan om deze annexatie
tijdens de vijandelijke bezetting door te voeren en dat met de
behandeling daarvan niet gewacht had kunnen worden tot normale tijden zouden zijn aangebroken, zal zelfs de heftigste voorstander van deze annexatie niet durven beweren.
Dat het wrnschelijk zou zijn geweest deze annexatie in
den bezettingstijd door te drijven met volslagen miskenning van
den uitdrukkelijk uitgesproken wil van de bevolking, met terzijdestelling van Grondwet en Wet, in strijd met de bedoeling van
liet Volkenrecht en met behulp van den vijand, zal geen rechtgeaard Vaderlander willen be,imen. Integendeel, de gedachte
daaraan moet hem met weerzin vervullen.
IJ

De opheffing van de gemeente Ginneken en Bavel is doorgevoerd met volslagen miskenning van den uitdrukkelijk
uitgesproken 1vil van de bevolking.

Door hetgeen hiervoor onder I is medegedeeld, is naar
de meening van ondergeteêkende reeds overduidelijk aangetoond,
dat de opheffing van de gemeente is doorgevoerd met volsl~gen
miskenning van den uitdrukkelijk uitgesproken wil van de bevolking.
Het moge hier nogmaals worden herhaald, dat door Burgemeester en Wethouders en door de bij de wet aangewezen
organen om het gevoelen van de bevolking weer te geven n.l.
door den lfaad en door de Commissie uit de ingezetenen, bedoeld
in artikel 158 der Gemeentewet, in voltallige vergaderingen met
algemeene stemmen en na scherp en gemotiveerd protest het voorstel van Gedeputeerde Staten tot uitbreiding van de gemeente
Breda, 0.111. met gedeelten van de gemeente Ginneken e11 Bavel,
werd afgewezen. De uitbreiding van de gemeente Breda, zooals
die is doorgevoerd, \Veek i11 wezen niet af van het voorstel van
27 December 1939, waarover het gevoelen van den Raad en van
de Co111111issie werd gevraagd en verkregen. De Raad en Commis5ie hebben ziel! trouwens uitgesproken tegen iedere aanranding,
welke uok, van de grenzen der gemeente.
De lçaacl heeft zich ook met alge111ee11e stemmen verklaard
tegen de 11<1. 27 December 1939 ingediende voorstellen n.l. tegen
die van 10 September 1940 en 9 Juli 1941.
Ook kan hier nog eens worden gewezen op de felle actie,
welke door de bevolking van de gemeente werd gevoerd tegen
de a11nexatie e11 op het 011tbreke11 van iedere actie vóór annexatie (die v;i 11 Van tkn Broek uitgezonderd), zooa Is hiervoor
onder I is uiteengezet.
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De opheffing van de gemeente is bewerkstelligd met terzijdestelling van Grondwet en Wet.

Deze stelling behoeft nauwelijks te worden toegelicht.
De uitbreiding van de gemeente Breda en de opheffing
van de gemeente Ginneken en Bavel is geschied bij beschikking
van den Secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 23 December 1941 No. 42483 B.B. (Bureau
Staats- en Administratief Recht).
Artikel 3 van de Grondwet eischt voor de vereeniging en
splitsing van gemeenten, voor de vorming van nieuwe gemeenten
en voor grensverandering van gemeenten een wet.
De bedoelde beschikking van den Secretaris-Generaal is
niet een wet in den zin van de Grondwet.
Ook de voorschriften van de Gemeentewet zijn niet geheel
nageleefd.
De Raad en de Commissie uit de ingezetenen zijn in de
gelegenheid geweest hun oordeel ingevolge het eerste lid van
art. 160 van de Gemeentewet aan Gedeputeerde Staten kenbaar
te maken en van die gelegenheid is door hen ook gebruik gemaakt.
Verder werd de in de Gemeentewet voorgeschreven procedure niet gevolgd.
Het tweede, derde en vierde lid vanart. 160 der Gemeentewet werden niet nageleefd. Het eerste lid van art. 161 kon eerst
worden toegepast na toepassing van art. 160 derde lid. Het derde
lid van artikel 162 kon niet worden nageleefd, wijl de Minister
van Binnenlandsche Zaken afwezig was.
Noch de Raad van State, noch de Minister, noch de Ministerraad, noch de Staten-Generaal, noch de Kroon werden gekend.
De opheffing van de gemeente Ginneken en Bavel is inderdaad geschied met terzijdestelling van Grondwet en Wet.
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Geen enkele maatregel tot herstel van het openbare leven en
de openbare orde eischte de uitbreiding van de gemeente Breda
en opheffing of grenswijziging van de aangrenzende gemeenten
tijdens de vijandelijke bezetting. Integendeel de heerschende wanorde werd er al leen door vergroot.
Hiervoor werd reeds aangehaald het slot van het door den
Raad gegeven verweer op 10 October 1940 tegen de voorstellen
van Gedeputeerde Staten van 18 September 1940. De Raad verzette zich nog des te krachtiger tegen ieder voorstel tot wijziging
van de grenzen der gemeente Ginneken en Bavel of tot opheffing
van die gemeente, wijl dit zou geschieden in abnormalen tijd, die
toch al zorgen te over had en op zoo abnormale wijze.
Er bestond dan ook geen enkele noodzaak dien maatregel
te treffen met terzijdestelling van Grondwet en Wet.
Het hiervoor aangehaalde "Reglement betreffende de wetten
èn gebruiken van den oorlog te land" richt zich weliswaar tot
den bezetter, terwijl de opheffing en de grensverandering van de
aan Breda grenzende gemeenten is bevorderd en bewerkstelligd door
Nederlandsche Autoïiteiten.
Wanneer echter aan den bezetter de plicht is opgelegd de
in het land geldende wetten te handhaven behoudens volstrekte
verhindering, dan komen de autoriteiten van het bezette land zelf
toch zeker ernstig aan hun verplichtingen tekort, wanneer zij
tijdens de bezetting de in het land geldende wetten niet zooveel
mogelijk handhaven, doch daarentegen volstrekt onnoodige maatregelen treffen, waardoor Grondwet en Wet worden terzijde gesteld.

