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IN DE ROUWSTAND
In de rouwstand stond de molen op 3 april 2007, de dag dat
Paulus precies 32 jaar bestond. Onze oud-voorzitter Jan van der
Westerlaken was overleden. Uitgebreid besteden we in deze
aflevering van uw tijdschrift aandacht aan zijn verscheiden.
Uitgebreid komen onze dorP,,en ook deze keer weer aan bod.
Gerard Otten vertelt u meer over de nieuwe straten in Bavel.
Ulvenhout is genomineerd als het groenste dorp van Nederland
en in Strijbeek werd een monument onthuld over Kamp Bisam.
Galder zal deze keer gastheer zijn voor onze jaarvergadering
waar Willem Lambregts u mee neemt op reis naar Peking "in een
vliegend tapijt".
Ad Jansen vertelt u meer over alle gevelstenen in Ginneken. Een
interessante materie. Pien Storm van Leeuwen neemt u mee naar
de stenen met poëzie aan de Mark, de levensader van ons heem.
Toon van Miert stapt weer op de fiets en weet u weer veel interessants te vertellen over het zo nabije Vlaamse land.
Rijterookisnaartoe !
Het is deze keer een dik nummer geworden door de veelheid aan
kopij. En dan te denken dat we nog drie artikelen hebben doorgeschoven naar de volgende editie.
Één artikel is een reprise. Een kwart eeuw geleden schreef Jan
van der Westerlaken een artikel over de molenstanden.
We publiceren zijn verhaal nogmaals, zeker nu op 3 april de Ulvenhoutse molen stond in de
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Op de eerste zondag van september is de opening van "Leven
langs de grens". Dat wordt een mooie tentoonstelling met veel
fotomateriaal.
De twee lezingen in het najaar - zie elders in de Brieven hebben daar ook mee te maken. We hopen veel leden op onze
bijeenkomsten te ontmoeten.
Veel leesplezier,
Toon van Miert (voorzitter)

Vh Nieuw-Ginneken 15 augustus 2007
Beste vrienden van ons heem,
Paulus van Daesdonck moet verder zonder Jan van der
Westerlaken. Op paaszaterdag 7 april hebben we in de
Laurentiuskerk afscheid van hem genomen. De dienst maakte
duidelijk hoe Jan door zijn persoonlijkheid en bestuurlijke
kwaliteiten gewaardeerd werd. Verschillende verenigingen en
organisaties zullen in de komende tijd ervaren hoe_ groot h_~t
verlies van Jan is. Wij zullen zijn sturende opmerkingen, z1Jn
geweldige ervaring op heemkundegebied, zijn erns!. èn humor
missen. Adri, kinderen en kleinkinderen wensen WIJ heel veel
sterkte.
Op zaterdag 23 juni is het monument Kamp Bisam ont~uld .. Het
was een sfeervolle bijeenkomst. Anneke Oomes en Louis Vnens
hebben in uitstekende samenwerking met Staatsbosbeheer en
de gemeente Alphen/Chaam veel werk verzet. Hulde. In de
toekomst wil Paulus herinneringsborden/-bordjes zetten op meer
historisch interessante en (vaak) vergeten plaatsen.
Wij zijn ook erg blij met de geweldige belangstelling ~oord~ DVD
over het Ulvenhout van vroeger. Het is ook een unieke uitgave
waar veel mensen plezier aan zullen beleven.
De tentoonstelling over de ·ontwikkelingen in de agrarische
wereld in de vorige eeuw is een succes geweest. Het was steeds
gezellig druk op de zondagmiddagen.

KENT U ZE NOG ?
CAFÉS, WINKELS EN PENSIONS Il
door Kees Leijten
We vroegen er u om in onze vorige Brieven van Paulus.
Drie van onze leden reageerden spontaan.
Bertha van Dongen-Nous beschreef een drietal kleine middenstanders uit Ulvenhout; Jan Jorissen leverde ons een overzicht
van alle middenstanders uit zijn jèugd en Loek Laarhoven beschreef huis voor huis in de Prins Hendrikstraat en de Duyvenvoordestraat.
Een geweldige aanzet voor ons onderzoek. Dank aan deze
actieve leden van onze kring. Maar we moeten er meer hebben.
Welke cafés en winkels waren er in de overige straten van Ginneken ? Welke middenstanders herinnert u zich in Galder of
Strijbeek?
Uw overzicht, uw lijst, uw reactie behoeft niet volledig te zijn.
Hebt u wellicht nog een foto van een verdwenen winkel of café ?
Foto's krijgt u zo snel mogelijk terug. Even kopiëren is voor ons
genoeg.

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET
HETGEEN PAULUS' SPONSOR U BIEDT
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AGENDA 2007 (143)
juni
23

Bisammonument onthuld

juli
01

Museum gehele maand gesloten
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32e JAARVERGADERING
Op maandag 24 september 2007 houdt onze heemkundekring zijn
twee en dertigste algemene ledenvergadering in de Leeuwerik te
Galder

augustus
01
Museum hele maand gesloten
15
Brieven van Paulus 165
31
Einde van het 32e verenigingsjaar
september
01
aanvang van het 33e verenigingsjaar
02
14.00 uur :opening tentoonstelling
LEVEN LANGS DE LANDSGRENS
door Sjef Schellekens, publicist en amateurhistoricus
08
nationale monumentendag
24
jaarvergadering en lezing door Willem Lambregts:
NAAR PEKING IN EEN VLIEGEND TAPIJT
Aanvang 20 .15 in De Leeuwerik te Galder
oktober
07
museum open
15
lezing door drs Evelyne Roodt
BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN W.O.1
Zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout Aanvang 20.15 u
20
"Volkscultuurdag "Wonen in Brabant" te 's Hertogenbosch
november
04
museum open
19
lezing door prof. dr Alex Vanneste:
DE ELECTRISCHE DRAAD IN WERELDOORLOG 1
Bij de paters in Meersel-Dreef Aanvang 20.15 uur
wijzigingen voorbehouden
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend:
1e zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur
voor groepen op verzoek 076-561 27 42
Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaarsdag, carnavalszondag en de
week tussen kerstmis en nieuwjaar

LET OP DE JAARVERGADERING IS 1 WEEK LATER
NOTEER IN AGENDA EN OP KALENDER : 24 SEPT. !!

Aanvang 20.15 uur

AGENDA
1 Welkomstwoord door de voorzitter en medeçlelingen
2 Notulen van de 31 e algemene ledenvergadering van 16-102006 gepubliceerd in B.v.P.161/162 pagina 22-24.
3 Jaarverslag door de secretaris
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen
in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester
5 Verslag van de kascommissie ( Toon van Arendonk en Arnold
van Bijnen)
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het
verenigingsjaar 2007-2008. Toon van Arendonk treedt af.
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begroting voor het jaar 2007-2008.
8 Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden
volgens rooster af de heren Toon Goos; Kees Leijten en Hans
van der Zanden. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar.
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen
de namen van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de
vergadering aan het secretariaat bekend te worden gemaakt
onder overlegging van een voordracht met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze een
eventuele benoeming zal aanvaarden.
9 Bespreking van het programma voor het a.s. verenigingsjaar
10 Rondvraag
11 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks 21.00 uur.
Na de pauze met het Brabantse worstenbrood, zal ons lid Willem
Lambregts u meer vertellen zijn autotocht naar Beiing onder de
titel: "NAAR PEKING IN EEN VLIEGEND TAPIJT"
!! LET OP DE JAARVERGADERING IN DE LEEUWERIK TE
GALDER IS VERZET NAAR MAANDAG 24 SEPTEMBER !!1
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VAN STRIJBEEK NAAR BEIJING
door Willem Lambregts
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VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND
TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG
door Evelyn de Roodt

Het begon allemaal op een zondagochtend in juni 2004. Mijn
zwager Paul had een folder bij zich met een omschrijving van
een Rally van Amsterdam naar Beijing, te rijden in 2006 met
klassieke wagens van vóór 1977. Hij had deze folder gekregen
van een zakenrelatie die hier aan ging deelnemen, en hij vroeg
zich af of het iets voor ons zou zijn om dat ook te doen. Het was
een fraaie folder, maar het kostenplaatje voor deelname aan deze rit was zo hoog (op dat moment € 29.500) dat het geen
moment in mij opkwam om hier serieus over te denken.
Er werd nog wel even over doorgepraat, maar meer dan dat was
het niet.
In de daarop volgende weken bleef het een vrijblijvend onderwerp van gesprek, ook met Marij, die van mening was dat als ik
dit echt zou willen, ik het toch maar moest doen.
In de tussentijd hadden we nog een informatiebijeenkomst bijgewoond van de organisator van het geheel.
Daarbij bleek al snel dat aan deze rally een zeer streng reglement was gekoppeld met een al even strenge directeur en een
deelnemersveld van nogal gefortuneerde mensen waarvan de
meeste volgens mij niet in staat waren hun eigen auto's te repareren.
Ik had zwaar mijn twijfels, en toen Paul er weer over begon, heb
ik gezegd deelname uitsluitend te overwegen op voorwaarde dat
er met een Citroën OS gereden zou worden. Dit is mijn tweede
liefde en in de wetenschap dat Paul een fervente Audi-rijder is en
met Citroën geen beste ervaring had, dacht ik daarmee het hele
avontuur op een nette wijze te hebben omzeild. Een week later
meldde Paul rijden met een OS een prima idee te vinden.
We hebben daarna 2 jaar besteed om een aangeschafte Citroën
OSuper5 te preparen om daarmee de reis naar Beijing! ongeveer
17 .000 km, in 4 weken af te leggen.
Op 24 september vertel ik over mijn reis
NAAR PEKING IN EEN VLIEGEND TAPIJT
na de jaarvergadering van Paulus in de Leeuwerik te Galder.

