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MEER OVER DE BUREN
Meer over de buren van over de grens kunt u leren in onze tentoonstelling " Leven langs de landsgrens".
Velen bezochten de interessante tentoonstelling
In deze aflevering van de Brieven van Paulus laten we u nader
kennis maken met onze Belgische buren.
Voorzitter Toon van Miert stapt op zijn stalen ros en fietst België
in en vertelt u over wat hij ziet. En hij vertelt veel.
Ad Jansen leidt u langs de prachtige kerken in datzelfde gebied.
Jan Bastiansen vertelt meer over café In de Leeuw op de Strijbeekseweg en laat het smokkelen en het leven van de grootste
smokkelaar d'n Bras herleven.
Louis Vriens heeft de twee lezingen nauwkeurig gevolgd.
De Belgische Vluchtelingen door Evelyne de Roodt en de dodendraad van Alex Vanneste beschrijft hij voor ons mede om niet te
vergeten.
Anneke Oomes start een nieuwe rubriek: "Paulus in gesprek
met. ..... " en hoorde u al over 't Goeije Goedt?"
Over veel interessante dingen leest u in deze aflevering van De
Brieven van Paulus.
Al met al, weer een interessante aflevering van ons tijdschrift
want nu weet u

MEER OVER DE BUREN

Beste vrienden van ons heem,
Het is bamisweer als ik dit schrijf. Maar goed ... dat hoort bij dit
jaargetijde. Weer om binnen te zitten en bijvoorbeeld 'Tussen
Witte Wolk en Anneville 1939-1945" nog eens door te lezen, dat
prachtige boek dat zo'n goed beeld geeft van de oorlogsjaren in
ons heem. (Nog steeds te koop in ons museum.)
Ik werd tot herlezen aangezet na een gesprek dat verschillende
bestuursleden op een zondagmorgen in de Douanier hadden
met "ouwe" grensbewoners. Die konden ons heel interessante
verhalen vertellen over het vroegere leven langs de grens;
verhalen die zij nog van hun opa's en oma's gehoord hadden. De
oorlogen speelden daar een grote rol in maar ook het verenigingsleven, het grensoverschrijdend vervoer, de Paters van De
Dreef enz. enz. In de komende afleveringen van onze Brieven
leest u er meer over.
De lezingen die verband hielden met onze tentoonstelling "Leven
langs de landsgrens", zijn een groot succes geweest. Zowel die
over de Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog als
die over de Elektrische Draad kenden grote belangstelling van
de leden.
Bij de lezing van Prof.dr.Alex Vanneste waren meer dan honderd aanwezigen. De grote zaal van "Bij de Paters" zat bomvol".
De avond leverde ons een vijftal nieuwe leden op.
Dankzij onze sponsors hebben we een nieuwe geluidsinstallatie
aan kunnen schaffen. Dat was hard nodig. Bedankt!
In februari start onze nieuwe tentoonstelling: ansichtkaarten en
andere afbeeldingen die een beeld geven van ons heem in het
verre verleden.
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Onze leden Ton van Dun en Jan Vissers bezitten een enorme
collectie kaarten en die stellen zij beschikbaar voor de
tentoonstelling. Bedankt, Ton en Jan.
Het bestuur heeft ook voor komend jaar weer een bijzonder
programma opgesteld. Wij hopen veel leden op onze avonden te
ontmoeten.
Ik wens alle leden een zalig kerstfeest en een gezond en
gelukkig 2008.
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SMIDJE VERHOLEN VOOR PAULUS
Zondag 20 januari is weer de traditionele zondagmiddag met
muziek voor de leden van onze heemkundekring.
De West-Brabantse muziekgroep Smidje Verholen treedt voor
onze leden op in de zaal van Mariëndal , de zaal van de Nederlands Hervormde kerk aan de Duivelsbruglaan.in Ginneken.
Zet het in uw nieuwe agenda en op de nieuwe keukenkalender.
Aanvang 14.00 uur Het belooft een mooie middag te worden.
Parkeren op het Schoolakkerplein

Toon van Miert (voorzitter)

foto Louis Vriens

JACOBSKAPEL IN HET LICHT
De gespreksmorgen in DE DOUANIER te Strijbeek (8).
Geheel links en draaiend met de klok mee :
Cor Christianen, Toon Gooijers, Bart Roovers, Koos Kennes,
Toon van Boxel, Jos Roeien, Adam Verkooijen, Louis Vriens,
Toon Goos, Sjef Sche/lekens, Toon van Miert en Kees Leijten.
Niet op de foto staat Jan Grauwmans. Hij maakte de foto.