De duidelijke bedoeling van het volkenrecht is toch, dat
de in het land geldende wetten, tijdens de bezetting, zooveel
mogelijk gehandhaafd blijven.
Wijl hier Grondwet en Wet ·zonder noodzaak zijn terzijde
gesteld, moet worden gezegd, dat de bedoeling van het volkenrecht is miskend.
V

IV.

Door de wijze, waarop de opheffing van de gemeente Ginneken en Bavel heeft plaats gehad, werd de bedoeling van
het volkenrecht miskend.

Artikel 43 van het ,,Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land" van 1907 bepaalt;
"Wanneer het g-ezag van de wettelijke overheid feitelijk is
,,overgegaan in handen van den gene, die het gebied heeft bezet,
,,neemt deze alle maatreg.elen, die in zijn vermogen staan, ten,,einde zooveel mogelijk de openbare orde en het openbare le,,ven te herstellen en te verzekeren, en zulks, behoudens vol"strekte verhindering, met eerbiediging van de in het land
,,geldende wetten."

Het diepst is men geschokt, wijl voor de uitbreiding van
de gemeente Breda en voor de opheffing van de gemeente
Ginneken en Bavel de hulp is aanvaard van den vijand, toen
Hare Majesteit de Koningin was gescheiden van Haar volk.

Door den l~ijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche
gebied werd op 1 Aug11stus 1940 een verordening uitgevaardigd
(Verordeningenblad No. 79/1940), waarbij de Secretaris-Generaal
van het Departement van Binnenlandsche Zaken werd gemachtigd
ten aanzien van die veranderingen in de grenzen van gemeenten,
die door het algemeen belang werden gevorderd, te beslissen ,
en de voor de uitvoering van een en ander noodzakelijke voorschriften uit te va:udigen. Hij werd daarbij gemachtigd zoo
noodig van de op dat stuk geldende bepalingen van de Gemeentewet af te wijken.
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Het is ontstellend, dat deze verordening in het onderhavige
geval werd toegepast. Het is echter niet alleen ontstellend, maar
het is ook ergerlijk te noemen. Men vraagt zich met verbazing
af, hoe Nederlandsche autoriteiten er toe konden komen de hulp
van den vijand te aanvaarden voor een aangelegenheid, welke
toch volstrekt niet om oplossing drong.
Eén persoon, de Secretaris-Generaal van het Departement
van Binnenlandsche Zaken, die naar normaal Nederlandsch recht
noch wetgevende; noch besturende bevoegdheid bezit,aanvaardt hier,
terwijl IL M. de Koningin is gescheiden van Haar volk, terwijl
de Ministers afwezig zijn, terwijl de Staten-Generaal en de Raad
van State buiten werking zijn gesteld, zonder de minste noodzaak,
tegen den uidrukkelijk uitgesproken wil van de bevolking van
deze gemeente, met terzijdestelling van Grondwet en Wet, in strijd
met de duidelijke bedoeling van het volkenrecht, de hulp van den
vijand, om o.m. de schoone en bloeiende gerneentë Ginneken en
Bavel op te heffen.
De helpende hand van Seyss Inquart had uitkomst gegeven.
Het is ook diep te betreuren, dat Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant en vooral, dat hun Voorzittcr 1 de Commissaris der
Koningin, zich ook hebben geleend om de uitbreiding van Breda
en de opheffing o.m. van de Gemeente Ginneken en Bavel op zoo
onwettige en ongezonde wijze te helpen doordrijven. Zij hebben
ongetwijfeld de kans schoon gezien om hun wil door te voeren,
om bewerkstelligd te zien, wat zij al sinds lang beoogden.
Ook het Gemeentebestuur van Breda en vooral zijn Voorzitter,
de Burgemeester dier gemeente, hebben de uitbreiding van Breda
ongetwijfeld zooveel mogelijk gestimuleerd. De Burgemeester
zal wellicht dei~ tijd voor annexatie gunstig hebben geacht. Breda
moest groot worden en heiligde dat doel niet alle middelen?
Het is een beschamende mentaliteit, die hier tijdens de vijandelijke bezetting aan den dag is getreden bij hen, van wie toch
in de eerste plaats verwacht m()cht worden, dat zij doordrongen
zouden zijn van eerbied voor Grondwet en Wet, van eerbied voor
onze staatsinstellingen.
Ondergeteekende meent hiermede het tot H.M. de Koningin
gerichte telegram voldoende te hebben toegelicht.
Toen met ingang van 1 Januari 1942 de beschikking van den
Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche _
Zaken van 23 Decem bcr 1941 No. 42483 B.B. (Bureau Staats- en
Administratief Recht)-in werking was getreden, was de opheffing
van de gemeente Ginneken en Bavel en de oprichting van de
gemeente Nieuw-Ginneken een feit geworden, dat, voorloopig
althans, moest worden aanvàard .
Een openlijk en scherp · protest zou vruchteloos zijn geweest
en alleen onnoodige moeilijkhedt>n hebben veroorzaakt.
Ieder, die geroepen werd de gemeente Nieuw-Ginneken te
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dienen en voor het welzijn van de gemeente zorg te dragen, moest
die taak aanvaarden en zich zoo goed mogelijk daarvan kwijten,
wat ook thans nog geldt.
Nu echter kunnen de belangen van Nieuw-Ginneken en van
voormalig Ginneken en Bavel alleen worden gediend door te ijveren
voor het herstel van de gemeente Ginneken en Bavel en derhalve
tevens voor de opheffing van de gemeente Nieuw-Ginneken, die
dan weer wordt vereenigd met het gebied, waarmede zij eeuwen
is verbonden geweest. Dit eischt de eerbied voor den volkswil,
de eerbied voor onze staatsinstellingen, de eerbied voor onze
Koningin.
Dat eischt verder ook, naar de stellige meening van ondergeteekende, het belang van deze streek. Geen enkel voordeel
heeft deze annexatie nog gebracht en geen enkel voordeel zal
daarvan in de toekomst te verwachten zijn.
De moeilijkheden, verbonden aan het herstel van de oude
gemeenten, zijn niet van dien aard, dat zij ten deze gewicht in
de schaal mogen leggen.
De samenvoegingen van gemeenten, welke in België tijdens
den oorlog in strijd met de Belgische staatsinrichting zijn bewerkstelligd, zijn reeds voor de bevrijding van België nietig verklaard.*
Wanneer we zien, ·dat samenvoeging van gemeenten in
België, zooals die van de wereldstad Groot-Brussel, van de wereldi1avenstad Groot-Antwerpen, en die van grootsteden en steden
als Groot-Luik, Groot-Gent, Groot-Brugge, Groot-Cliarleroi en
GroJt-La Louvière i11 zoo korte spanne tijds werden vernietigd,
clan ka11 tocl! de a:111exatie te11 belv)eve van een provinciestad als
nred él II iet g c ll a 11 d Il a ,d d b lij ven , om d at voor Il et Il ers te 1 va 11 de
oude gemeenten enkele for111aliteiie11 worden vereischt.
De naam "Breda" heeft in de geschiedenis steeds een goeden klank gehad. Aa11 den naam "Groot-Breda" echter kleeft
als smet de 011waardige en onwettige wijze van ontstaan en die
~met kan alleen worden weggenomen door de uitbreiding van
Breda ongcda,111 te 111:1kc11 . Wat met beli11lp v;rn den vijand, in
strijd met de staatsimicilting van Nederland, werd bewerkstelligd,
mag ni et worden gewettigd.