Tegenwoordig besteden de media bijna dagelijks aandacht aan
de toelating en het verblijf van asielzoekers en vluchtelingen.
Daardoor zijn we gewend geraakt aan discussies over de vreemdelingenwetgeving en kan in dit verband ieder zijn eigen afweging maken tussen humanitaire beginselen en eigenbelang.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was de situatie in
Nederland wel heel anders dan nu. Er bestond toen nog geen
vreemdelingenwet of iets wat daarop leek, en bovendien hadden
beleidsmakers en bevolking nog geen enkele ervaring met de
opvang van grote groepen vluchtelingen.
In het gezapige Nederland, dat zich een oase waande in een
woelige en gevaarlijke wereld, werd zelfs niet nagedacht over de
mogelijkheid van dit soort calamiteiten.
Maar wat ondenkbaar werd .geacht, gebeurde toch. Na de Duitse
inval in België vluchtten ruim één miljoen Belgische burgers en
militairen naar het neutrale Nederland, wat het onvoorbereide
gastland voor de immense en unieke opgave stelde om voor al
die mensen een menswaardig bestaan te organiseren.
In mijn lezing zal ik schetsen hoe die dramatische vlucht naar
Nederland verliep, hoe de opvang in ons land aanvankelijk geregeld was en hoe het verblijf van de Belgen zich hier verder
ontwikkelde. Daarbij zal ik ook aandacht besteden aan andere
categorieën vluchtelingen die in de loop van de oorlog hun toevlucht zochten tot Nederland: Belgische, Britse en Duitse uitgeweken militairen, Duitse deserteurs, ontvluchte krijgsgevangenen
van diverse nationaliteiten en uitgewisselde Britse en Duitse
krijgsgevangenen.
Aan de orde zal komen hoe complex hun opvang was, omdat het
ging om verschillende categorieën, elk met een eigen sociale,
juridische en politieke status. Duidelijk zal worden hoe ingewikkeld het was voor de onervaren Nederlandse overheid om alle
vluchtelingen jarenlang een redelijk bestaan te bieden, zonder de
eigen neutraliteit in gevaar te brengen of de steun van de eigen
bevolking te verliezen.
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Het resultaat was dat de vluchtelingen in Nederland leefden
onder wisselende omstandigheden, ingekwartierd of in kampen.
Ook voor de Nederlandse bevolking was het verblijf van de
vluchtelingen een leerzaam avontuur.
In mijn bijdrage zal ik uitvoerig aandacht schenken aan de
houding van die bevolking: hoe ontving zij de vreemdeling~n en
hoe was de verhouding tussen Nederlanders en vluchtelingen
aan het einde van de oorlog?
Een verhaal over opoffering, eigenbelang, hulpvaardigheid en
jaloezie.
.
Tegen het einde van de oorlog was Nederland op het terrein van
de vluchtelingenproblematiek geëvolueerd van een onwetende
tot een ervaren natie. Een logisch gevolg van die nieuwe status
was een echte vreemdelingenwet, waardoor het beleid na de
Eerste Wereldoorlog geleidelijk restrictiever kon worden.
Ook de discussie over de toelating van vluchtelingen kwam op
gang en zette zich voort tot op heden.
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DE GRENS GEMARKEERD
door Louis Vriens
De lezing van Paul Spapens op 16 april bij de Paters te MeerselDreef over de Belgisch-Nederlandse grens was een regelrecht
succes. Ongeveer 85 leden waren afgereisd naar het Bourgondische België om te luisteren naar een boeiehd en anekdotisch
verhaal.
PaulSpapens
Paul Spapens is journalist, schrijver en verslaggever bij het Brabants Dagblad. Hij is een autoriteit op het gebied van folklore en
volksdevotie. Hij publiceerde meer dan dertig boeken over de geschiedenis van Tilburg en Brabant. In 2005 werd hij door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht onderscheiden als
een van de beste 'oral historians'
Tachtigjarige Oorlog
De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is verantwoordelijk voor de
scheiding van de Nederlanden in een noordelijk en zuidelijk deel.
De successen van de landvoogd Maurits, aan het einde van de
zestiende eeuw, legden de grens voor een groot deel vast. Na
de Vrede van Munster had men nog 13 jaar nodig om de grens
definitief vast te leggen. Het zuidelijke deel kwam onder Spaans
bewind, het noordelijk deel viel onder de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Franse Revolutie
Na de Franse Revolutie in 1789 probeerde Keizer Napoleon Bonaparte grip te krijgen op de Nederlanden, dit lukte niet. In 1813
trokken de Franse troepen zicht terug om het moederland te beschermen. Kort na de Franse capitulatie stelde aartsvijand Engeland voor om een sterke bufferstaat te formeren tussen Frankrijk
en Engeland. Hiervoor zouden de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden weer verenigd moeten worden. Oostenrijk en Pruisen
oogsten bedenkingen tegen een zo groot en sterk Nederland.
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Engeland, gesteund door Rusland, zette door en op 21 juni 1814
werd de vereniging tussen Noord en Zuid een feit. Koning Willem
1kwam aan het hoofd van deze nieuwe natie.
Afscheiding van België
Aan de Belgen werd intussen niets gevraagd, Noord en Zuid waren inmiddels uit elkaar gegroeid waarbij de godsdienst een belangrijke rol speelde. De Belgen koesterde wantrouwen jegens
de Hollanders. Door z'n koppigheid was Willem I niet bijster geliefd in de Zuidelijke Nederlanden (België) , in 1830 barste de
bom. Het voorlopig bewind in België riep haar zelfstandigheid uit.
Willem I ageerde fel en riep de hulp in van de grote mogendheden: Engeland, Frankrijk en Rusland, maar zij hadden inmiddels
andere belangen en verklaarden in 1830 het Koninkrijk der Nederlanden voor ontbonden. De grenzen van vóór 1790 moesten
worden hersteld.Negen jaar lang is onderhandeld over de definitieve gebiedsindeling. De verdeling van Luxemburg en Limburg
stuitte op grote problemen. Langs de 450 km lange grens lagen
inmiddels nog tal van omstreden gebiedjes, het stond niet altijd
vast of een stuk grond nu Belgisch of Nederlands was. Een
speciale commissie: "commissaires-démarcatuers" is 272 maal
bijeen gekomen om onenigheden hierover op te lossen. De
Belgische enclave Baarle-Hertog is hiervan een mooi voorbeeld.
Cultuurverschillen
Door verschil in wet- en regelgeving ontstaan aan weerszijden
van een grens vaak verschillende politieke en sociaal-maatschappelijke omstandigheden. We denken hierbij bijvoorbeeld
aan strengere wetgeving betreffende het gebruik van genotsmiddelen, andere spelregels voor opleiding en educatie en beschermende regels voor de eigen handelsmarkt waardoor producten
duurder of goedkoper worden. Als deze situatie zich maar lang
genoeg voordoet ontstaan verschillende gebruiken en groeien
culturen uit elkaar. Na 1830 zijn Nederland en België steeds
verder uit elkaar gegroeid. We hebben dat ook zien gebeuren in
Oost- en West Duitsland na df:: Tweede Wereldoorlog.
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Smokkelen
Het grensgebied vormt vaak een niemandsland waar vroeger,
vanuit strategisch oogpunt, aan beide zijden van de grens bufferstroken braak bleven liggen. In de loop van de tijd ontstonden
er vaak prachtige natuurgebieden. Er werden weinig formele
economische activiteiten ontplooid, verschillende soorten wetgeving zorgden voor prijsverschillen van producten met als gevolg
illegale smokkel . Bekend is natuurlijk de boter- en sigarettensmokkel waarbij douaniers en marechaussee probeerden om de
smokkelaars de loef af te steken. Na de botertijd verlegden de
Nederlandse smokkelaars hun praktijken naar het illegaal stoken
van jenever, in België werd dit streng bestraft.
De Grens
Grenzen zijn niet alleen fysieke barrières maar trekken ook een
scheidslijn tussen culturen. In 1954 werden de slagbomen op
Strijbeek gesloten om zigeuners vanuit België te weren. Toen er
in 1963 12 Turkse gastarbeiders op het station van Tilburg aankwamen liep heel Tilburg uit In 1969 verdwenen de eerste slagbomen vanwege het Benelux-verdrag. In 1985 ondertekenden
de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk het Akkoord van Schengen. Ze kwamen overeen de personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen
af te schaffen. In 1986 is de Europese Akte gesloten door de
twaalf toenmalige leden van de Europese Gemeenschap. Deze
Europese akte houdt in dat er vanaf 1993 een interne Europese
markt is met vrij verkeer van kapitaal, goederen,diensten en personen.
Grensgeval
In 1959 stelde het Internationaal Gerechtshof paardenkoopman
Sooy van de Einden in het gelijk over een grensconflict in Baarle
Nassau. Hij had 14 ha van het stationcomplex Tilburg-Turnhout
gekocht wat volgens de Nederlandse autoriteiten op Nederlands
grondgebied lag. Het bleek uiteindelijk Belgisch grondgebied te
zijn. Ook later zijn er nog vele grensconflicten uitgevochten.
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LINTJESREGEN BIJ PAULUS
door Kees Leijten
Rijk was de regen aan lintjes dit jaar in Nederland (3500), vooral
in Brabant (685), in Breda (33), ook in de voormalige gemeente
Ginneken en Bavel (18) en bij Paulus (3).
Niet minder dan drie van onze leden kregen die dag de
koninklijke eretekenen opgespeld.
WIM BONEKAMP

Bodem- en lucht- en zeegrens

Ook ondergronds, in het luchtruim en de zee lopen de landsgrenzen verticaal door. Voor winningen van delfstoffen gelden ondergrondse grenzen. Duitsland heeft 5 miljard gulden schadevergoeding aan Nederland moeten betalen voor illegale gaswinning
uit Nederlandse bodem. Vanuit onze kust geldt een zeegrens,
ook wel territoriale zee genoemd, die ligt op 22 km en 224 m (12
zeemijlen) uit de kust. Wat het vliegverkeer betreft is ook ons
luchtruim begrensd. Ze vallen samen met de landsgrens en
territoriale zee tot een hoogte van ongeveer 20 km (hoogte door
vliegtuig te bereiken).
Grenspalen

Na 1848 werd de grens tussen de Spaanse en Noordelijke Nederlanden aangegeven met houten palen. Later zijn deze vervangen door stenen palen. In 1843 is besloten om de grens
tussen België en Nederland te markeren met 388 gietijzeren
hoofdpalen en 356 hardstenen tussenpalen. De grenspalen zijn
gezamenlijk eigendom van beide staten en dienen jaarlijks door
de grensgemeenten te worden geschouwd. Van deze schouw
wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Actief op vele terreinen en vooral in de zorg voor de minder
bedeelden .. Vooral in Nicaragua ligt zijn hart voor de zwakkeren,
maar ook in Suriname.en op meerdere plekken in de derde
wereld.
In ons heem is Wim actief in de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Bavel-Ulvenhout; in Diakonie, Caritas Bavel-Ulvenhout
en in de groep Gerechtigheid Ulvenhout.
In de voorbije jaren was hij ook actief als lid van de medezeggenschapsraad van Mencia de Mendoza en bestuurslid van het
Katholiek Schoolbestuur in Ulvenhout.
Wim is vanaf de oprichting lid van onze kring.
In de Brieven van Paulus 107 schreef hij een uitgebreid verhaal
over de palen in de tuin van Paulus en de grenspalen in onze
gemeente van toen.
In de serie Callotpaden schreef hij met Tini Scheepers in 1987
het boekje "Wandelen tussen Grimhuijsen en Wolfslaar''
BERT BROUWERS
Ook Bert behoort tot de Paulusleden van het eerste uur.
In Bavel is Bert reeds jarenlang actief in Harmonie Sint Caecilia,
maar ook bij het Dorpsfeest Bavel Anno 1920 was hij niet weg te
denken. Hij stond aan de wieg van dit evenement.
Bert is een aantal jaren lid geweest in het schoolbestuur van het
Katholiek Onderwijs Bavel.
Elke week i~ Bert uren actief voor de kerk.
Kortom Bert is niet weg te denken uit het verenigingsleven en
allerlei culturele activiteiten in Bavel.
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Bij Paulus heeft Bert jaren geleden een belangrijke vinger in de
pap gehad bij de opbouw van onze collectie Devotionalia.

Wim Bonekamp

Bert Brouwers

RIA KNIPSCHEER
Op vele terreinen is Ria actief in Ulvenhout,in Breda en in de provincie Noord-Brabant.
Jarenlang was ze gemeenteraadslid in Breda voor het CDA en
ook een tijd fractievoorzitter van die partij in de raad ..
In Ulvenhout was ze lid van de Dorpsraad en thans van de KBO.
In de kerk ziet men haar vaak als lector.
In Brabant was ze lid van het dagelijks bestuur van de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant en lid van het Algemeen bestuur van het CDA.
Ze is bestuurslid van het Waterschap Brabantse Delta en lid van
de Commissie van Toezicht van Penitentiaire Inrichtingen voor
Vrouwen.
Regelmatig ziet men Ria die al vele jaren lid is van Paulus, in het
museum als ze weer eens iets bijzonders voor kring of museum
heeft aan te bieden.
Door haar toedoen is het archief van de V.A.C., (Vrouwen Advies
Commissie voor de woningbouw) destijds in Nieuw-Ginneken
opgericht en in Breda voortgezet bewaard gebleven en aan
Paulus toevertrouwd
Ook een fotoalbum van de Vrouwenraad Nieuw-Ginneken vertrouwde ze aan het archief van Paulus toe.
JAN MONDEN
Op 4 juli, ruim twee maanden na de lintjesregen van koninginnedag, werd Jan Monden in Bavel koninklijk onderscheiden.
Wie in Bavel over muziek praat, heeft het zeker ook over Jan
Monden. Hij is op vele terreinen actief.
Burgemeester Peter van der Velden kwam zelf naar Bavel, waar
hij vele bekenden weer ontmoette om Jan het verheugende
nieuws mee te delen en hem de versierselen op te spelden.
Ook Jan is al vele jaren lid van Paulus en was o.m. actief bij het
boek dat Paulus uitgaf over de Paters van Bavel.

Ria Knipscheer

Jan Monden

Vier actieve mensen die onze waardering verdienen, werden geeerd, en terecht.
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GESLAAGDE EXCURSIE NAAR
BOUVIGNE
door Anneke Oomes

Aandachtige luisteraars op Bouvigne

Zaterdag 12 mei jl. wisten maar liefst 90 leden de weg naar het
prachtig slot Bouvigne te vinden voor een rondleiding door het
slotje, de tuinen en het aangrenzende Markdal.
Om half twee werd iedereen met een kopje thee of koffie ontvangen in de kapel door dijkgraaf Joseph Vos, die de heemkundekring had uitgenodigd. De heer Vos heeft een kort, verhelderend welkomstwoord gesproken waarin hij uitleg gaf over heden
en verleden van het waterschap. Dank zij de diapresentatie werd
het een luchtig maar zeer duidelijk verhaal.
Na dit passievere deel van de middag brak het actieve gedeelte
aan. De groep werd in drie gedeeld en elke groep ging hun eigen
weg. Met gidsen van Breda Promotions werd door iedereen
maar wel in andere volgorde drie korte excursies gemaakt. Een
van de onderdelen was een wandeling van een uurtje door het
Markdal. Onderweg werd stilgestaan bij het werk van Brabantse
Delta dat in de beginjaren van deze eeuw heeft plaatsgevonden.
Tevens vertelde de gids smakelijk. over mollen, vleermuizen en
andere dieren. Ook de flora van het Markdal werd niet vergeten.
Ondertussen werden andere groepen door de Franse, Engelse
en Duitse tuinen geleid en kreeg men de kans een kijkje in het
kasteel te nemen. Van Blauwe Kamer tot keuken, de bezoekers
mochten zelfs een kijkje nemen in de kluis die zich in de kelder
bevindt.
Hoewel het bezoek van de heemkundekring vooral een historisch karakter had werd ook nog even stilgestaan bij de toekomst
van Bouvigne. Het zal niemand ontgaan zijn dat waterschap De
Brabantse Delta nieuwbouwplannen heeft rond Bouvigne. De
heer Vos heeft aan de hand van een maquette en tekeningen de
visie van het waterschap in het kort en vrij objectief verwoord en
bood alle gelegenheid tot het stellen van vragen.
Al met al vormde alle wandelingen, rondleidingen en praatjes
een fraai en afwisselend geheel. Het was een leerzame middag!
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BADEN IN GROEN
ULVENHOUT GENOMINEERD ALS

GROENSTE DORP VAN NEDERLAND
door Kees Leijten

Bij de entree van het dorp wordt u er aan herinnerd: Ulvenhout,
deelnemer aan de groencompetitie ENTENTE FLORALE

Hard werd er door de gemeente gepoetst in de week van 4 juni,
want op vrijdag 8 juni zou een landelijke onaf~ankelijke jury van
de ENTENTE FLORALE Ulvenhout bezoeken, het dorp dat was
genomineerd als groenste dorp van Nederland.
.
De negenkoppige jury bestaande uit tuin- en landschaps-arch1tecten, hoveniers en groenvoorzieners, gemeentelijke groenmanagers en beleidsmedewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu arriveerde kort voor negen uur op het MEC, dat
door de gemeente tijdelijk bij Ulvenhout was gevoegd.
Zij werden ontvangen door een tiental "groene" ambtenaren die
zich lieten bijstaan door vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer; Brabantse Delta, Doff?sraad en Paulus van Daesdonck.