In de avonduren baadt ook de Sint Jacobskapel te Galder
tegenwoordig in het licht.
Na de opknapbeurt die kapel en omgeving dank zij de Stichting
Restauratie Kerkgebouwen vorig jaar mocht ondergaan heeft op
initiatief van deze stichting de gemeente Alphen-Chaam het aanstralen van de kapel vorig jaar op de begroting gezet en in september dit jaar uitgevoerd.
Hulde aan de gemeente voor de zorg voor het culturele erfgoed
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AGENDA 2007/2008 (145)
december
02
museum open
15
Brieven van Paulus 167
31
Oudjaar zingen door kinderen ( 9-12 uur)
januari 2008
01
We wensen elkaar alle goeds toe voor een nieuw jaar
06
Museum open
Voor de laatste maal "Leven langs de Landsgrens"
20
Smidje Verholen in Mariëndal (bij NH kerk Ginneken)
Aanvang 14.00 uur
februari
museum gesloten i.v.m. carnaval
03
10
Opening tentoonstelling Prentbriefkaarten van Bavel Galder - Ginneken - Heusdenhout -Strijbeek - Ulvenhout
15
Brieven van Paulus 168
maart
museum open
02
lezing kerkdorens door Fons Drijvers, architect te
17
Oisterwijk
april
03
06
15
21

Paulus viert zijn 33e verjaardag
museum open
Brieven van Paulus 169
lezing over Vliegveld Gilze-Rijen door Adriaan van Riel

mei
04
17

museum open
excursie naar vliegveld Gilze Rijen

wijzigingen voorbehouden
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend:
1• 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
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BELGISCHE VLUCHTELINGEN 1914-1918
LEZING DOOR EVELYN DE ROODT IN ZAAL FLAMINGO TE
ULVENHOUT OP MAANDAG 15 OKTOBER 2007