*Besluit-wet van 5 Mei 1944, inwerking getreden 1 September 1944. Bij besluit-wet va11 30 Augustus 1944 werden overgangsmaatregelen vastgesteld.
l lierbij werd 0.111. bepaald, dat uiterlijk binnen twee maanden, welke op de
volledige bevrijding van België zouden volgen, aan de Gemeenteraden, Schepencolleges, Burgemeesters en ambte11aren van de gemeenten, welke waren
sam engevoe gd, de uitoefening van cle verschillende bevoegdheden worden
overgedragen.
Als datum van de bevrijdinp,- van België wordt 1 November 1944 genomen.
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Bij de uitbreiding van Breda waren ook de gemeenten
Princenhage en Teteringen betrokken. Ook deze gemeenten hebben zich daartegen verzet. Het behoort echter niet tot de taak
van ondergeteekende daaraan beschouwingen te wijden.
Bij den aanvang van dit schrijven werd door ondergeteekende
aangehaald het door hem, onmiddellijk na de bevrijding van Ginneken, tot H.M. de Koningin gerichte telegram.
Naar aanleiding van dit telegram werd het volgende antwoord ontvangen:

COLLECTIE PAULUS' MUSEUM 132
In de afgelopen maanden kregen we allerlei zaken binnen die we
aan de volgende collecties hebben toegevoegd:
BIBLIOTHEEK
6 boeken over Ginneken;

MILITAIR GEZAG
De Militaire Commissaris
van Breda c.a.

BREDA, 29 November 1944.

No. 563
ONDERWERP:
Boodschap van H. M. de Koningin.
De Chef Staf van het Militair Gezag ontving van het
Kabinet van H. M. de Koningin het verzoek de n.wolgende
boodscllap van H.M. door te geven aan den Burgemeester van
Nieuw-Ginneken:
,,De Koningin, erkentelijk voor de gevoelens,
"neergelegd in Uw brief, dankt U en de ingezetenen
"Uwer gemeente voor dezelven en verheugt zich
,, van harte in Uwe bevrijding. Over het even" tueele herstel van de oude gemeenten zal nader
,, worden beslist".
De Militaire Commissaris van Breda c.a.
voor dezen:
De Res. Majoor
(get.) Jhr. Dr. D. P. N. Graswinckel.
Aan
den Heer Burgemeester der
gemeente Nieuw-Ginneken.