ULVENHOUT
BADEN IN GROEN
Boekje uitgegeven door de
gemeente Breda ter gelegenheid
van de Entente Florale 2007.
Het is gratis te verkrijgen in h~t
museum, in de Pekhoeve en bij
het loket van de gemeente Breda
in het Dienstencentrum te Ulvenhout

Aandacht voor de uitleg van Staatsbosbeheer
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Om tien uur vertrok de bonte stoet te voet naar de Grote Akker
en het natuurtheater waar uitgebreid stil werd gestaan bij het
beleid van de gemeente Breda voor het groen in de wijken en
dorpen, in dit bijzondere geval Ulvenhout.
Op de fiets ging het daarna verder. Regelmatig werd er stil
gestaan en uitleg gegeven door de lokale deskundigen en werden vragen beantwoord. Vooral onze plaatselijke ecoloog Jeroen
Stoutjesdijk was erg goed op dreef deze dag.
Zelfs het Mariabeeldje in de boom aan de Mark ontsnapte niet
aan de aandacht van de jury. In de Mark kregen Ulvenhoutse
basisschool-leerlingen les over een waterproject van de stad
Breda.
Na een bezoek aan De Bieberg eindigde de tocht op Wolfslaar.
Pas op 17 oktober 2007 wordt bekend gemaakt welk dorp:
Buren, Helvoirt, Oudewater; Ubbergen of Ulvenhout de 1e prijs
heeft gewonnen. Het winnende dorp doet volgend jaar mee aan
de Europese Entente Florale"
Na afloop was de jury (terecht) zeer zwijgzaam.
De voorzitter van de jury zei in zijn afscheidsspeech: "Ulvenhout
hebben wij ervaren als een prachtig dorp aan de Mark en u hebt
u op een voortreffelijke wijze en heel enthousiast gepresenteerd.
Ik geef u één advies: Zorg dat Ulvenhout Ulvenhout blijft met zo
weinig mogelijk saus van Breda overgoten "
Kent u overigens de gevleugelde uitspraak van Jan van der
Westerlaken : "Ulvenhout wordt steeds groener nu het bij Breda
behoort".
Inmiddels heeft de gemeente Breda het boekje "Ulvenhout, baden in groen " uitgegeven ter gelegenheid van Entente Florale.
U kunt het gratis verkrijgen bij de gemeentebatie in het Dienstencentrum, op de Pekhoeve en in het museum. Alles voorzover de voorraad strekt.
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IN MEMORIAM

JAN VAN DER WESTERLAKEN
door Kees Leijten
DE MOLEN STOND IN DE ROUWSTAND

Op dinsdagmorgen 3 april, Paulus van Daesdonck bestond die
dag exact 32 jaar, zag ik thuis vanachter mijn computer de Ulvenhoutse molen in de rouwstand staan.
,
Langzaam drong het echt tot me door. M'n goede vriend Jan van
der Westerlaken was overleden.
Jan en ik kenden elkaar at 56 jaar; vanaf de dag dat Jan op de
kweekschool kwam en we samen daar de lessen volgden en tussen de middag overbleven.
We kenden elkaar oppervlakkig. Navenant we langer in het Bredase onderwijs werkzaam waren, leerden we elkaar steeds beter
kennen.
De laatste dertig jaren gro~ide dat uit tot een hechte samenwerking in de heemkunde én in het onderwijs.
PAULUS VAN DAESDONCK

Op 3 april 1975 zaten Jan Grauwmans, Jac Jespers, Ad Luijten,
Leo Nouwens, Jan van der Westerlaken en ik bij elkaar en besloten die dag de heemkundekring Paulus van Daesdonck op te
richten. Jan werd als initiatiefnemer de eerste voorzitter.
Dertig jaar heeft hij met vaardige hand de vereniging geleid.
Hij was de man van het compromis, vermeed onnodige confrontaties met wie dan ook en verstond de kunst de vergadering zo
te leiden dat iedereen akkoord kon gaan met de besluiten.
In die dertig jaar groeide Paulus van Daesdonck uit tot een kring
van naam., een kring alom bekend om zijn publicaties, tentoonstellingen en activiteiten.
Jan heeft daarbij steeds een forse vinger in de pap gehad.
Een gloriedag was voor hem ongetwijfeld de opening van het
museum op 6 september 1986 in een historische boerderij uit
1903 waarbij hij met velen actief had meegewerkt aan restauratie
en inrichting.
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BRABANTS HEEM

In 1992 werd Jan vice-voorzitter van de koepelorganisatie Brabants Heem, waarvan ik op dat ogenblik voorzitter was.
Veel hebben we vergaderd op het provinciehuis om op te komen
voor de belangen van Brabants Heem, voor de 120 Brabantse
heemkundekringen met zo'n 30.000 leden. Dan was de rasvergaderaar en politicus in zijn element.
Vanaf 1993 zaten we samen in het bestuur van de volkskundeleerstoel Brabants Heem aan de universiteit van Tilburg.
POLITIEK

In die jaren maakte ik Jan ook mee als de politicus, die in 1974 in
de gemeenteraad kwam voor Leefbaarheid Nieuw-Ginneken.
Ruim 22 jaar vertegenwoordigde hij die partij in de raad, waarvan
vier jaar als wethouder. Ook dat was heemkunde.
Opkomen voor de belangen van het heem waarin je leeft.
Opkomen voor alle vier de dorpen die toen Nieuw-Ginneken
vormden. Na de gemeentelijke herindeling van 1997 heeft hij
nog vijf jaar de gemeente Breda in de raad gediend.
ONDERWIJS

De liefde voor ons heem was hem aangeboren

Jan van,derWesterlaken
mede-oprièhter en ere-voorzitter
van Heemkundekring Paulus van Daesdonck
1935-2007
Dertig jaar is Jan onze voorzitter geweest en heeft hij
ons geïnspireerd. De rasverteller , de gemoedelijke
Brabander, heeft de sfeer en het karakter van Paulus
bepaald. De kring en het museum lagen hem na aan
het hart. Dankbaar zijn wij hem gekend te hebben;
bedroefd dat we zonder hem verder moeten. Wij verliezen in hem een trouwe vriend en een voortreffelijk
bestuurder.
Wij leven mee met Adri, de kinderen en kleinkinderen
en willen een steun voor hen zijn.
Leden en bestuur
Heemkundekring Paulus van Daesdonck

Jan was ook een onderwijsman in hart nieren.
Vanaf 1975 stond hij aan de Sint-Jozefmavo, waar hij geschiedenis en aardrijkskunde onderwees.
Hij was een geboren verteller in die lessen, waarbij hij kon putten
uit de kennis die hij opdeed in zijn vele reizen met de caravan,
waarbij vooral de cultuur in monumenten en de geschiedenis zijn
grote voorliefde had.
Samen hebben we gevochten voor het behoud van de school
tegen een onnodige fusie. En we wonnen.
Naar school fietsend hebben we veel vergaderd over onze
heemkundekring en over Brabants Heem
LEZINGEN

In 2005 trok Jan zich na 30 jaar terug uit het bestuur van Paulus
om zich te wijden aan zijn nieuwe hobby: lezingen over de landgoederen in en om Nieuw-Ginneken en lezingen over molens.
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WIEKSTANDEN VAN DE MOLEN
door Jan van der Westerlaken +
wiekstanden
Het molenkruis is op verre afstand zichtbaar en aangezien het in
alle standen stil gezet kan worden was dit het aangewezen middel om collega· s en andere ingewijden tekens te geven als dit
nodig werd geacht.
Ruim een eeuw geleden was er nog accijns op het malen van
broodgranen, zodat op gezette tijden de commiezen op de molen
verschenen om het verschuldigde bedrag aan accijns te noteren
en granen die niet voor de bakkerij bestemd waren met zand te
vermengen om het meel ervan ongeschikt te maken voor menselijk gebruik.
Zo· n bezoek werd door de mulder en boer maar matig geapprecieerd, zodat de mulder maatregelen nam om door een afgesproken manier van zeilen en stand van het kruis zijn collega· s
tot in de wijde omtrek te waarschuwen.
Nog tijdens de wereldoorlogen werd hier en daar deze methode
toegepast als er controleurs op bezoek waren.

AFSCHEID

Op maandag 11 december schreef hij zijn laatste vergadering__ uit
om ons persoonlijk op de hoogte te stellen van de ongeneeshJke
ziekte die zich bij hem geopenbaard had.
Zijn laatste verzoek die dag was of wij hem bij de begrafenis de
kerk in en uit wilden dragen en neerlaten in het graf op de Lichtenberg te Bavel.
We hebben dat als bestuursleden en vooral als vrienden met
veel liefde voor hem gedaan.
Paulus van Daesdonck dankt Jan voor alle goeds dat hij voor de
vereniging en zijn heem betekend heeft.
Paulus van Daesdonck wenst zijn vrouw Adri , de kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe. In gedachten zal Jan een van ons
blijven.
Jan bedankt voor vele jaren vriendschap. Rust in vrede

VREUGDE STAND

Iedere streek heeft wiekstanden die een afwijkende betekenis
hebben van die in andere gedeelten van ons land.
In de Baronie van Breda was"de ruststand" een roe verticaal en
andere horizontaal. Het kruis stond "overhoeks" d.w.z. diagonaalsgewijze bij bruiloften of andere feestelijke gelegenheden.
Dit noemde men de "vreugdestand".
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JAN VAN DER WESTERLAKEN:

VERTELKUNSTENAAR
door Toon van Miert

Was er in de familie van de mulder een sterfgeval, dan werd gedurende de rouwtijd het kruis in de "rouwstand" gezet, waarbij de
roe juist na de ruststand werd geplaatst. (1)
Had er in de mulderfamilie een gezinsuitbreiding plaats gevonden, dan werd het kruis in de "geboortestand"gezet, d.w.z. dat de
aankomende roe juist voor de ruststand werd stil gezet.
Zo heeft de molen sedert eeuwen met zijn kruis een eigen taal
kunnen spreken . Een taal zonder woorden, maar die met de
talrijke uitdrukkingen en zegswijzen, welke in verband met het
molenaarsvak staan, in onze volkstaal zijn ingeburgerd.
(1) De wieken draaien tegen de wijzers van de klok in. Iets links van de ruststand is de uitgaande stand. Iets vóór de ruststand is aankomend.
Dit artikel verscheen eerder in Brieven van Paulus 35 d.d. 15 december 1981

QUARANTAINESTALLEN
Voor de in- en uitvoer van vee stonden aan de grens vroeger 'n
aantal quarantainestallen zowel aan de Nederlandse als Belgische zijde van de grens.
Van ons lid Jan Bastiaansen ontvingen we onlangs enkele foto's
van de stallen in Meerle.
Maar ook in Strijbeek stonden deze stallen.
Wie kan ons helpen aan foto's daarvan ?
U krijgt de foto snel en onbeschadigd terug. Wij willen alleen
maar een kopie ervan maken.

Op een van de vele gelukkige momenten van mijn leven heb ik
Jan van der Westerlaken leren kennen. Het is al heel lang
geleden; Paulus van Daesdonck bestond nóg niet. Jan en ik
waren als laatste overgebleven na een vergadering. Het was
hartje winter, borreltjesweer en heel laat. We zaten bij Dien
Brauers waar toen nog van die lage, luie stoelen stonden aan
tafeltjes met Perzisch tapijt. We keken uit op een witte Ginnekenmarkt waar je ieder moment de bierwagen van Bavaria verwachtte. Over sfeer gesproken!
Ik wist wel wat te vertellen over het Ginneken en Jan heel veel
over zijn heem dat na die avond ook steeds meer mijn heem is
geworden. Gelukkig was vooral hij steeds aan het woord: hij wist
zo veel en boeide me door·de manier waarop hij zijn liefde voor
en kennis van Ulvenhout en omstreken aan mij overbracht.
Kennis en enthousiasme, de basiselementen voor een verteller.
Nee, toch niet. Voor Jan kwam daar ook sfeer bij. Dan vooral
werkte zijn gemoedelijk karakter in het voordeel van zijn
"voordracht". Ik herinner me een avond dat ik hem had
uitgenodigd onze gast te zijn van de Historische Kring Ginneken,
een gezelschap van tien geïnteresseerden in de geschiedenis
van Ginneken. Het zijn huiskamerbijeenkomsten en die keer was
het bij Akke de Vries in de waterfabriek aan de Ulvenhoutselaan.
Ging het over molens of over landgoederen, ik weet het niet
meer. Adri was er zoals gewoonlijk bij. Jan kwam geweldig in zijn
element. Het was zo'n avond waarop een lezing een gesprek
wordt en waarop er meer "overgedragen" wordt dan alleen maar
kennis: vriendschap, gemoedelijkheid en vooral de warmte van
een gezamenlijk verleden. Nostalgie? Ja, en daar ben ik heel
gelukkig mee. Jan van der Westerlaken, de vertelkunstenaar.
Nog beter leerde ik Jan kennen nadat we jaren geleden samen
lid waren geworden van het Van Staveren Genootschap in
Breda. Op de maandelijkse bijeenkomsten bleek zijn brede en
diepgaande belangstelling voor allerlei onderwerpen.
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Toen we vorig jaar een paar dagen in de Vlaamse Westhoek
waren om de oorlogskerkhoven en de -musea te bezoeken,
merkte ik dat hij erg veel afwist van de Eerste Wereldoorlog. Hoe
hij aan die interesse is gekomen, ontdekte ik in een van zijn
laatste levensweken. Toen ik eens een uurtje bij hem zat te
buurten, vertelde hij mij een verhaal over zijn vader. Na een paar
jaar lagere school moest die in het begin van de vorige eeuw op
de molen gaan werken. Vader Viktor was buitengewoon leergierig, hij wilde van veel alles weten. Hij las over veel over allerlei
onderwerpen, over de klassieken en vooral de Romeinen.
Bovendien wilde hij graag overal dichtbij zijn, alles meemaken. In
1918 is hij met het ontregelde openbaar vervoer in die ellendige
oorlogstijd naar het slagveld van Diksmuide getrokken om te zien
wat zich daar allemaal afspeelde. Hij heeft er zoon Jan uitvoerig
over verteld en hem bovendien een uniek oorlogstuig nagelaten:
een mitrailleurcarrousel met tientallen geladen kogels. Moeder
van der Westerlaken heeft die haar hele leven ieder jaar
gekoperpoetst. Binnenkort is die te bewonderen in het Memorial
Museum Passchendaele in Zonnebeke. Jan had het van geen
vreemde; ook hij wilde overal dichtbij zijn en er het fijne van
weten. Hij voelde zich bij veel zaken intens betrokken: bij de
politiek, bij het onderwijs, bij de heemwereld en ook bij hem
onbekende en verre delen van Europa waar de vakantiereizen
van hem en Adri heen gingen: Roemenië, Bulgarije, Turkije. Hij
bereidde die reizen uitvoerig voor en was er daarna nog lang
mee bezig. Het ging hem niet alleen om de natuur of de cultuur
van die landen. De mensen boeiden hem, de geschiedenis van
hun voorvaderen, hun leefgewoonten, hun tradities en gebruiken.
Het was zijn lust en zijn leven om daarover te vertellen en heeft
mensen op die manier verrijkt. Dankbaar en nog eens dankbaar
zijn we hem daarvoor.