door Louis Vriens
Evelyn de Roodt
Evelyn de Roodt heeft diverse boeken geschreven over de
Eerste Wereldoorlog. Het boek "Oorlogsgasten" vertelt over de
vluchtelingen en krijgsgevangenen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van prachtige beelden nam Evelyn ons mee
naar een wereld vol met kommer en kwel.
Neutraal
Nederland vocht niet mee in de Eerste Wereldoorlog. Het was
daarom een veilige plaats voor vele Belgische vluchtelingen, die
op de vlucht waren voor het Duitse leger. Nederland werd een
groot opvangkamp voor onze zuiderburen. Na het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog in 1914 vluchtten ongeveer 1 miljoen
mensen de Belgisch-Nederlandse grens over. Dat waren in
eerste instantie voornamelijk Belgen, maar later ook Duitsers,
Britten, Fransen en Russen . Nederland was als neutraal land
een aangewezen plaats voor vluchtelingen. Er woonden in die
tijd ongeveer 6 miljoen mensen in Nederland, dus de 1 miljoen
vluchtelingen betekenden een enorme groei van de bevolking.
Berooide Belgen
Met zulke aantallen had Nederland nog nooit te maken gehad .
De chaos rondom grensplaatsen als Roosendaal en Bergen op
Zoom was compleet. Militaire barakken en inderhaast opgezette
tenten konden lang niet iedereen bergen. Tienduizenden berooide Belgen moesten de nacht doorbrengen in de open lucht. Hun
opvang was aanvankelijk geheel aangewezen op improvisaties
en de goede wil van duizenden Nederlandse vrijwilligers.
Inderhaast opgerichte nationale en plaatselijke comités zetten
zich aan het werk om soelaas te bieden.
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Vluchtoorden en interneringskampen
De burgers werden in 'vluchtoorden' ondergebracht, de soldaten
in interneringskampen.
Een eerste vereiste was de verspreiding van de vluchtelingen
over het land, teneinde overbelasting in Limburg en Noord-Brabant te voorkomen.In totaal waren er 21 van dit soort gelegenheden. Dit leverde vanzelfsprekend grote logistieke moeilijkheden
op voor de Rijksoverheid en de lokale .overheden. De Vreemdelingenwet 1849 bepaalde dat buitenlanders alleen werden toegelaten wanneer zij over een paspoort, visum en voldoende middelen van bestaan beschikten. De wet, die in praktijk niet erg streng
werd nageleefd, bood weinig houvast tegen de enorme stroom
die in de nazomer van 1914 opgang kwam. Er was sprake van
overmacht en Nederland wilde zijn humanitaire plicht niet verzaken.
Permanente opvang
De druk op de voorzieningen was echter zo groot dat zeer kort
na de overgave van Antwerpen een 'zachte drang' door de overheid werd uitgeoefend om de vluchtelingen weer naar huis te
laten gaan. Dit had echter niet het gewenste effect. In december
1914 waren er nog altijd 124.000 Belgische vluchtelingen in het
land. Dit aantal zou gedurende de oorlogsjaren nog iets dalen tot
rond de 100.000. Van deze groep slaagde ongeveer tweederde
om de eigen broek op te houden, maar de rest bleef aangewezen op ondersteuning door de Nederlandse overheid. Dit hield in
dat de tijdelijke opvang plaats moest maken voor meer permanente 'vluchtoorden' in Ede, Nunspeet, Gouda en Uden. Volgens
Roodt waren de Nederlanders zeer trots op hun barmhartige
gastvrijheid, de Belgen echter vonden hun opvang soms minder
fantastisch. Na een eerste golf van menslievendheid kwamen de
irritaties. De Nederlandse bevolking was enerzijds bang dat de
Belgen hun baantjes zouden inpikken, aan de andere kant leidde
mentaliteitsverschil tot spanningen. De Vlaamse 'dartelheid' ging
vervelen als men lang onder hetzelfde dak leefde, ze aten bourgondischer en dronken uitbundiger, spraken luider en sneller en ·
waren minder ontwikkeld, zo öordeelde de Nederlander.
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Kortom, de boodschap was duidelijk: het is mooi geweest! Of,
zoals het Nieuwsblad van Friesland verwoordde: 'Gij zijdt niet
gekomen in een land van melk en honing, broeders en zusters
van het Zuiden'. Maar de Belgen twijfelden, keken afwachtend
toe en van een massaal vertrek was zeker geen sprake.
Verschillende sociale groepen
De verschillende opvangkampen waren in principe gericht op
verschillende sociale groepen; zo kwamen "onmaatschappelijken" eerder in Nunspeet terecht en de "beter gesitueerden"
eerder in Ede. Van dit principe kwam in de praktijk echter niet
veel terecht hetgeen het gevolg had dat de kampen een mengeling van sociale lagen te zien gaven. De uitgesproken criminele elementen werden waar het kon wel gescheiden van de rest
van de vluchtelingen en in Veenhuizen opgesloten. Deze aanpak
had in juridisch opzicht zijn beperkingen en leidde tot veel onrust.
Militairen
De andere grote groep geïnterneerde buitenlanders op Nederlands grondgebied waren de soldaten en officieren van de oorlogvoerende landen. Gedurende de oorlogsjaren werd de overheid geconfronteerd met ontvluchte, gedeserteerde, aangespoelde of verdwaalde Duitse, Belgische, Britse en Franse militairen.
De neutraliteit gebood hen te interneren, iets dat niet altijd zonder verzet werd aanvaard. De redenen voor verzet liepen uiteen;
sommigen wilden zo snel mogelijk ontvluchten om weer aan de
strijd deel te kunnen nemen; anderen uitten hun frustratie door
agressief en opstandig gedrag. Dit laatste dwong de regering
zelfs tot de oprichting van een speciale strafinrichting voor onhandelbare militairen in Vlissingen.
Nationaliteiten
De verschillende nationaliteiten werden in principe van elkaar
gescheiden geïnterneerd en de kampen zo ver mogelijk van het
eigen land ingericht; Duitsers in Bergen (NH), Britten in Groningen, Belgen in Gaasterland, later Harderwijk en Zeist. Het ging
er niet altijd even vredig aan toe
'
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In kamp Zeist brak op 3 december 1914 een opstand uit naar
aanleiding van de woekerprijzen voor drank en rookwaren . Er
vielen 8 doden en 18 gewonden. De Belgen gooiden met stenen,
de Nederlandse kampbewakers schoten met scherp. Anderzijds
bouwen de Belgen in Kamp Harderwijk een wielerstadion en een
friettent, en had Amersfoort zelfs een Belgische universiteit met
91 studenten binnen haar stadsmuren.
Voor geallieerde officieren die weigerden op hun erewoord te beloven niet te proberen te ontsnappen, werd op Urk een kamp ingericht dat al snel de bijnaam île du diable kreeg.