De slotzin van de boodschap van H.M. de Koningin bracht
de hoopgevende toezegging, dat over het eventueele herstel van
de oude gemeenten nader zal worden beslist.
Ondergeteekende durft de stellige verwachting koesteren,
dat door Uwe Excellentie het herstel van de oude gemeenten krachtig
zal worden bevorderd.
De Burgemeester van Nieuw-Ginneken,
oud-Burgemeester van Ginneken en Bavel,
K938
(get.) Serraris

DEVOTIE
2 kruisbeelden; mariabeeld; 2 kandelaars; rozenkrans in etui;
ELEKTRA
Bakelieten wandcontactdoos en lichtschakelaar
GENEESKUNDE
Nierbekken;
KELDER
worstmachine
KONINKLIJK HUIS
Staatsiefoto Juliana;
LANDBOUW
2 fruitmanden; 2 biezen manden;
erwtenzeef

stallantaarn;

beerschep;

OUDHEIDKAMER
Warmwaterkruik;
SERVIESGOED
Koppen; schotels; schaaltjes; bonbonschaal; fruitschaal;
VERENIGINGENARCHIEF
div. boekjes Jonge Boerenstand;
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WINKEL
4-tal blikken

wo Il
3 boeken; boek "De Vlucht 12 mei 1940"; identiteitsbewijzen en
bonkaarten; bonnen voor ijzer;
de schenkers waren: mevr. P.Corbeij; fam. Van Gooi; A.Kremers;
J.de Roover C.van Schendel; C.Sol;

KAPEL VAN SINT ISIDORUS
door Kees Leijten
Ter afronding van het project "Inrichting van het zuidelijk Markdal
fase 11" is door vrijwilligers uit Galder en Strijbeek aan een zandpad bij de Markweg een kapel gebouwd toegewijd aan Sint
lsidorus, patroon van de landbouwers.
lsidorus was een landbouwer die leefde in de omgeving van

Madrid en stierf in het jaar 1130.
In 1622 werd hij door paus Gregorius XV heilig verklaard.
De kapel wordt op donderdag 21 april ingezegend door pater Jan
van Boxel, gardiaan van de Kapucijnen te Meersel-Dreef en
pastor Paul Heije van de Sint-Laurentiusparochie, waaronder Galder en Strijbeek vallen.
Daarna zal de Noord-Brabantse gedeputeerde mevrouw drs
J.M.P. Moons de kapel officieel aan de parochie overdragen.

FEESTEN MET KONINGIN WILHELMINA
Koningin Wilhelmina beleefde in 1945 in Ulvenhout de bevrijding
toen zij met haar dochter op Anneville woonde.
Op zaterdag 26 mei 1945 vierden de buurtschappen Geersbroek
en Valkenburg de bevrijding. Ofllangs kwamen wij in het bezit van
de originele uitnodiging voor dat feest :

~
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BREDA VERTELT
VAN ZIJN BEVRIJDING
28-30 OCTOBER 1944

A.HALLEMA
4

In 1946 verscheen er van de hand van A.Hallema een boek over
de bevrijding van Breda en de dorpen in de buurt.
In de vorige afleveringen publiceerden we het relaas over de
Galderseweg (BvP151 ), over Bavel (BvP152) en over Ulvenhout
(BvP153).
Ginneken behandelt hij niet apart. Hij beschouwt het als Breda.
We hebben een aantal losse passages bij elkaar gezocht :
De individueele bele venissen va n eige n s lc1c.l<Jt:noo lur1, w e lke nu
in dit en volgende h oofdstukke n volgen, comple teerc n de b ov e nstaande sy~pathiek_e schets en zijn v erder gegrond op de ove rtuiging, dat de prestaties van vele Bredasche ondergrondsche ri
er krachtig toe hebben bijgedragen, . dat de stad niet in ernstige
mate door oorlogsgeweld heeft geleden, gelijk aanvankelijk werd
gevreesd . O ok van e en stadgenoot, die zoo vriendelijk w6.s aan
ons v erzoe k tot medewe rking te voldoen en die daarto~ vrij uitvoerige m e de deelinge n van zijn indrukken zoowel betreffende de
bevrijding van Breda als van die van West-Brabant ter beschikking stelde, volgt hie r nu een kort rela as, dat als pendant moge
gelde n van wat de Engelsche oorlogscorrespondent hiervoor waarnam en aan zijn Londensch blad seinde. Bedoelde schrijver van
de volgende belevenissen woont · aan de UlvenhoutscheÎaan en
had daar een geschikten observatiepost ingenomen, om den
intocht gade te slaan van de Engelsche, Canadeesche en Amerikaansche t: oepen van de richtfng Zundert en Chaam. Aan zijn
verslag de r gebe urtEmissen is hier buiten h et weqlaten van een
paar niet ter zake doe nde namen niets vcrcmde rd,
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orndnt het zoo
onopgesmukt en in sobere bewoordinge n weorgocft wat de
Bredanaars in die bewogen Octoberdagen niet alleen meemaakten en doorleefde n, doch ook wat zij gevoelden bij d e n grooten
ommekeer, welke nu door de lang verwachte bevrijding eindelijk
plaats greep : de gehate vijand weg, wij zijn vrij 1
Zaterdag 28 October. Tegen de n middag ging ineens h et gerucht
dat de Geallieerden de stad naderden. De Duitschers vatten post
bij de te voren klaar gehouden barricades tusschen betonnen
muren bij bruggen en toegangswegen.