DENKEND AAN JAN
Eenmaal in de zon die de Franse Ardennen zo schitterend tot
groen leven wekte, dacht ik aan Jan van der Westerlaken.
Hier zou hij zich ook zo op zijn gemak hebben gevoeld: de
groene heuvels, de bossen en de gele koolzaadvelden. Daarbij
zeker ook alles wat zich in deze mooie streek afspeelde: de
godsdienstoorlogen, de vinnige gevechten in de Frans-Duitse
oorlog van 1870 en ook de oorlogen die er op volgden. Al dat
verdriet, al die verwoesting die door de natuur zo mild en
weldadig is toegedekt. De abdijen of wat de Franse Revolutie
van die abdijen overliet. De geurigheid en de zoete mildheid van
Trappistenbieren.
Terwijl ik zo van het Frans-Belgische leven genoot, dacht ik aan
wat Jan bij zijn sterven schreef: "Treur niet te lang. Ik heb een
fantastisch leven gehad."
Jan en Adri waren hartstochtelijke kampeerders. Ze genoten van
de vrijheid die kamperen biedt, ze lazen, studeerden op wat ze
wilden zien, ze waren ontdekkers van het gewone, het lokale en
het onverwacht overweldigende.
Jan van der Westerlaken kende ik al vanaf de oprichting van
Paulus van Daesdonck. Binnen zijn heem genoot hij intens van
alles wat zich in die eigen geschiedenis afspeelde. De andere
kant van Jan van der Westerlaken leerde ik kennen toen hij lid
werd van het Van Staveren Genootschap. Daar ontmoette ik de
leraar, de gemakkelijk docerende historicus die het smakelijke,
het humoristische, menselijke element ook liet meespreken. Hij
was behalve een veelweter ook een genieter, een liefhebber van
een gezellig en geïnteresseerd gezelschap.
Je kunt je op Brabanders verkijken: gemoedelijkheid en toegeeflijkheid is niet hun enige geestelijke bagage.

Ik heb Jan als verteller leren kennen en hij heeft als verteller
afscheid van mij genomen.

Van Jan van der Westerlaken moet ik, zo intens genietend van
wat zo goed aandoet in Frankrijk, bekennen dat ik hem intens
mis op alle plekken waar ik van zijn kennis en levenslust mocht
genieten.

•

-

- - - - - - -
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Adri en de kinderen moeten op de dag van zijn sfeervolle afscheid hebben bespeurd hoe ook het Van Staveren-Genootschap hem hoog achtte.
Gerard van Herpen
Matton et Clemency, 1 mei 2007

IN MEMORIAM
In de afgelopen maanden moesten we helaas weer afscheid nemen van enkele leden.
03/04 Jan van der Westerlaken Molenstraat 38 Ulvenhout
19/04 Henk Martens
Bieberglaan 29 Breda
06/05 Diny Langenhoff-van Wijck
Hoofddorp
08/05 Ad van Eijl-v.d.Klashorst Maczeklaan 36 Baarle
17/06 Toos de Witte-Sweep
De Marckhoek Ginneken
30/06 Hanneke van Steijn-Haanschoten Joshof 13 Breda

72 jr
75 jr
91 jr
88 jr
87 jr
70 jr

JUBILEUM-DVD CONSTANTIA
door Kees Leijten
Het jaar 2006 was voor de Ulvenhoutse Harmonie Constantia het
grote jubileumjaar. Een eeuw Constantia werd uitgebreid gevierd
onder meer met concerten, een prachtig boek en een tentoonstelling in het museum van Paulus.
Het hele jubileumjaar met alle vieringen en activiteiten is op DVD
gezet door Gidi Wijnings. Het werden in totaal 22 uur.
Voorzitter Ati Graaumans nam het initiatief om er een compactere DVD van te maken. Samen met Gidi Wijnings en Jos Voeten
bracht hij het terug tot een verhaal van twee uur en twintig minuten. Jos Voeten verzorgde de muziek die er onder kwam.
Op maandag 2 juli, de dag dat het Paulusbestuur vergaderde,
werd de DVD door harmonievoorzitter Ati Graaumans de kring
aangeboden als dank voor de medewerking.

Dat~ij m?.gen rusten in vrede
Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van
onze leden •n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen.
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift.
Rouwbrief en bidprentje worden aan onze collectie toegevoegd.

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 153
JULI-HOOIMAAND-DONDERMAAND
Brengt het bezoek van Maria regen (2/7)
Veertig dagen duurt die zegen
AUGUSTUS-WARMTEMAAND-ONWEERSMAAND
Na Onze Lieve Vrouwkes hemelvaart ( 15/8)
Draait het weer zijn staart
SEPTEMBER-HERFSTMAANO-FRUITMAAND
Mooi weer op Maria's geboort (8/9)
Duurt minstens 8 weken voort

Paulusvoorzitter
Toon van Miert (1)
Neemt de DVD
in ontvangst van
Constantiavoorzitter
Ati Graaumans
(foto Toon Goos)
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MONUMENT TE STRIJBEEK VOOR

KAMP BISAM
door Jeanny Wouters

"Dit deel van ons historisch en maatschappelijk erfgoed
verdient het om bewaard te blijven." Met deze woorden van
een van de sprekers bij de onthulling van het informatiepaneel bij
het monument voor Kamp Bisam in Strijbéek, werd kort en
krachtig aangegeven waarom dit monument hier gekomen is.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Kamp Bisam gevestigd
tussen de Goudbergseweg en Kilometerbaan in Strijbeek. Het
was een groot kamp van de Duitsers, met een uitkijktoren en
twee radarschotels. Deze werden gebruikt om vijandelijke bommenwerpers te traceren; die informatie werd dan direct
doorgegeven aan vliegbasis Gilze waar de Duitse jagers klaarstonden om de bommenwerpers uit het luchtruim te halen.
Burgemeester Harrie Nuijten, Dick Elings en Kees Leijten
onthullen samen het monument

Kees Leijten overhandigt een ingelijste tekening van het kamp
Bisam aan Dick Elings. Burgemeester Nuijten toont de tekening

De totstandkoming van het" monument, met informatiepaneel en
twee zitbanken, is een gezamenlijk project van heemkundekring
Paulus van Daesdonck, Staatsbosbeheer en de gemeente Alphen-Chaam.
Zaterdag 23 juni waren tal van belangstellenden in het bos verzameld om de onthulling van het informatiepaneel bij het monument bij te wonen. Leden van de heemkundekring, van de gemeenteraad, maar ook mensen uit Strijbeek, buurtbewoners en
mensen die de oorlog hebben meegemaakt en nog wisten hoe
het kamp er uitzag destijds. Nu is daarvan in het veld niets meer
te zien.

47 hectare
Het monument wordt gevormd door een aantal betonnen blokken, die gestapeld en gevuld met zand, destijds dienden als
scherfmuur om het kamp aan de buitenzijde te beschermen tegen aanslagen. De muur hield alle kogels en scherven tegen. Ervoor staat een metalen staander die werd gebruikt om prikkeldraad op hoogte te kunnen spannen.
Het monument is niet ter nagedachtenis aan de Duitsers,
maar aan de gebeurtenissen in de oorlog.
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Louis Vriens en Anneke Oomes van de Heemkundekring zetten
zich in voor de totstandkoming ervan.
De locatie van het monument is de plek waar in september 1940
de allereerste uitkijktoren werd gebouwd door de Duitsers. Een
houten uitkijktoren op betonnen sokkels, en een verblijfsbarak
die permanent werd bezet door 8 man.
Kees Leijten opende namens Heemkundekring Paulus van
Daesdonck de rij van sprekers. Hij vertelde bij het monument wat
er in die oorlogsjaren gebeurde.
De opbouw, het doel en de geschiedenis van dit geheime kamp
alsmede het juk waaronder de bewoners van Strijbeek destijds
moesten leven.
Jac Jespers heeft er in zijn boek Van Witte Wolk tot Anneville
uitvoerig over gepubliceerd en Louis Vriens in de Brieven van
Paulus van april 2007.
zelf opgeblazen
Aan het eind van de oorlog is het kamp gebombardeerd door de
geallieerden en zijn de Duitsers weggetrokken. Ze bliezen zelf de
radarinstallaties op en staken de barakken in brand. De achtergebleven bouwmaterialen verdwenen snel, want alles was
schaars op dat moment. Nu herinnert praktisch niets meer aan
het Duitse radarkamp. Daarom ging de heemkundekring op zoek
naar iets tastbaars uit die tijd voor de oprichting van het monument. Men vond de betonnen blokken van de scherfmuren die
als bloembak dienst hadden gedaan en helemaal overwoekerd
waren. Speciale blokken die als legostenen in elkaar passen. Na
de opbouw worden ze met zand gevuld.
Dick Elings, namens Staatsbosbeheer, vertelde dat er in de
jaarverslagen van destijds weinig terug te vinden was over dit
gebied. Wel over bijvoorbeeld neergestorte vliegtuigen in Chaam
Hij wees op de glooiing in het landschap waar de radarposten
gestaan hebben, de tankgracht in de buurt van de Goudberg, het
beton van de voet van de uitkijktoren dat helemaal overwoekerd
teruggevonden is. "In 1942 verdween een stuk net aangeplant
bos voor de uitkijktoren. Door de jaren heen neemt de natuur
alles weer over, wonden helen.

235

Maar het mag niet zo zijn dat het vergeten wordt. Een situatie die
nooit meer terug mag komen, maar waarvan de geschiedenis
voor onze kinderen bewaard moet worden ."
linten
Burgemeester Harrie Nuijten van de gemeente Alphen-Chaam
haakte in zijn speech aan op het lintenplan van de gemeente, ingesteld in het kader van het 10-jarig bestaan.
"We leggen ontmoetingen vast, verbinden mensen en gebeurtenissen, oorzaak en gevolg, heden en verleden.
Vandaag leggen we een lint naar Kamp Bisam, niet weg te denken uit de historie van onze gemeente, van Strijbeek. " Bij deze
gelegenheid had de gemeente de Duitse ambassadeur uitgenodigd, maar deze had zich verontschuldigd. De burgemeester las
een fragment voor uit de brief die de ambassadeur schreef: 'herdenken van gebeurtenissen in het verleden vormt een belangrijk
element van verzoening en ligt ons daarom ook bijzonder na aan
het hart. Om deze reden hebben wij ook dit jaar deelgenomen
aan een groot aantal centr~le herdenkingsplechtigheden ter ere
en ter herinnering van alle oorlogsslachtoffers. Hiertoe behoort
ook het herdenken van de mensen uit Strijbeek, die in 1942
werden gedwongen om deze installaties op te richten.' De ambassadeur eindigde met de beste wensen voor een goed verloop
van de onthulling.
De burgemeester herinnerde zich ook dat hij twintig jaar geleden
toen hij bij de gemeente Nieuw Ginneken werkte, door Jan
Grauwmans werd gewezen op Kamp Bisam en erover las in het
boek 'Tussen Witte Wolk en Anneville' van Jac Jespers. De
schrijver was eveneens bij de onthulling aanwezig, net als Wout
van den Hout, die een fraaie tekening maakte van hoe het radarstation eruit zag in de Tweede Wereldoorlog . Voor de beide
sprekers had de heemkundekring deze tekening uitvergroot en
ingelijst.
onthulling
De drie partners, heemkundekring, gemeente en Staatsbosbeheer, onthulden gezamenlijk het informatiepaneel.
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Daarop .is een plattegrond opgenomen van het voormalige kamp,
een luchtfoto, gemaakt na het bombardement in 1944, en achtergrondinformatie over Kamp Bisam.
Er is weinig fotomateriaal en informatie over het kamp; de heemkundekring blijft zoeken en alles hierover is welkom.
In de tent, die tijdelijk bij het monument en het informatiepaneel
was opgesteld, waren een aantal zaken neergelegd die in het
gebied bij opgravingen zijn gevonden.
Er waren ook luchtfoto's en diverse mensen wisselden informatie
uit over die tijd, zowel ouderen die de oorlog meemaakten, als
mensen die de historie uitgebreid bestudeerden. Meerderen
kochten alsnog het boek "Tussen Witte Wolk en Anneville" dat
uitgebreid verhaalt over de Tweede Wereldoorlog in Strijbeek,
Galder, Bavel, Ginneken en Ulvenhout.
M~n kan het monument bereiken door op de Strijbeekseweg de
Encaweg naast de voormalige Marechausseekazerne in te rijden en zijn auto of fiets te parkeren op de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer. Wandel daarna het bospad in dat leidt naar
het monument.