Evelyn de Roodt in de discussie

Vreemdelingenwet
Gedurende de oorlogsjaren werd Nederland met steeds andere
groepen vluchtelingen uit verschillende gebieden van herkomst
geconfronteerd. Vanuit Duitse krijgsgevangenenkampen ontsnapte of vrijgelaten Russen, Serviërs en zelfs Japanners tot
deserterende Duitse soldaten die het na het voorjaarsoffensief
van 1918 ineenstortende front ontvluchtten; telkens moest de
overheid inspringen op de.snel veranderende ontwikkelingen.
De regering-Gort van der Linden besloot daarom in juni 1918 tot
de invoering van een nieuwe, speciaal voor de bijzondere
omstandigheden toegeruste Vreemdelingenwet die niettemin tot
1967 van kracht zou blijven .
Rekening
Tijdens de opvang van de vluchtelingen speelde continu de
vraag wie voor de kosten moesten opdraaien. Er ontstond
discussie of de regering moest betalen, een gemeente of de
particulier die een Belg onderdak gaf. Ook dit leidde tot irritaties
toen de oorlog aanbleef en vier jaar zou duren. Na 1918 presenteerde de Nederlandse regering het totaal geruïneerde België na
afloop van de oorlog een rekening van 98 miljoen gulden voor
opvang en internering. De helft daarvan werd later kwijtgescholden. Gezien de malaise in hun eigen land bestond er vanuit de
Belgen weinig respect voor deze actie.

Een volle zaal Flamingo
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MALTA VAN START

PROFESSOR ALEX VANNESTE OVER

door Kees Leijten

DE DODENDRMD

Sinds 1 september van dit jaar kent Nederland de Wet op de
Archeologische Monumentenzorg . Het in 1992 door Nederland in
Malta ondertekende Europese Verdrag is na 15 jaar eindelijk het
parlement gepasseerd en als wet in werking getreden.
Woont U in een archeologisch waardevol gebied dan zal diepploegen en uitgraven niet meer zonder meer mogelijk zijn.
Gaat u bouwen dan zal door de gemeente bekeken worden,
eventueel na een onderzoek en advies van de archeoloog, of de
grond verstoord mag worden.
Opgraven zal daar waar mogelijk is, beperkt worden. De vondsten blijven daar waar mogelijk is op hun plek. Officieel IN SITU
De gemeente Alphen-Chaam heeft in een raadsvergadering van
22 november j.l. de cultuurnota in eerste lezing behandeld. Ook
de heemkundekring Paulus van Daesdonck en de kringen van
Chaam en Alphen werden bij de bespreking betrokken.
De zorg voor de gebouwde monumenten en de archeologie zijn
in de voorliggende nota duidelijk verwoord. Hulde!

door Louis Vriens

FOTO KINDSHEID GEZOCHT
Volgend jaar, 2008, is het Jaar van het Religieus Erfgoed.
In het tweede halfjaar willen we aandacht besteden aan het religieus erfgoed in ons heem.
Wie helpt ons aan foto's van de kindsheid in Bavel- GalderGinneken- Heusdenhout- Strijbeek of Ulvenhout ?
We willen ze graag enkele dagen lenen opdat we er een kopie
van kunnen maken. Wie helpt ons?

KERMISFOTO'S GEZOCHT
Paulus zoekt foto's over de kermissen te Bavel, Galder, Ginneken , Strijbeek en Ulvenhout in vroeger jaren.
Wie helpt ons daar aan?
Wij willen de foto alleen maar even lenen om een kopie te
maken. U krijgt de foto snel en onbeschadigd terug. Wie helpt?