In de buitenwijken 15egonnen zij zich hier en daar in te graven
of geschutsopstellingen te maken.
Op den weg en in den tuin voor ons huis waren de Duitschers
bezig met het opstellen van zwaar en lichter geschut, om de Geallieerden tegen te houden. Ook vanuit een paar straten verder
ün de Emmalaan en de Bavelschelaan) w e rd al druk geschoten,
hetgeen de Geallieerde n alras beantwoordde n uit de richting van
Chaam. Wij ginge n ons op e e n onrustigen nac11t v oorbe re ide n.
De granaatscherven begonnên al op de d a ken ~·n in de tuinen
te vallen en tegen 5 uur 's middags was het geraden, om ons -bivak
in den kelder op te slaan. Dekens, jassen en levensmiddelen
werden naar beneden gesle~pt. De zich achter in den tuin bevin~
<lende schuilplaats was al niet meer: zonder levensgevaar te berniken. _Behalve dat we daarin nog verschillende koffertjes en
-doozen met kleeren enz. gedeponeerd hadde n, was d eze ook m eer
bedoeld om te q.ienen ingeval we bij eventueele s traa t- of huis.aan-huis gevechte n nie t m eer binnen zouden kunne n b lijven of
bij ~en e ventueel bombarde ment het huis zou instorten of a fbrand e n. Aan d en Zuidkant van h e t voormalige d orp Ginneken wonende , verwachtte n wij n.l. de volle laag uit d e ·e e rste h and.
Voordat wij d e n kelder ingingen, zagen wij ree ds op v erschille nde plaatse n in de omgeving branden uitbreken, waardoor de lucht
af en toe helrood gekle urd werd. G e lukkig bleken e r g e en vliegtuigen aan de n aanval deel te nemen, zoodat we verschoond
bleven van bombarde menten uit de lu ch t. ./\ll ücn (Jranao lv uur
was te h ooron e n de s t0rk0 koldor b ood wel v oldoende b esche rming tegen neerv a lle n de scherven, te rwijl w ij maar h oopten v oor
v oltreffers g e spaard te blijven.

250
Tot onze niet geringe verbazing bleek, dat de familie, die een
apart~ bovenverdieping van ons huis bewoonde, zoo vriendelijk
was gewee~t reeds eenige dagen twee Engelsche vliegeniers te
· herbergen, die ook met hen den kelder ingingen. Ook onze naàste
'buren prefereerden de veiligheid van onzen kelder, zoodat we ten
slotte met zijn twaalven bij elkaar waren en het ons onder de
gegeven omstandigheden zoo gezellig mogelijk tràchtten te maken.
· Wij zaten nu midden tusschen de vechten de partij en, . het vuren
aan weerskanten nam steeds in hevigheid toe. Wij konden geregeld duidelijk het onderscheid opmerken tusschen het fluiten der
Duitsche granaten en dat der Engelschen : bij de eerste direct na
het schot een aanzwellende fluittoon, bij de laatste een dalende
toon met direct daarop ·.de inslag of ontploffing vlak_bij, waarbij
de scherven in de boomen sloegen en op het dak rinkelden.