Het monument aan de kilometerbaan

foto's Anneke Oomes

RIJTERISNMRTOE 7
door Toon van Miert
Eigenlijk vind ik de weg Meerle - Minderhout wel een mooie
weg. Goed, hij is lang maar als je rond kijkt, valt er voldoende te
zien wat de moeite (en een wat lager tempo als je met de auto
bent) waard is.
In Rijterisnaartoe (6) heb ik jullie al gewezen op het "Oude Mariaveld" dat schuin tegenover café "t Heike" ligt. ,'t Ziet er goed uit
maar is niet al te best te zien vanaf de weg. Dan moet je even de
zijweg (Mariaveld) in. Een stukje verderop ligt het Nieuwe
Mariaveld waaraan nog te zien is dat het een kloostertje is
geweest. Hoogtepunt van deze aflevering is Minderhout, dat in
1238 voor het eerst in de boeken verschijnt onder de naam
"Minrehout". Er zou op deze locatie minder hoog houtgewas
gestaan hebben of een kleiner bos dan elders in de omgeving.
Eenvoudiger kan het eigenlijk niet.
Aan het in 1992 opnieuw aàngelegde dorpsplein staat de imposante Sint-Clemenskerk die in 1451 gebouwd is.
Voor die tijd stond er al een kerk waarvan het patronaatsrecht in
1238 door de oudst bekende heer van Minderhout, Rogier van
den Hout, is overgedragen aan . de Witheren van de SintMichielsabdij van Antwerpen. Van 1295 tot 1811 is de kerk door
hen bediend. Dat is voor het dorp van geweldig belang geweest.
De rijke Antwerpse abdij, waar overigens zelf niets meer van
over is (onze nationale held generaal Chassé heeft hem volledig
in puin geschoten), heeft voor prachtige kerkschatten gezorgd.
Een van de pastoors was Waltman van Dijck, de broer van de
grote schilder Antoon van Dijck.
Waltman, die van 1640 tot 1668 de parochieleider was in
Minderhout, was een heel precieze man. Alles maar dan ook
alles beschreef en inventariseerde hij. Dat is allemaal terug te
vinden in zijn "MANUALE" (handboek) dat hij buitengewoon
nauwgezet bijhield. We weten niet alleen hoeveel bier er
gebrouwen werd in Het Withof, de pastorie van de kerk die er
overigens een heel eind vandaan staat.
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't Gevang
te Minderhout

239

We weten ook welke problemen er waren tussen zijn meiden,
knechten en onderpastoors, hoeveel vis er gevangen werd in de
Mark of pastorievijver maar ook welke bezittingen hij en zijn kerk
hadden.
Hij had er nogal wat en dat kan ook wel als je een zus, Susanne,
hebt die als rijke begijn in Antwerpen woont en een broer als
Antoon. Iedereen in Minderhout houdt vol dat het indrukwekkende schilderij waarop de marteldood van de heilige Clemens staat
afgebeeld van Antoon is. Of dat echt zo is, ,is moeilijk aan te
tonen. Ik zou zo trots als een pauw in mijn Manuale vermeld
hebben dat het van mijn beroemde broer was. Dat doet Waltman
niet. Hij spreekt van een schilderij "... van een van de
vermaerste meesters van Antwerpen". De eeuwen daarna is het
meesterwerk geregeld door deskundigen onderzocht maar het is
niet vast komen te staan dat het van Antoon van Dijck is. De
Minderhoutenaren weten wel beter.
Het is de moeite waard alle kunstschatten in de kerk te
bewonderen. De beste tijd daarvoor is voor of na een dienst; de
kerk is op andere tijden niet.vaak open.
Kijk bij het verlaten van het dorpsplein even naar de andere
uithoek. Daar staat een klein hok, '"t gevang", waarin tientallen
jaren geleden nog dronkelappen, zwervers en ander lastig volk
werden opgesloten. Geen lolletje, denk ik, om daar met een paar
man uren in door te brengen.
We rijden een stukje verder en gaan dan linksaf de Kapeldreef
in. Aan het einde van deze korte maar mooie laan staat de kapel
Onze Lieve Vrouw van den Akker. Hij is gebouwd op de plaats
waar een kind een Mariabeeldje heeft gevonden. Zij nam het
mee naar huis maar de andere dag lag het weer op zijn
oorspronkelijke plaats. Dat herhaalde zich drie keer. Om zo'n
wonder kun je niet heen, vond men. Het is geen bouwwerk om
echt te bewonderen: de vele uitbreidingen in de afgelopen
eeuwen hebben voor uitstulpingen gezorgd die de kapel er niet
mooier op hebben gemaakt. Maar het is wel een kapel met een
(letterlijk) wonderlijke geschiedenis. En wie heeft de kapel laten
bouwen? Juist, Waltman van Dijck. De kapel die er eerder stond,
was te klein geworden, zo veel bedevaartgangers kwamen het
Mariabeeldje aanbidden en genezing vragen.

Het Wit hof, eens een brouwerij
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Kapel "Onze Lieve Vrouw. van den Akker" voorzijde

De "Zaligheid der Kranken" of "Troosteres der Bedrukten" heeft
vooral koortslijders genezen maar later ook cholera- en
typhuspatiënten. Maar ze kon ook streng zijn: de molenaar van
Hoogstraten, die een spottende opmerking over Maria van den
Akker maakte, kreeg de koorts over van een kind dat om
genezing vroeg. Een jager die een offersteen kapotsloeg, kreeg
onmiddellijk koortsaanvallen. Pas na het offeren van nieuwe
stenen werd hij genezen. Daarna brachten bedevaartgangers
vaak stenen mee die bij de kapel werden gelegd. Zoals gezegd
is de kapel, die in 1651 door Van Dijck plechtig werd ingewijd,
geregeld vergroot (in 1687 werd hij zeven meter langer
gemaakt). Dat is o.a. te zien aan de verschillende jaartallen:
1650 op arduinen gevelplaat, 1663 boven de ingangsdeur en
1745 in een witte steen boven de sacristiedeur. Het beeldje van
Maria (35 cm hoog) is ouder dan de kapel; waarschijnlijk van
rond 1500. Het kind is er later aan toegevoegd. Al vind ik het
kapelletje niet zo heel mooi, het pleintje op het einde van de
Kapeldreef straalt rust en landelijkheid uit en daar houd ik wel
van. Rijtermaarisnaartoe. .

Ingang kapel
0 .L. V van den Akker.
Kapel "Onze Lieve V rouw. van den Akker" achterzijde
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WONEN IN BRABANT
Dag van de Brabantse volkscultuur 2007
Elk jaar organiseert de Stichting Brabants Heem in samenwerking met de Leerstoel Cultuur in Brabant, de Historische Vereniging Brabant en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
een volkskundedag. De dag over 'levende geschiedenis' vorig
jaar in het Historisch Openluchtmuseum te Eindhoven was een
groot succes. In de voorgaande jaren ontmoetten de liefhebbers
van volkscultuur elkaar o.a. in Etten-Leur, Tilburg en Gemert.
Ook dit jaar staat weer zo'n dag op stapel die u niet mag missen.
Op zaterdag 20 oktober aanstaande organiseert bovengenoemd
samenwerkingsverband de dag van de Brabantse volkscultuur in
's-Hertogenbosch onder de titel "Wonen in Brabant". We sluiten
hiermee aan bij de nationale Week van de Geschiedenis, die dan
in het teken staat van "Wonen in Nederland".
Wat staat er op het programma? In oktober gaat in Oud Gastel
het Mastboomhuis open voor publiek: Arnoud-Jan Bijsterveld
vertelt u meer over dit unieke huis met zijn unieke interieur anno
1904. Andere sprekers zijn de bouwhistoricus Ronald Glaudemans en de etnologe Hester Dibbits, die u meenemen naar de
tijd van uw voorouders maar ook naar de tijd van nu. Hoe waren
hun woningen ingericht, hoe gebruikte men de kamers in huis,
welke meubels had men en hoe zag het sanitair eruit? Maar we
gaan ook horen en zien hoe hedendaagse migranten hun
woningen inrichten met een vleugje exotiek en een sausje
Nederland. Na de lunch geeft Charles de Mooij een inleiding op
de tentoonstelling Wauw! over Nederland in de jaren zeventig
'
die dan in het Noordbrabants Museum wordt gehouden.
Bent u benieuwd geworden? Vraag dan nadere informatie bij het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur (NCV), Postbus 13113,
3507 LC Utrecht, tel. 030-276 02 44, ncv@volkscultuur.nl
Entreeprij~: € 2~_,- (de toegang tot het Noordbrabants Museum bedraagt€ 4,50)
Maar wel inschrijven tevoren ! En ... vol is vol.

door Kees Leijten

LEVEN AAN DE LANDSGRENS
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Op 2 september opent Paulus een nieuwe tentoonstelling over
het leven aan en langs de landsgrens. De tentoonstelling wordt
geopend door Sjef Schellekens, publicist en amateurhistoricus
uit Hoogstraten, die zeer bekend is met onze streek.
Douane, smokkel, controle, grenspalen, paspoorten. U kent
allerlei steekwoorden die we roepen als we aan de grens
denken.De grens is nu vervaagd, maar was vele eeuwen een
barrière tussen families en vrienden.
Wij zoeken nog steeds foto's die met "onze" grens te maken
hebben, maar we zoeken ook voorwerpen.
Kunt u ons helpen door lenen of schenken ?
Foto's krijgt u snel onbesch~digd terug.

TENTOONSTELLINGEN
Regeren is vooruitzien. Dat betekent dat Paulus tentoonstellingen plant voor meerdere jaren vooruit.
Op ons lijstje staan de in alfabetische volgorde de volgende tentoonstellingen, die we willen houden op kortere of langere termijn.:
CAFéS EN WINKELS
DEVOTIONALIA
GINNEKEN EN BAVEL IN OUDE ANSICHTEN (2008-1)
KERMIS
KERSTSTALLEN
MARK VANAF DE OORSPRONG
STAMBOMEN
VERZAMELINGEN
Het zijn alleen nog maar ideeën. De uitwerking laat nog op zich
wachten. Maar u kunt ons helpen door materiaal bijeen te brengen.
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TROCAR

SPAARPOT
Van Kees de Vries kregen we een klein spaarpotje in de vorm
van een boekje of zakagenda. Het meet 96 X 58 X 6 mm
Op de voorzijde staat centraal een vuurtoren met daar omheen
"Spaarbank te Rotterdam".
Bovenaan staat:
"Aangeboden door de Spaarbank te Rotterdam"
Onderaan:
"Opening geschiedt aan alle kantoren van de Spaarbank"
Aan de keerzijde staat het kantoorgebouw van de spaarbank.
Helaas ontbreekt het kleine sleutel

NIEUWE VAANDELKAST
In de stal van het museum is eèn nieuwe vaandelkast gekomen
voor het vaandel van de Bijzondere Vrijwillige Landstom.
Wim Langen maakte voor ons deze fraaie vaandelkast

Van Henk van Kaam uit Bavel kregen we onlangs een Trocar.
De punctienaald wordt vooral in de diergeneeskunde gebruikt
voor het aflaten van een grote hoeveelheid vocht, bloed of gas.
Deze dikke trocar wordt vooral gebruikt om de pens te penetreren bij acute tympatie (opgeblazentieid).
De dikke naald wordt in het korte buisje gestoken.
Men drukt de naald met daaraan het korte buisje door de huid in
de pens van de koe. Men trekt de naald terug . Het korte buisje
blijft in het lijf zitten.
Met een kleine hechting wordt het aan de huid vastgezet.
Bij verstopping van het buisje kan men de naald zonder problemen opnieuw naar binnen steken.

BOER EN TUINDER VAN INDIVIDU NAAR COöPERATIEF
Het was een succesvolle tentoonstelling. Veel bezoekers op de
eerste zondagen van de maand, maar ook de woensdagen waren in trek, vooral bij de senioren.
Een succesvolle tentoonstelling die voor ons archief waardevolle
foto's en documenten heeft opgeleverd.
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NIEUWE STRAATNAMEN IN BAVEL
door Gerard Otten
In 1997 verscheen Straatnamen voormalige gemeente
Nieuw-Ginneken van de bekende deskundige op het gebied
van de Ginnekense geschiedenis, A.W. Jansen. Regelmatig
worden echter nieuwe straatnamen vastgesteld. Als
aanvulling op het werk van Jansen behandelen we hier
enkele recent vastgestelde straatnamen in Bavel.

DE ROSKAM GAAT WEER BROUWEN
Kort voor de tweede wereldoorlog werd brouwerij De Roskam in
Ulvenhout afgebroken en in het Openlucht Museum te Arnhem
weer opgebouwd. Het ligt in de bedoeling de brouwerij weer op
te starten en bier te gaan brouwen.
Wij staan als museum daarover in contact met het Openlucht
Museum en houden u op de hoogte.
Maar weet u toevallig nog iets te vertellen over deze Ulvenhoutse brouwerij ? Misschien hebt u van uw ouders verhalen gehoord. Hebt u er nog foto's van? Laat het ons weten!
Van mevrouw Van Rossum-Luijkx, kleindochter van de laatste
brouwer kregen we onlangs twee flessen waarin het Roskambier verkocht werd; waaruit het geschonken werd.

VAN DE CAUWELAER
In "De Brabantse Leeuw" verscheen enkele maanden geleden
een eerste aflevering van de stamboom van het belangrijke geslacht VAN DE CAUWELAER.
Het is een oud geslacht uit ons-heem, zoals de naam al verraadt.
Komt dit geslacht voor in uw kwartierstaat of stamboom ?
Laat het ons weten dan kunnen we wellicht een aantal
geslachten uit ons heem "koppelen".