Om 11 uur waren het gebulder en de ontploffingen geen oogenblik van de lucht. Van slapen kwam natuurlijk niets. De tijd werd
doorgebracht ' met eten, praten en. . . . angstig afwachten van de
dingen, die komen zouden.
Tot ongeveer 1 uur 's nachts ging het vuren steeds crescendo. Kort
daarop begon het af te nemen, zulks vanwege de vele en juiste
treffer~ door het geallieerd geschut op de DuJtsche stellingen in
en bij de stad, waardoor de vijand zich blijkbaar genoodzaakt
zag terug te trekken.
Het schieten houdt nog steeds aan, zij het in afnemend tempo, den
geheelen nacht door. Tegen den morgen,, wagon wij ons eens
even uit den kelder en· achter buiten kijkende, ... ontwaren wij een
prachtig doorkomenden dageraad : de opkomende zon, waarboven groen-geel-blauwe en oranjekleurige strepen in de lucht, zeldzaam mooi om te zien.
Even daarna vielen er weer granaatscherven in de onmiddellijke
nabijheid, wat ons weer direct in den kelder dreef, om te ontbijten
en verder den tijd af te wachten.
Zondagochtend 29 October. In d en loop van den morgen bleek
het ergste . langzaam voorbij ·te zijn. Het vuren der Duitschers
scheen van verder verwijderden omtrek te komen en de Engelschen schoten niet meer zoo regelmati~.
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De dames hadden om beurten zoo goed en kwaad als het ging,
het middagmaal in de kèuken gereed gemaakt en wij maakten
juist aanstalten om te gaan eten, toen plotseling weer eenige
knallen dichtbij ontploften, die ons weer gauw met eten en al in
den kelder deden vluchten. Nauwelijks echter haddon we ons
daar weer zoowat geïnstalleerd en 00n hapjo gonuttigd, of daar
kwam, precies op 1 uur 's middags, een onze r metgezellen, die
,e ven boven was gaan kijken, met het verlossende nieuws : ,,De
Engelschen zijn er al, de tanks rollen al voorbij ons huis l"
Inderdaad hoorden wij het ratelen van zware rupsbanden over den
weg. De luiken werden ras van de ramen verwijderd en wij zagen
onze buren al den tuin inhollen naar den weg.
Wij waren zóó volkomen verrast, dat wij onze oogen nauwelijks
konden gelooven en eerst na veel aarzelen waagden wij ons ook
naar den weg, om onze bevrijders te gaan begroeten. Nog slechts
enkele uren te voren .wisten wij de Duitschers met hun geschut
in en vóór den tuin.
Wij hadden minstens verwacht de Geallieerden al vechtende Gin~
neken te zien binnenstormen en inplaats daarvan zagen we nu
. . . . een keurigen optocht van tanks, telkens weer me t een onderlingen afstand van een 25 Meter over het midden der straat aanrollen, en aan weerszijden daarv~:m een enkele rij zwaar bewapende doch lachende Tommies in khaki-uniform, die, zonder een
stap uit he t gelid te gaan, van ons inderhaast eenige uit huis
opgehaalde appels aannamen als dank voor de bevrijding I De
monster-tanks, voorzien van de Amerikaansche _witte ster en andere leger-emblemen, daverden ·in rustig tempo achter elkaar aan,
geflankeerd door Tommies, die blijkens ·hun kenteekenen tot het
Lincoln-regiment behoorden.
Het was een schitterende, onvergetelijke nazomer-midda g. Na
dagenlang v~rscholen te zijn geweest, scheen nu d e zon juist zóó
mooi op de binnenkomende bevrijders, dat w e de voor ons ongewone waarneming der Amerikaansche olielucht, welke uit de
uitlaten de r d enderende tanks opsteeg onde r oorverdoovend lawaai, maar wegcijferden.
Ineens kwam alles in blitde actie. Direct werden vlaggen en guirlandes voor den dag gehaald en konden we .ons weer vrij met
oranje getooid op straat vertoonen.
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Verschillende tanks en bemanningen waren al door de inwoners van Baarle-Nassau en
Chaam versierd en voorzien van met wit krijt beschreven namen
en groetcm vandaar voor familie on relaties in verderop gelegen
plaatsen, iots wat hier direct navolging vond.
De vreugde-uitingen werden even geremd door het uitbreken van
een zwaren brand in het gebouw van de Kat~olieke Actie, twee
huizen van ons vandaan aan de Ulvenhoutschelaan, waarin een
25-tal Zeeuwen geëvacueerd waren. BrO!ldweer was op dat moment niet aanwezig, want de stad was nog · niet vrij. Onze direct
ingezette hulp met uiterst beperkte middelen kon niet voorkomen,
dat het geheele gebouw afbrandde, waarbij o.m. alle have en
goed der Zeeuwen verloren ging,
· Nadat het ergste gevaar voor uitbreiding voorbij was, waagden
we ons wat verder van huis in de richting der stad. Direct bij de
splitsing van de Ulvenhoutsche- en Bavelschelaan, een paar honderd meter van onze woning, waren de sporen van den strijd reeds
duidelijk zichtbaar: stukgeschoten huizen, puin en glasscherven
overal, ook langs den gelieelen Ginnekenweg en N. Ginnekenstraat tot aan het Van Coothplein.
Het bleek dat de stad eigenlijk het eerst door een Poolsche tankafdeeling was binnengerukt, en wel reeds in de morgenuren van
uit Gilze, zoowel over de Bavelschelaan vlak achter de huizen en
tuinen cian de Ulvenhoutschelaan als langs de Ypelaar en de
Valkenierslaan.
Vandaar onze verwondering over de in parade.
pas van Ulvenhout binnenkomende Canadeezen met hun tanks.
Genoemde landweg van de Valkenierslaan bij de Ypelaar naar
de stad draagt thans met eere den officieelen naam van "Poolscheweg" met inbeCJrip van de Molengrachtschestraat.
De eerst~ troepe n werden over do UlvcnhoutschP-laan als hoofdweg, zoowel van Turnhout als van Hoogslratcn, op d8n voet gevolgd door onafgebroken colonnes tanks, gevechtswagens, vrachtauto's, motorrijdei:,s enz., een stoet zonder einde, waartusschen door
de rappe jeeps over den weg huppelden, alles volgeladen met
manschappen, materiaal en voorraden, en onafgebroken toegejuicht door de enthousiaste bevolking.
~

Mijn eerste aandrang was een kijkje te nemen door Ginneken en
de stad Breda, hetgeen al mogelijk bleek, zij het dan hier en daar
over puin en hoopen glasscherven enz. Hoewel op sommige punten nog al wat huizen door voltreffers en granaatscherven geraakt
waren, viel de schade toch nog mee. Vooral in de binnenstad
waren weinig sporen van schade, doch verschillende buitenwijken
hadden het zwaar te verduren gehad.
Tot zoover het sympathieke relaas van onzen we.l willenden medewerker, die op prettige wijze zijn indrukken weergaf van den
intocht en bevrijding van het Zuidelijk deel der gemeente Breda
en waarmede vele andere verslagen betreffende de volgende
étappes in dezen bevrijdingstocht in hoofdzaak overeenkomen.
Wel waren de gevechten in de verschillende sectoren vaak heviger dan in Ginneken als gevolg van het standhouden der Duitochorn ln do bm~schon, achter do brnggon on in het kreupelhout
vun 11011111il•;o pa, kon. Cn doorom hlnrovor ook 11oq nnkolo biJzondc,rl1uc l1111.

1lul ,.1)11 111uuut l.JupoolJo JJUnlon gewoost, waar de Duitschers zich
nchuil hieldon om verzet te plegen, achterhoedegevechten te leveren of om wraak te nemen op de samenwerking tusschen de burgerij en Geallieerden bij de verovering der stad : in het Zuiden
bij het seminarie Ypelaar, in het Üösten in het Brabantpark en
vooral ook in het Noorden der stad.
Wat de gevechten bij het seminarie betreft, omstreeks twee uur
in den namiddag van 28 October kwamen twee groote pantsergroepen van de eerste Poolsche divisie vcmuit Bavel langs de
Bavelschelaan in de richting Ginneken en vanuit Bavel over den
steenweg naar de Ypelaarstraat. De laatste groep splitste zich even
voorbij Bavel links den zandweg in, welke uitkomt achter het
seminarie. In dit gebouw, waar zich op dat tijdstip nog circa 150
S.S.-ers bevonden, werd bij de nadering der bevrijders vuur gegeven, waardoor zich een fel gevecht ontspon. De S.S.-ers .bedienden zich van hun machinegeweren, hetgeen door de aanstormende Polen krachtig werd beantwoord. Dit vuurgevecht duurde klaarblijkelijk te lang naar den zin van den Poolsche n commandant,
die besloot van phosphorbommen gebruik te maken, om dezen
Duitschen weerstand snel op te ruimen.
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Een cmdere lezing is, dat
de Duitschers deden, alsof ze zich wilden overgeven, om de Polen
beter onder schot te krijgen. En toen dezen inderdaad naderden,
braken plotseling weer Duitsche geweersalvo's los. In elk geval
stond het seminarie tusschen vijf en zes uur des Zaterdagavonds
in lichterlaaie cm brandde tot den volgenden morgen geheel uit.
Bij informatie ter plaatse op Zondagmorc;cm om 8 uur vertelden de
Polen ons, dat de tegenstand in het seminarie zóó heftig was geweest, dat twee hunner het gebouw met genoemde bommen hadden bestookt en daarbij het leven hadden gelaten. De eerste
Poolsche bevrijders hadden reeds des Zaterdags in den namiddag
het nabijgelegen cafétje bezocht en openden om tien uur Zondagmorgen den grooten aanval op Breda.
Doordat de eerste Geallieerde eenheden in twee richtingen vanuit
het Zuiden naar Breda waren opgerukt - vcmuit Gilze naar Bavel
en vanuit Chaam naar Ulvenhout - en zich toen a.h.w. waaiervormig verspreidden, kregen de verschillende Duitsche V erbände
geen gelegenheid meer de toegangswegen in het Zuidelijk en
Zuid-Oostelijk deel van het grondgebied der gemeente tijdig af
te grendelen". Acties van beteekenis in de verdediging konden
zich hier dan ook niet ontwikkelen. Men zag zelfs het vermake11

lijke schouwspel -

de Geallieerden spraken van a -splencl.id view!

-- dat Duitsche generaals, die hun intrek in de Bredasche villawijken hadden genomen, overhaast vertrokken en dar pantsergrenadiers van do Duitsche Wehrmacht 's nachts 27 op 28 October
op bloote voeten Em rr10t biincr geen klooding aan wegliepen! Hiertoe had in niet geringe mate bijgedragen de Engelsche radiotruc van 27 October, dat de Geallieerde tankforrnaties toen al het Bredasche grondgebied hadden bereikt, hoewel ze
Tilburg nog slechts op 2 K.M. en Roosendaal tot op 4 K.M. waren
genaderd en bezuiden Breda nog een grootere zak restte met verschillende weerstcmdnesten, vooral door het gevaarlijke boschterrein. Hoewel Nederlcmdsche S.S.-ers bij het bereiken van het
Oostelijk einde der Molengrachtschestraat door de Polen, zich in
de verlaten Cavaleriekazerne nestelden, maakten de bemannin-'
gen der gepantserde verkenn.erswagens zich over dergelijke obstakels geen zorg. Deze werd .des avonds met ~hulp der ondergrondschen na een kort gevecht overrompeld