Tolakker
Op 13 september 2005 heeft het college van burgemeester en
wethouders van Breda een nieuwe straat tussen de Dorstseweg
en de Seminarieweg in Bavel de naam gegeven van Tolakker.
Het straatje ligt in de driehoek, gevormd door de Seminarieweg,
de Dorstseweg en de Lange Bunder. De naam is ontleend aan
een oude veldnaam hier ter plaatse.
Het naamdeel 'tol' wordt door Chr. Buiks verklaard als de
gewestelijke benaming voor.stoppelknol. In 1681 kwam de naam
in ieder geval al voor. De stoppelknol is een knolgewas dat wordt
geteeld op stoppelakkers, akkers bedekt met de stoppels van
geoogst gewas, en dat wordt gebruikt als veevoer of als
groenbemesting.
Dit straatje is typisch een invuloefening. Allerlei achterterreinen,
vooral in de gewilde gedeelten van de gemeente Breda, zoals
Breda-Zuid, Ginneken en Bavel, worden de laatste tijd
volgebouwd met kleine projecten.
Literatuur: Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en
Bavel, Delen 2 en 3: Bavel, Kerkeind en Ypelaar (Nieuw-Ginneken, 1983).

Brigidahof
In 2005 werd door projectontwikkelaar Heja een nieuwbouwplannetje ontwikkeld in het bouwblok Kloosterstraat - Mariastraat
- Brigidastraat in Bavel. Het hofje zou zijn ingang krijgen aan de
Brigidastraat. Het complex werd verkocht 'vanaf papier'. Om de
verkoop wat te stimuleren had de ontwikkelaar er alvast de naam
Brigidahof aan gegeven. Een passende en pakkende naam.
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Twee percelen worden aangeduid met de naam Daalakker, en
dan hebben we nog de Hoge en de Lage Daalakker en de
verwante namen Dal van Josephat, Akkerweg, Heiakker en Klein
Akkerke. De Daalakker lag inderdaad ongeveer waar nu de
huidige Daalakker en de Hoge en Lage Daalakker liggen.
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Literatuur:Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en
Bavel, deel 2, Bavel Kerkeind en Ypelaar 1 (z.p., 1983).
A.W. Jansen, Straatnamen van de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken
(Nieuw-Ginneken, 1997).

Het hofje ontleent zijn naam uiteraard aan de straat waar het op
uitkomt. De gemeente bevestigde terecht deze straatnaam. Op
20 april 2006 besloot het college van burgemeester en
wethouders van Breda de doodlopende straat die van de
Brigidastraat in Bavel in noordoostelijke richting loopt de naam te
geven van Brigidahof. Op woensdag 7 juni 2006 is het
straatnaambordje in het bijzijn van kopers en genodigden
onthuld door de Bredase wethouder Kees Schoenmakers van
volkshuisvesting en bouwer Henny Boot van H~ja.

Lage Daalakker
Besluit B&W Breda, 9 januari 2007. Zie onder Hoge Daalakker.

Literatuur: Palko Peeters, 'Gezellig wonen in Brigidahof, in BN/De Stem,
donderdag 8 juni 2006, Regio Breda 3.

Daalakkerpad
Besluit B&W Breda, 9 januari 2007. Zie onder Hoge Daalakker.

Hoge Daalakker
Op 9 januari 2007 besloot het college van burgemeester en
wethouders van Breda de namen vast te stellen van twee nog
aan te leggen straten en een fiets- en voetpad in een
nieuwbouwplan aan de zuidrand van Bavel, omsloten door de
Daalakker en de Roosbergseweg. De straten in de omgeving
bevatten overwegend plaatsbepalingen, zoals 'erf', 'akker' en
'veld'. Daarom is ervoor gekozen de straten dezelfde naam te
geven als de velden, die vroeger op deze locatie waren gelegen,
aldus de toelichting bij het besluit, namelijk de Lage Daalakker
en de Hoge Daalakker. Het fiets- en voetpad gaat Daalakkerpad
heten. Dit pad begint aan de rotonde op de kruising van de
Roosbergseweg en de Deken Dr. Dirckxweg en loopt vandaar
Bavel in naar de Lage Zijde.
De reeds bestaande straatnaam Daalakker is vastgesteld bij
besluit van burgemeester en wethouders van Nieuw-Ginneken
van 30 juli 1971 . Volgens Jansen is dit toponiem van oorsprong
de aanduiding voor een in vergelijking met de omliggende
percelen laag gelegen akker. In 1389 reeds wordt volgens Buiks
melding gemaakt van de Daelacker te Bavel. Het perceel in
Bavel lag echter volgens Jansen vrij hoog. Buiks geeft heel wat
vermeldingen van de Daalakker en ook van de Hoge en de Lage
Daalakker. Op het kadastraal minuutplan had volgens hem de
Hoge Daalakker het nummer K 581 en de lage Daalakker K 582.
Volgens de plattegrond bij Buiks was de naam Daalakker bijna
een streeknaam.

Koolpad (Bavel)
Het Koolpad in Bavel vormt vanouds de oprijlaan van de Kleine
of Nieuwe IJpelaar aan de Seminarieweg. Door de bouwplannen
van Nieuw Wolfslaar is helaas dit belangrijke onderdeel van het
landgoederenlandschap rond Breda in twee stukken geknipt. Het
noordelijke deel heet nog steeds Koolpad. Het zuidelijke deel
kreeg bij besluit van 11 juni 2007 van het college van
burgemeester en wethouders van Breda de naam Bavelse Leij.
De landgoederen Wolfslaar, Grote en Kleine IJpelaar en
Vrederust waren onderling en met Ginneken en het Ulvenhoutse
Bos verbonden door lanen en dreven. Gedeeltelijk waren deze
lanen eigendom van de gemeente, gedeeltelijk behoorden deze
tot het landgoed. De landgoedeigenaren probeerden hun
landgoed zo veel mogelijk vrij te houden van onaangename
ontwikkelingen door de omringende landerijen op te kopen en zo
hun uitzicht vrij te houden.
Het huidige landgoed de Nieuwe of Kleine IJpelaar is gebouwd in
1867 door mr. Arnout Hendrik de Bruijn. Hij had met de bouw en
de uitbreiding van zijn landgoed grote aspiraties, aldus Ad
Jansen.
De Seminarieweg was tot omstreeks 1900 een zandweg, terwijl
de weg van Ginneken naar Bavel al omstreeks 1860 bestraat
werd.
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De Bruijn wilde vanaf deze straatweg een eigen weg aanleggen
die in rechte lijn naar zijn landhuis zou leiden. Hiermee zou hij
een goede verbinding hebben om met zijn rijtuig naar Ginneken
te rijden, of naar Bavel, waar de familie naar de kerk ging.
Bovendien verhoogde een toegangsweg over eigen grond het
aanzien van het buitengoed, aldus Jansen. De Bruijn overleed
op vrij jonge leeftijd in 1880 en toen moet de oprijlaan er al
gelopen hebben.
In toeristische gidsjes van het einde van de negentiende eeuw
worden de bossen aangeprezen als een van de
aantrekkelijkheden van Ginneken. Maar ook wordt de aandacht
van de toerist gevestigd op de landgoederen ten oosten van het
dorp. In de Gids voor Ginneken en omstreken uit 1889 wordt een
wandeling beschreven van Ginneken naar de ten oosten
daarvan liggende landgoederen. De wandeling leidt van het dorp
via de Ulvenhoutselaan naar het Ulvenhoutse Bos. Vandaar uit
gaat de wandelaar via een dreefje naar het landgoed Wolfslaar
en langs de oprijlaan van Wolfslaar, de Torendreef (de huidige
Wolfslaardreef) naar de Bavelschen Steenweg (de Bavelselaan)
naar de Kolenweg (het huidige Koolpad), de oprijlaan van het
buitengoed Kleine of Nieuwe IJpelaar. Langs het toenmalige
seminarie IJpelaar gaat de wandelaar via de huidige
Valkenierslaan, een met bruine beuken beplantte weg, langs het
buitengoed Vrederust terug naar het dorp. Op de topografische
kaart schaal 1:25.000 van 1894 staat het Koolpad aangegeven
als een 'slecht onderhouden kunstweg'.
Literatuur:
W.K.M. de Bruyn, 'Het buitengoed de Nieuwe IJpelaar', in Taxandria 1941.
F.A. Brekelmans, 'De Kleine IJpelaar', in Jaarboek de Oranjeboom, 1961.
A.W. Jansen, 'De topografische ontwikkeling van het buiten de Kleine of
Nieuwe IJpelaar te Nieuw-Ginneken in de negentiende en twintigste eeuw', in
Engelbrecht van Nassau, 1995, p. 196.
Kees Leijten en Ad Mol (red.), Paters van de Heilige Harten, Bavel, 1916-2006
(Bavel, 2006).

Bavelse Leij (Bavel)
Zoals gezegd is het Koolpad in Bavel in twee stukken geknipt.
Het was dus nodig voor één van de twee delen een nieuwe
naam vast te stellen.
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De oude naam van het Koolpad was de Kerstensdreef,
waarschijnlijk ontleend aan de naam van een grondeigenaar hier
ter plaatse. Het zou dan ook voor de hand gelegen hebben deze
oude naam voor het zuidelijke gedeelte van het Koolpad te
herstellen.
Vanuit de bewoners werd echter de naam Rietsangh naar voor
gebracht. Dit is de naam van een nieuwbouwproject hier ter
plaatse. Niet alle bewoners van de om te namen weg waren het
daar mee eens. Een aantal andere bewoners suggereerde de
naam Bavelse Leij, ontleend aan de naam ·van de grensloop
tussen Breda en Bavel. Het college van burgemeester en
wethouders heeft op voorstel van de Afdeling Burgerzaken
besloten tot de tweede mogelijkheid. Bij besluit van 11 juni 2007
van het college van burgemeester en wethouders van Breda
kreeg dit gedeelte de naam Bavelse Leij.
Wervenschotsebaan (Bavel)
Op 11 juni 2007 besloot het college van burgemeester en
wethouders van Breda de busbaan die van Nieuw Wolfslaar in
Bavel naar de Bredase wijk 1Jpelaar loopt, de naam te geven van
Wervenschotsebaan.
Zoals Chr. Buiks in zijn studies uitvoerig heeft aangetoond, is
Wervenschot de oude naam voor het Broek, ofwel de latere
stadswijk IJpelaar. Deze fraaie na~m is helaas verloren gegaan,
maar de aanleg van deze busbaan bood de mogelijkheid hem
weer te herstellen. Het achtervoegsel -baan is uiteraard afgeleid
van het feit dat het hier een busbaan betreft.
Wervenschot vormde een 'gemeente', dat wil zeggen een
gemeenschappelijk gebruikt stuk grond, samen met Kamerschot
en Koppersheininge. In 1660 werd het gebied onder de
gerechtigden verdeeld. Hierdoor ontstond onder andere het
latere IJpelaar, een gebied dat gekenmerkt werd door lange,
recht~, _loodrecht op elkaar staande dreven. Dit patroon is nog in
de hu1d1ge plattegrond van de stadswijk te herkennen.
~olge~~ Chr. Buiks betekent 'werf in dit verband 'wilg'. Een
schot 1s een afgeschoten, afgeheind stuk land.
De naamsverklaring is dan ook een afgeheind stuk land, beplant
met wilgen.
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De naam Wervenschot is ook heel bruikbaar om het groene
gebied tussen de Bavelselaan, IJpelaar en het Koolpad mee aan
te duiden. Het is een nat gebied, er zullen dus wel wilgen
voorkomen, en het is inderdaad afgescheiden, dus een schot.
Literatuur: Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en
Bavel (Nieuw-Ginneken, 1983) deel 3: Bavel, Kerkeind en Ypelaar.

VAN DE PENNINGMEESTER
Met ingang van het nieuwe verenigingsjaar ( 1 september 2007}
heffen wij onze bankrekening 52.18.33.639 bij de ABN-AMRO
bank op om voortaan al onze financiën via één rekening (giro
3713311} te laten lopen.
Op genoemde bankrekening kwamen tot vorig jaar alleen de
automatische betalingen binnen.
Aan het begin van het lopende verenigingsjaar heeft iedereen,
die middels zo'n automatische periodieke overboeking zijn/haar
abonnementsgeld betaalde al een brief gekregen met het
verzoek om die overboeking stop te zetten.
Veel van de automatische overboekingen bleken namelijk in de
loop der jaren niet te zijn aangepast aan de veranderde bedragen (vanwege de Gulden naar Euro conversie en diverse
contributieverhogingen}.
Vanaf 1 september 2007 willen wij ALLE abonnementen op
dezelfde manier incasseren.
Iedereen zal daarom komend jaar een acceptgiro ontvangen om
de contributie te voldoen.
Op de laatste jaarvergadering is besloten om die contributie vast
te stellen op€ 17,- per gezin.
Een klein aantal leden heeft (ook na herhaald verzoek} de
contributie voor het lopend jaar nog niet voldaan. Aan hen het
dringend verzoek zich alsnog ·solidair te tonen met de overige
leden. Wij streven naar een zo laag mogelijke contributie, maar
dat is natuurlijk alleen haalbaar als iedereen bijdraagt.
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GEVELSTENEN IN GINNEKEN
door Ad Jansen
Inleiding
Gevelstenen, uithangborden en tegeltableaus zijn kleine monumenten die de historie van een dorp markeren. Ze maken dan
ook deel uit van het culturele erfgoed. In Ginneken zijn er maar
enkele grote gevelstenen, slechts één uithangbord en twee tegelableaus te vinden.
In dit artikel worden drie grote (zand}stenen gevelstenen besproken, n.l. de steen met het wapen van de familie De Grez op Valkrust, de gevelsteen van de jeugdherberg die voor de Tweede
Wereldoorlog in Huize Mariëndal was gevestigd en de gevelsteen van de molen Het Fortuyn.
Het historische uithangbord van Café De Vrachtwagen op de
Ginnekenmarkt nr.13 is al eerder in dit blad besproken.
Tegeltableaus zijn aanwezig in de topgevel van het appartementencomplex in het voormali.9e St.Laurensgesticht en boven de
hoofdingang van de Laurentiuskerk. Een minder bekend tableau
vindt men in de gevel van het pas gerenoveerde pand op de
hoek van de Baronielaan en de Willem van Oranjelaan.
Dit laatste is reeds aan de orde geweest in een vorige aflevering
van de Brieven van Paulus.
Wapensteen van Jhr. Mr. Josephus Ludovicus De Grez
In 1856 kocht Mr.Josephus Ludovicus De Grez uit een openbare
verkoping het huis Valkrust aan de Ulvenhoutselaan met ongeveer drie hectare grond 1 .Jhr. De Grez werd geboren te Breda in
1817 als tweede zoon van de apotheker Guillaume De Grez
(1777-1828} en Theresia Ingen Housz (1771-1850}. De stamreeks 2 van deze familie vangt aan met Jean De Grez (16271699} die in 1662 te Gossoncourt trouwde met Elisabeth Wolfs.
De naam van dit katholieke geslacht uit Belgisch Brabant is ontleend aan het dorp Grez-Doiceau. Guillaume De Grez was de
vijfde generatie van dit geslacht. Hij kwam in het begin van de
negentiende eeuw naar Breda, waar hij in 1804 in het huwelijk
trad met Theresia Ingen Housz.
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De eerste zoon van dit echtpaar was Mr. Henricus Ferdinandus
De Grez (1807-1874). In 1841 werd hij verheven in de Nederlandse Adel.
Zijn jongere broer Josephus Ludovicus (1717-1902), die in 1856
Valkrust kocht werd in 1880 ingelijfd in de Nederlandse Adel.
Van die tijd dateert vermoedelijk ook zijn wapen, waarvan hij een
grote gevelsteen (foto 1) liet maken en deze in het koetshuis
naast het landhuis liet aanbrengen. Het is gedwarsbalkt van rood
en zilver, van zes stukken, met gekroonde helm met zilverrode
hekk/eden. Helmteken: kop en hals van een zilveren
hazewindhond met goud omboorde gouden halsband, tussen
een antieke vlucht. De wapenspreuk luidt: Je fay man fyt 3 .
Het wapen van zijn broer Henricus Ferdinandus heeft in de
kwartieren I en IV dezelfde kleuren, maar Il en 111 zijn blauw met
een zilveren lelie, het wapen van de familie Ingen Housz.