Behalve de groóte verwoestingen door den enormen ongelimiteerden Duitschen houtkap, die tot overmaat van ramp zeer ondeskundig geschiedde en waardoor het . uitgestrekte Mastbosch tot
een groote ruïne dreigde te worden, vergaloppeerden de vandalen
zich in de laatste dagen vóór de bevrijding bovendien door aan
te nemen, dat de Tommies vooral uit de richting van Zundert hun
aanvallen op Breda zouden lanceeren en dcm natuurlijk op deri
inderhaast gegraven en nog niet geheel afgewerkten tankval vcmaf Strijbeek naar Rijsbergen zouden stuiten. En zoo kapten ze nu
ook nog de mooie Zevefr linden-dreef van voor tot achter heelemaal om, de boomen links en rechts door elkaar, met mijnen overal in het rond, om op die wijze een barricade op te werpen, die.
klonk als een klok en waarvoor de Geallieerden wel zouden blijven staan!
Och arme, ook die vlieger ginq weer eens niet op en de Gealliomdcm waron via Ulvenhout en Chaam al in Ginneken, toen de
Duilschors in hot bosch hun grandioze vergissing bemerkten en
dus ook op dit punt haastig moesten distancieeren. Zoowel op den
hoek der Bavelschelaan als op den Schoolakker van Ginneken
bohaaldcm de Duitschers noq een paar kleine succesjes door met
hun hcmdgranaten en pantservuisten een tweetal geallieerde
tonkn In hmnd to qnnirm, w00rdo0r r:l0 0lroatgovor.hton in dit deel
dnr vnonnnll<,rn 1Jnrn0orito G!nnnknn onn!<Jo ~lncl1!offors onder onze
lJu11dtJw11uul 11 ülucl1h;11. Du Cu110Joozon warn11 onde rtusschen al
)_1lll_jl)fl(}( , fl fllUI l1c,I Zlt\V()f'('ft dnr bOSSChOn Cn hadde n 50 à 60 geVUIJ<JU!} <,1u11rn1101l D11il~1chers bij de ruïne van het kerkgebouw der
Nod. llerv. gemeente verzameld, die door het nauwelijks te bedwingen publiek werden onthaald op spot- en scheldnamen en
bedreigingen van het soort : Probeert nu maar eens naar Engeland
te varen ! of : Eet jullie nu maar gras, dat je ons hebt willen
laten eten ! demonstratief ondersteund met hun een heele graszode tegelijk te offreeren.
Vooral het huis van den oud-burgemeester der gemeente Ginneken, wln. Jhr. Mr. Th. E. Serraris, dreigde nog even tot een soort
bolwerk voor de Duitschers te worden, en dat nog wel in de be~
bouwde kom, toen zich daarin een sectie Hollandsche S.S.-ers
onder leiding van · den .hoofdman Robbeson verschanst had, die
de gang vol liet zetten met antitankgeschut en hcmdgranate n, om
0

op deze manier de woning tot middelpunt van verdedig ing en
vesting te maken en zoo mogelijk de geheele Raadhuisstraat t
beschieten.
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En dat ondanks het feit, dat de echtgenoote van Jhr.
Serraris toen nog maar pas van een ernstige ziekte herstellende en nog bedlegerig was. _ Maar deze brute landgenooten
stonden voor niets en snauwden en dreigden, vloekten en tierden
als de gemeenste boeven, voor wie geen gewelddaden te slecht
waren. Toch kwamen ook zij onder den indruk van · de kordate
houding van den burgemeester, die hun bij herhaling beval zijn
woning te verlaten, omdat de Geallieerden vanaf den Schoolakker anders niet alleen deze woning doch de halve Raadhuisstraat in do lucht zouden lat0n vliogcn.
Aan dit bevel werd eindelijk op Zondarmorgon om kwart over
elf voldaan en eenige minuten later waren er reeds Poolsche
stoottroepen achter de burgemeesterswoning.

1 l l11lorma!leblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat 1nternation.iul < "" q1 111•1 111
1 1 1 N 0166-0438, verschijnt vijf maal per j aar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele klt•1111· 1>11zo11d1 1
11 11 a1llante details uit de geschiedenis van de vrQegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de geme •nt<• (,11111 •l\1·11, 11
1 11 d gemeente Nieuw-Ginneken.
'

h mkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vu1n11111 1 11p
ruw mb r 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 20;,t,!ihll
:
:
:
:

: Kees Leijten ; Anneke Oomes; Jan van der Westert aken
: Craenlaer 18, 485 1 TK Ulvenhout , 076 5612742
: Kees Leijten .

h
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mkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopr ml dl' 1 1011d,1 1
1 rn nd van 14.00 - 17.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur Voor groepen op vertm k S1111•11~111 1, 11
1 < ollec!le gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 - 16.00 uur. In juli en augustus 1s 111'I 11111•,111111 Il'' loll'II
I

urn is ondergebracht in de 'Stichting Paulus Museum'(S 10.49.79)

:
:
:
:
:
:
:
:

RED ONS ERFGOED
door Kees Leijten
Op 1 april is het gemeentehuis in Ulvenhout overgegaan in
handen van een projectontwikkelaar. Paulus die enkele kelders
huurden voor het depot moest hals over kop zijn spullen pakken.
Het is de grote vraag wat er met deze creatie van Siebers uit 1964
zal gebeuren. Sloop ?
De Dorpsraad van Ulvenhout heeft bij het gemeentebestuur van
Breda zijn zorg uitgesproken over de klokkentoren met carillon
Onze kring heeft in een brief aan B&W zijn zorg uitgesproken
over het carillon, maar ook over het mozaïek in de hal en het
oorlogsmonument daar aan palend.
De Klankbordgroep Monumenten heeft de brief van Paulus bij het
gemeentebestuur ondersteund en ook aandacht gevraagd voor de
hal met glas-in- betonraam.
In een eerste reactie heeft wethouder André Adank zich positief
uitgelaten over deze oproepen aan de vroede vaderen.

UITSPRAAK 145
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van
het maken heb je een computer nodig
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