Foto 1:
De steen met het wapen
van Jhr.Mr.Josephus
Ludovicus de Grez,
bewoner van Valkrust
van 1856 tot 1902
(foto A. WJansen, 1988).

Jhr.Mr.Josephus Ludovicus De Grez trouwde in 1851 te Groningen met Agnes Wilhelmina Cornelia Henriette Cremers (18251895). Hij overleed kinderloos te Ginneken in 1902. Het echtpaar
heeft een grafmonument op het kerkhof aan de Vogelenzanglaan
te Ginneken, waarop de familiewapens staan afgebeeld (foto 2).
Het echtpaar De Grez-Cremers werd op Valkrust opgevolgd door
een zoon van de broer Henricus Ferdinandus, met name Jhr. Mr.
Johan Marie Hendrik Joseph De Grez (1837-19rn). In 1881 werd
hij evenals zijn oom in de Nederlandse adel ingelijfd. Hij was in
1863 in 's-Hertogenbosch getrouwd met Jacqueline Gertrude
Marie Mahie. Haar vader was Heer van Boxtel en Liempde. Deze
zevende generatie uit het geslacht De Grez was slechts acht jaar
eigenaar van Valkrust.

Foto 2:
De wapens van het
Echtpaar
De Grez-Cremers op
hun grafmonument op
het kerkhof aan de
Vogelenzang/aan
(foto A. WJansen, 1991).
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Meestal verbleef hij in Brussel, waar hij ook overleden is. Zijn
echtgenote vestigde zich daarna definitief op Valkrust. Zij liet het
huis nog aanpassen aan de eisen van de tijd. Het oude koetshuis liet zij afbreken en vervangen door een nieuw gebouw,
waarin ook een woning voor de koetsier was ondergebracht. De
wapensteen van de oom van haar overleden man liet zij in de
zuidgevel plaatsen (zie foto 3en 4). Ook dit echtpaar had geen
kinderen. Het geslacht De Grez is hierdoor uitgestorven in 1910.
Na haar dood was het huis eigendom van het St. Laurens
Gesticht. In 1990 brandde eerst het landhuis en daarna het
koetshuis af.
Bij de restauratie van het huis werd het koetshuis afgebroken.
De wapensteen wordt nog steeds op Valkrust bewaard.

Foto 3: In 1914 bouwde Jacqueline De Grez-Mahie naast Valkrust een
nieuw koetshuis. Het wapen van Josephus De Grez werd tussen de
ramen aan de zuidzijde van het gebouw aangebracht (foto A. W.Jansen,
1988).

Foto 4: In 1990 brandde eerst het landhuis en vervolgens het koetshuis
van Valkrust uit. De wapensteen bleef ongeschonden (foto
A. W.Jansen, 1990).

Gevelsteen van de jeugdherberg Mariëndal
Huize Mariëndal (foto 5) werd omstreeks 1843 gebouwd door architect E.S.Heynincx uit Amsterdam, in opdracht van de gemeentesecretaris Cornelis Wilhelmus Oomen, op een weiland
dat tot de buitenplaats Valkrust behoorde.

Foto 5: Huize Mariëndal aan de Duivelsbruglaan vóór 1940, met
rechts van de voordeur de steen met twee "trekkers" (ansicht,
col/. A. W.Jansen).
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De- vader van Cornelis had dat buiten omstreeks 1830 onderhands gekocht.
De gemeentesecretaris bouwde Mariëndal ter gelegeheid van
zijn huwelijk en noemde het naar zijn vrouw Maria Delhez.
Na de openbare verkoping in 1856 van alle bezittingen van de
familie Oomen had Huize Marëndal een reeks vooraanstaande
bewoners. In 1893 kocht de eigenaar van Bad Wörishofen, dr.
Siegbert Soer, het huis. Van 1918 tot 1932 werd Mariéndal bewoond door de Leurse suikerfabrikant Antonie Heerma van
Voss. In 1933 kwam het landhuis in handen van de N.H.Gemeente van Ginneken. Deze kocht het pand om hier een
protestants centrum voor zuidelijk Nederland te vestigen. Het
conferentieoord had na verbouwing een capaciteit van 100
bedden.

Foto 6:
Voor de ingebruikname
van Mariëndal als
jeugdherberg in 1934
vervaardigde beeldhouwer
L. Douwes deze steen,
waarop twee "trekkers"
staan uitgebeeld.
Na 1956 werd de steen
geplaatst naast het
Romenyhuis (
foto A. WJansen, 1990).
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In de zomermaanden werd Mariëndal verhuurd aan de Stichting
Bredasche Jeugdherberg, die was aangesloten bij de Nederlandse Jeugdherberg Centrale.
De officiële opening vond plaats op 20 oktober 1934. De in
Ginneken wonende kunstenaar L. Douwes had voor Mariëndal
een fraaie gevelsteen ( foto 6) gemaakt, gehouwen uit zandsteen, waarop twee trekkers zijn uitgebeeld. De steen geplaatst
naast de voordeur, werd onthuld door dominee Barend Ter Haar
Romeny (foto 5). Bij de sloop van het huis in · 1956 werd deze
steen overgebracht naar een muur naast het naar deze predikant
genoemde Romenyhuis, naast de doorgang van Mariëndal naar
het kerkhof 4 .

Foto 7:
Gevelstenen afkomstig
uit de windmolen
Het Fortuyn op de hoek
Bavelselaan-Kerkhofweg.
In 1926 overgebracht
naar de nieuwe maalderij
van Van de Reijt aan het
begin van de Bavelselaan,
nu een appartementengebouw
(foto A. WJansen, 1994).
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Gevelsteen van de molen Het Fortuyn
In 1800 kreeg Ginneken-dorp voor de eerste maal een eigen
windkorenmolen. Voordien waren de inwoners van de heerlijkheid Ginneken en Bavel aangewezen op de molen De Koren5
bloem op de Goudberg in Strijbeek. Dat was het gevolg van de
zogenaamde molendwang Dat is een heerlijk recht dat de
inwoners verplichtte in hun eigen gemeente te laten malen.
Nadat de heerlijke rechten waren afgeschaft kon ieder dorp een
eigen molen laten bouwen. In 1800 werd op de hoek van de
huidige Bavelselaan en de Kerkhofweg door de gemeente Ginneken en Bavel een nieuwe windmolen gebouwd.
Boven de poort in de berg werd een jaartalsteen en een grote
zandstenen gevelsteen ingemetseld, waarop de godin Fortuna
werd afgebeeld. De molen is tot 1926 in bedrijf gebleven.
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De laatste molenaar was Victor van de Reijt. Deze was behalve
molenaar sinds 1923 ook eigenaar van de brouwerij De Zwaan,
gelegen aan het begin van de Bavelselaan, met het bijbehorende
herenhuis Raadhuisstraat 25.
In 1926 bouwde Van de Reijt een nieuwe bottelarij en maalderij
aan het begin van de Bavelselaan, waarna de oude windmolen
werd afgebroken. In de topgevel van de nieuwe maalderij (foto 8)
werden de steen met het jaartal 1800 en de grote zandstenen
gevelsteen met Vrouwe Fortuna ingemetseld (foto 7). De naakte
godin wordt hierop afgebeeld met een windzeil. Fortuna is de
godin van het toeval en het geluk, die beide voor de molenaar in
zijn bedrijf erg belangrijk zijn. Onderaan op de steen staan twee
wapenschilden afgebeeld: links het rooster van Laurentius,
rechts een koe. Beide symbolen zijn afkomstig uit het wapen van
de gemeente Ginneken en Bavel . De maalderij van Van de Reijt
maakt nu deel uit van het wooncomplex Het Fortuyn In de
topgevel zijn de beide gevelstenen bewaard gebleven.
Aantekeningen
1
2

3
4

5

Foto 8:
Nieuwbouw anno 1926
van de graanmalerij
van Van de Reijt,
ontworpen door architect
Constant van Dongen,
met in de topgevel de
twee gevelstenen van de
oude molen
(foto A. WJansen, 1988).

F.A.Brekelmans: "Valkrust", in Jaarboek De Oranjeboom, jrg. XXXIV, 1981.
Nederlands Adelsboek, jrg. 12, 1914, p.26-27; id., 18e jrg. 1920,p.194-195.
Het wapen is vermoedelijk afkomstig van een ouder familiewapen.
Zie hiervoor ook: A.W.Jansen: "t Ginneken, fragmenten uit de geschiedenis,
Breda, 1989, p.114-118
Deze houten standerdmolen werd in 1835 overgebracht naar Ulvenhout.
Na in 1909 te zijn afgebrand werd de molen herbouwd als stenen bergmolen.

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF
Bij jubilea geven onze verenigingen soms een boek, een DVD of
een andere herinnering uit voor hun leden.
Vergeet daarbij Paulus niet. Paulus bouwt graag van alle verenigingen in zijn werkgebied een archief op. Veel is er al, veel hopen we nog te ontvangen.
Vergeet Paulus niet als de vereniging die uw vereniging graag
doet voortleven.
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POëZIE IN HET LANDSCHAP
door Pien Storm van Leeuwen
In het kader van het project 'De Mark en de stad Breda' zijn onlangs drie poosplaatsen gerealiseerd. Twee liggen in het Markdal
ter hoogte van Ulvenhout en de andere is te vinden in de haven
van Breda.
Het project beoogt niet alleen gedichten in steen op een achttal
plekken langs de rivier, maar te zijner tijd ook een publicatie
met foto's, gedichten en cultuurhistorische informatie.

Dichtregel van Olaf Douwes Dekker in de granieten dekrand van
de hoge kade langs de haven van Breda

Via De Mark is een reis te maken door het Bredase.
Omdat 'A' oorspronkelijk een aanduiding is voor 'water', betekent
het toponym Breda feitelijk: 'breed water'. De stad ontleent zijn
ontstaan dan ook aan zijn gunstige ligging aan de rivier en de
open verbinding met zee.
De stad ligt ingebed in landelijk gebied. Het water is hierbij de
dynamische, verbindende factor tussen stad en achterland.
Het project heeft tot doel de stad en zijn relatie met het water
door de eeuwen heen, intensiever te beleven.
haven van Breda
Boven een bank op de lage kade is de beginregel te lezen van
het gedicht dat Olaf Douwes Dekker schreef voor de haven.
stromend zilver
de oude stad wast zich uit water omhoog
een onzichtbare hand bladert de jaren, het
gedempte zilver stroomt alle tranen droog
bruggen, bomen, klinkers en kaden trekken
de stad in haar voegen terug, door het water
de koning te rijk vloeit het leven van later

Steen met een gedicht van Pieter Luijckx aan het fietspad langs
de Mark ter hoogte van Koekelberg

In de granieten dekrand van de hoge kade staat de dichtregel
"de oude stad wast-zich uit water omhoog" diep in de steen gebeiteld, zodat het daglicht er een spel mee kan spelen.
Het verstrijken van de tijd is er zichtbaar. Aan strijklicht geeft de
tekst zich al dan niet prijs.
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Blauwe Kamer
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de Klokkenberg
Halverwege de vorige eeuw werd de Klokkenberg als sanatorium
gebouwd.
Het woord "sanatorium" is afgeleid van het Latijnse "sanare" dat
"genezen" betekent. Het gebied ten zuiden van Breda stond immers bekend om zijn schone lucht en werd heilzaam geacht voor
tbc-patiënten.
In de voorgevel van het hoofdgebouw werd een gevelreliëf aangebracht, gemaakt door de Amsterdamse beeldhouwer Henri
van Haaren. Het reliëf verbeeldt het Zonnelied van Franciscus
van Assisië.
Dit gedicht 'il cantico delle creature' is een ode aan de Schepper
en al het geschapene. In het beeldhouwwerk wordt Franciscus
dan ook weergegeven temidden van dieren, bloemen, vruchten
en op het land werkende mensen.
Aan de andere oever van de rivier, schuin tegenover de
Klokkenberg ligt de Koekelberg. Aangenomen wordt dat deze
hoogte langs de rivier een lange historie heeft.
Bij graafwerkzaamheden werden ooit talrijke scherven gevonden
van middeleeuws aardewerk. Maar waarschijnlijk werd de hoogte
al aan het begin van onze jaartelling bewoond.

In het bosje van de Koekelberg ligt sinds kort een dichtsteen
onder een oude els vlakbij het fietspad langs de Mark. De Bredase dichter Pieter Luykx schreef het gedicht dat er in gebeiteld is.
Hij liet zich inspireren door de plek.
laat mij maar de zuivere leegte
het levende water
het lied van de zon
laat mij maar de boom boven mij
of er nooit iets gebeurt

Pieter Luykx schreef als toelichting op zijn gedicht: "Op deze
plek is er de ruimte, de leegte, het landschap, hier kan men de
zuivere lucht inademen, hier kan men zijn hoofd leegmaken, hier
kan men loslaten en zich openen voor het hogere.
Op deze plek is er het water, dat levendig stroomt en ook leven
geeft.
Deel van de kaart van Jacob Ups (1621) zoals die te bewonderen is in Museum Paulus van Daesdonck te Ulvenhout
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Vanaf deze plek is aan de overzijde de Klokkenberg te zien,
waar boven de ingang in reliëf het Zonnelied van Francis-cus is
uitgebeeld. Op deze plek is er de boom, de els, die zijn eigen
gang gaat, de seizoenen volgt, niets of niemand nodig heeft; hij
is er gewoon, of er nooit iets gebeurt.
In het gedicht is naar de vorm gekozen voor de dactylus, de
versvoet met één lange en twee korte lettergrepen; men hoort
als het ware op die manier het ritme van het water, dat voort
klotst in eindeloze deining.'
Voor het gedicht van Pieter Luykx is dan ook een granieten
zwerfkei gekozen, waarvan de vorm licht golvend is.
de Blauwe Kamer
Het natuurgebied de Blauwe Kamer langs de Mark ontleent zijn
naam aan een klein stenen huis met blauw leien dak, dat op een
omgracht perceel aan de rivier lag. Het gebied was deels
schatplichtig aan de Abdij van Thorn en deels aan de Heren van
Breda.
Op de kaart van Lips uit 1621 is het huis getekend met duidelijk
blauw ingekleurd dak. Waarschijnlijk werd het tijdens de Tachtigjarige Oorlog verwoest, want op latere kaarten ontbreekt het
huis. Overigens wordt aangenomen dat het ook toen al om een
oud gebouw ging.
Met een 'stenen kamer' werd een stenen huis met een haard
aangeduid. Het woord 'kamer' komt van het Latijnse 'camera' dat
niet alleen 'gewelf maar ook 'stookplaats' betekent. In vroeger
tijden was een huis van steen opmerkelijk, want stenen waren
schaars en werden beschouwd als een grote luxe.
Vlakbij de plek waar het huisje met het blauwe dak heeft gestaan, ligt nog steeds een hoeve. Deze heeft de naam van het
voormalige buurhuis overgenomen. Net als het verdwenen huis
ligt de hoeve wat hoger dan de weiden, die aan de Mark grenzen. Bij hoog water blijven plek en toepad droog.
Hoogtes langs de rivier werden al in de prehistorie beschouwd
als aantrekkelijke plaatsen om te wonen. Ze boden een veilig
heenkomen bij hoog water.
·

267

Bovendien was er voedsel en water voor dagelijks gebruik in
overvloed. Daarnaast
kon de rivier als waterweg worden
gebruikt.
....
De Mark was tot in de vorige eeuw een tIjnvIer. Eb en vloed
waren tot ver in het achterland merkbaar. Niet alleen hoge vloed,
maar ook overstromingen als gevolg van grote regenval, konden
de veiligheid bedreigen. Snel stijgend water, het 'ijlend tij', is nog
steeds actueel als bedreiging voor huis en have.
Het Brabants Landschap, dat het natuurgebied beheert, spreekt
bij de Blauwe Kamer van een 'kamertjeslands_chap'. De tussen
1650 en 1840 gevormde heiningenstructuur Is er nog steeds
aanwezig en 'kamertjes', akkers en graslandjes omringd door
houtwallen, bepalen veelal het beeld.
Volgens Het Brabants Landschap is er hier en daar nog spr~ke
van 'blauwgrasland', hooiland waarin gras met een blauwachtige
aarpluim groeit.
Schilderachtig is het gegeven dat de kleur 'blauw' op zoveel
manieren te beleven is in het natuurgebied de Blauwe Kamer.
Dat geldt ondermeer voor de plaats, waar de dichts~een ligt in de
schaduw van een oude eik nabij de hoeve. Hier kan men
stilstaan bij de 'blauwen' van de natuur. Niet alleen bij ~et blauw
van de schaduwplek en lommerrijke laan, maar ook bij het vertenblauw van een bosrand aan de overzijde van de rivier, het
hemelsblauw van de ijle verten erboven en de weerspiegeling ervan in het water.
Verten zijn hier trouwens niet alleen in lands?happ~lijke zin
aanwezig, maar ook in de zin van het terugkijken in de tijd.
In de Blauwe Kamer is de historie voelbaar, hier ligt oud land.
Toen ik jaren geleden voor de eerste keer een wandelin~ maakte
in de Blauwe Kamer, werd ik geraakt door de schoonheid ervan.
De Mark was toen juist buiten zijn oevers getreden en de hoeve
leek op een eiland in het water te liggen. Naarmate ik mij meer
verdiepte in de plek, werd ik getroffen door de bijzon~ere ~laat~
die de kleur 'blauw' er inneemt. Meer en meer raakte 1k gemsptreerd om voor deze plek een gedicht te schrijven.
Langs het weggetje dat vanaf het fietspad langs de_ Ma~k, via de
stuw bij Koekelberg, naar de Galderseweg loopt, hgt sinds kort
de steen met het gedicht voor de Blauwe Kamer.
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LIEFDE
door Ad van Eijl - van de Klashorst
Wanneer de duif haar doffer kiest
Dan grijpt hij dra zijn kans
En baltst zijn schoonste dans
En zorgt dat hij haar niet verliest.

Steen op weg naar de Blauwe Kamer met gedicht van Pien
Storm van Leeuwen

blauwgras wildert groene weiden
tussen houtwal en rivier
hoogte nodigt er tot blijven
veilig heem bij ijlend tij
bouw hemelstenen welf en schouw
en leen aan verten venster

Het is ál zorgen dat men ziet:
Hij raadt haar stilste wens, •
Gedraagt zich als een mens
Zijn eigen ik valt in het niet.
Maar duivenmin is mensenmin gelijk:
De doffer staat zó aan de dijk
·
En al zijn zorgen zijn om niet.
Zolang de duivin, kritisch koel
Met trots en een bezitsgevoel,
Geen ring nog aan zijn pootje ziet.

schuil onder schaduwblauw
Pien Storm van Leeuwen

Met dank aan dr. Karel Leenders en de Gemeente Breda voor historische informatie.
Museum Paulus van Daesdonck voor fotograferen kaart van Jacob Ups (1621)
Het Project 'De Mark en de stad Breda' wordt financieel mogelijk gemaakt door:
Actieplan Cultuurbereik Breda VSB Fonds
Rabobank Breda
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Brabants Landschap

Ad van Eijl, oud lerares te Breda, was reeds jarenlang lid van
onze kring en leverde regelmatig artikeltjes voor de Brieven van
Paulus. Gedichten en teksten.
Dit is haar negenendertigste bijdrage.
Op 9 mei j.l. is ze overleden, 88 jaar oud.
We zullen de artikelen en gedichten die we nog in portefeuille
hebben op haar uitdrukkelijk verzoek in de komende Brieven
publiceren. Ze moge rusten in vrede.
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IN ERE HERSTELD

BEVRIJDINGSMONUMENT NIEUW-GINNEKEN
door Kees Leijten
Daags voor de dodenherdenking op 4 mei is het bevrijdingsmonument van de gemeente Nieuw-Ginneken weer in ere hersteld.
Enkele dagen tevoren was het monument dat aanvankelijk naast
het gemeentehuis stond helemaal schoongemaakt op zijn nieuwe plaats neergezet. De vier herdenkinQsplaten met de namen
van alle gesneuvelden zijn als nieuw. Eén plaat is vervangen
nadat de poot van een kraan enkele maanden tevoren de plaat
in tweeën had gedeeld. Een nieuwe bronzen vogel was gegoten.

Het bevrijdingsmonument wordt na een flinke schoonmaakbeurt
weer in elkaar gezet.

De plaquettes met de namen van de 32 gesneuvelden zijn weer
als nieuw.

Vanuit de kerk trok op 4 mei kort vóór acht uur een stoet achter
harmonie Constantia naar het Wilhelminaplein.
Onderweg sloten zich nog velen aan.
Bij het monument speelde de harmonie twee koralen. Ad van
den Heuvel voerde het woord namens het Oranje Comité; Wethouder Kees Schoenmakers sprak namens de gemeente Breda.
Na de Last Post werden twee minuten stilte in acht genomen
Het bevrijdingsmonument heeft een waardige nieuwe plek gekregen na een intense samenwerking tussen de Oranjevereniging;
de Dorpsraad, Heemkundekring Paulus van Daesdonck en de
gebiedsbeheerder van de gemeente Breda.
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ULVENHOUT IN 1967
DVD MET BIJZONDERE FILM TE KOOP BIJ PAULUS
Wim Sonneveld zong het al in "Het Dorp";
.... Het dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij,
een ansicht en herinneringen ... .. en daar komt nu een prachtige
film uit 1967 bij!
Anno 2007 heeft bijna iedereen een filmcamera of een mobiele
telefoon die beelden kan maken. Dat was 40 jaar geleden wel
anders. Heel Ulvenhout liep in 1967 uit om de heer v. d. Berg
met zijn filmcamera te zien! Hij heeft in het voorjaar van 1967 het
leven van alledag in Ulvenhout vastgelegd. Deze film is in het
bezit gekomen van Heemkundekring Paulus van Daesdonck en
is de afgelopen jaren regelmatig vertoond. De belangstelling voor
de film is nog steeds groot en daarom heeft HK Paulus van
Daesdonck besloten de film voor iedereen beschikbaar te stellen. Hiervoor is deze film op DVD gezet. Maar dat is nog niet
alles; Samen met Jan Grauwmans heeft Frans Oomes bij de
meeste gefilmde personen, de naam onder in beeld geplaatst.
Beide heren hebben enorm hun best gedaan om zoveel mogelijk
namen te achterhalen en hebben daarvoor rondgevraagd bij
enkele autochtone Ulvenhouters.
Paard en wagen

We mogen wel zeggen dat de film een prachtig document is
geworden. Niet alleen voor de mensen die er zelf op staan en
hun nageslacht maar voor iedereen. Ook voor de "nieuwe " Ulvenhouters en iedereen die in de buurt van Ulvenhout woont!
Kijk naar de beelden en geniet van Ulvenhout waar nog weinig
auto's rijden en de melkbussen nog met paard en wagen werden
opgehaald! Zie de akkers waar nu huizen staan.
De film duurt maar liefst vijfenvijftig minuten en verveelt geen
moment. Vaak vertederend soms emotioneel want na veertig
jaar zijn al heel wat mensen die toen gefilmd werden, overleden.
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Veel van die mensen zijn in hun leven maar één keer gefilmd en
dat was in 1967!
Bestellen vóór 15 september

Iedereen kan in het bezit komen van deze unieke film voor een
vriendenprijs. De prijs is laag gehouden zodat thuis kopiëren niet
aantrekkelijk is. U kunt de DVD beter bij Paulus kopen, want
daar steunt u de Heemkundekring mee! Paulus gaat de DVD bij
voorinschrijving verkopen . U kunt de DVD niet cash afrekenen.
Uitsluitend betalingen via giro worden geaccepteerd. U maakt
daarvoor€ 6,- of een veelvoud daarvan, indien u meer DVD's
tegelijk wilt bestellen, over op giro rekeningnummer: 3713311 tnv
Heemkundekring Paulus Van Daesdonck. Vergeet vooral niet
"DVD" en uw "naam" met "adres" te vermelden bij "mededelingen", anders kunnen wij de DVD niet leveren en zien wij uw
overschrijving als een gift! De inschrijftermijn sluit op 15
september. U kunt de DVD na 15 oktober afhalen in het museum. Over het hoe en wanneer afhalen zullen wij u in oktober via
onze site http://paulus.ulvenhout.com, via het tijdschrift van de
heemkundekring (Brieven van Paulus) en het weekblad NieuwGinneken informeren.
De DVD wordt niet op een later tijdstip opnieuw uitgebracht! Dit
is de enige en unieke kans om deze DVD te bemachtigen!!
Dus bestel allemaal deze unieke film en neem een duik in het
verleden. Laat u vertederen door de kleine mannetjes in korte
broek en oude mannetjes met pet en borreltje, zie bekende en
minder bekende Ulvenhouters, en kijk met weemoed naar de
prachtige sfeerbeelden van Ulvenhout.
.... Het dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij,
een ansicht en herinneringen ...... .... en die prachtige film uit 1967

UITSPRAAK 155
De ouders leren hun kinderen spreken
De kinderen leren hun ouders zwijgen
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MUSEUM
De heemkundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1° zondag van de maand
van 14.00- 16.00 uur en elke woensdag van 14.00-16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). Schenkingen voor de collectie
gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur.
In juli en augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79)
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LIDMAATSCHAP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemact1v1t 1t n, 1 1 11,
lingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit.
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2007 2008 17, u11