Op maandag 19 november vond bij de paters te Meersel Dreef
een lezing plaats over de Dodendraad door Prof. Dr. Alex
Vanneste.
Het is goed dat we de grote zaal hebben gereserveerd want de
opkomst is overweldigend, alle stoelen zijn bezet.
Prof. Vanneste
Prof. Vanneste is doctor in de letteren en Wijsbegeerte en gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, is West-Vlaming
en heeft lange tijd in de Westhoek gewoond, waar hij leefde
tussen de herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. Prof
Vanneste startte een wetenschappelijk onderzoek naar de
draadversperring, zowel in binnen- als in buitenland. Vanneste
ondersteunt zijn verhaal met geluid -en beeldmateriaal.
Groote Oorlog
Het verhaal van Vanneste vangt aan bij het begin van de Eerste
Wereldoorlog. Op 4 augustus 1_914 valt het Duitse Maasleger
België binnen in de buurt van Gemmenich in het noordoosten
van de provincie Luik. Op die dag begon voor de Belgen de
Eerste Wereldoorlog. Na deze oorlog was het aantal slachtoffers
zo onvoorstelbaar groot dat men na afloop ervan sprak over de
"Groote Oorlog". De jarenlange voortslepende strijd aan het
IJzerfront heeft vooral de aandacht van de historici getrokken.
Op enkele uitzonderingen na wordt er met geen woord gerept
over wat zich heeft afgespeeld aan de Belgisch-Nederlandse
grens speciaal in verband met de elektrische draadversperring
die werd geplaatst in 1915. In binnen-en buitenland zijn de feiten
amper bekend.
Nederland neutraal
Nederland bleef neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog.
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Duitsland respecteerde deze neutraliteit om strategische redenen. Men was bang dat bij bezetting van de Noordzeehavens
Engeland zich tegen Duitsland zou keren. Tevens kon een neutraal Nederland dienst blijven doen als toevoerkanaal voor de
Duitse oorlogseconomie. Dit waren ook de redenen dat Duitsland
via Belgisch grondgebied Frankrijk aanviel. België werd in korte
tijd volledig bezet. Op sommige plaatsen werd er een hevige en
langdurige strijd gevoerd. Hierdoor ontwikkelden er zicht aan de
Belgisch-Nederlandse grens een aantal zeer specifieke
grensactiviteiten. Deze activiteiten stonden steeds meer in het
licht van verzet en spionage.
Voor de Duitse bezetter ontstonden er steeds meer problemen.
Vrijwilligers voor het Belgische leger
De geallieerden brachten steeds meer jongeren over naar Nederland. Van daaruit werden ze naar het front gebracht achter de
IJzer. Soms gingen er in een maand tijd 5000 jongeren illegaal
de grens over. De Nederlandse autoriteiten lieten de overtochten
over Nederlands grondgebied zo goed als oogluikend toe. Het
volstond als de vluchtelingen vertelden dat ze in Engeland werk
gingen zoeken.
Spionage
Het stak de Duitsers dat de Britse inlichtingendienst vanuit
Nederland de spionageactiviteiten coördineerden . Er werden
regelmatig berichten van militair-strategisch belang gesmokkeld
naar Nederland. Het ging om een goed geoliede organisatie van
inlichtingendiensten.
Brievensmokkel
Er werden talrijke poststukken naar Nederland gesmokkeld,
vooral brieven van familieleden van aan het front strijdende
soldaten. De brieven gingen via Vlissingen en Engeland en
raakten in Frankrijk achter het front. Ook de antwoordpost van de
frontsoldaten kwam over Nederland. In Baarle-Hertog was een
postkantoor gevestigd dat _al deze hoeveelheden nauwelijks
konden verwerken.

91

De Duitsers probeerden het ow~r de grens brengen van
poststukken te verhinderen door een strengere bewaking aan de
grens.
Ontsnappingen en desertie
Talrijke personen van allerlei pluimage werden naar Nederland
overgebracht. Een bekende Duitse uitspraak luidde: "nach Holland war Tor und Tür geöffnet". Veel Belgen vluchtten naar
Nederland omdat de toestand daar beter was dan in België. Ook
Duitse deserteurs vluchtten naar Nederland.
Grenssmokkel
Ondanks de Duitse grensbewaking werden er veel goederen
gesmokkeld. Ook de Nederlandse douaniers hielpen bij de
brieven - en goederensmokkel. De Nederlandse grensbewakers
moesten toezien op een goede bewaking aan de grens. Dat ze
hun taak serieus namen blijkt uit het feit dat menige smokkelaar
bij het passeren van de grens werd neergeschoten.
Verzet
Er was een actief verzet van de bevolking tegen de strenge
maatregelen van Duitsers in bezet België. Zo werden er in
Nederland verboden kranten gedrukt en in België verspreid .
Tevens werden er systematisch burgers en militairen verborgen
gehouden op onderduikadressen en de grens overgesmokkeld.
De reactie van de Duitse bezetter
De Duitser kregen al snel lucht van al deze speciale activiteiten
in de grenszones. Wegen en bruggen werden extra bewaakt,
zonder "Schein" (paspoort) kwam je de grens niet meer over.
Door de intensivering van de oorlogshandelingen aan de
Belgisch -Franse grens hadden de Duitsers hun manschappen
hard nodig . Voor de grenscontroles werden minderwaardige
oudere strijdkrachten ingeschakeld. Desondanks kregen de
Duitsers geen goede controle over de illegale activiteiten aan de
grens, Het Duitse imago van sterke bezetter werd hierdoor_
geschaad.
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Daarom ging de Duitse overheid midden 1915 over tot het technisch afsluiten van de Belgisch - Nederlandse grens door het
plaatsen van een draadversperring. Op deze draadversperring
werd een hoogspanningsstroom geplaatst van zo'n 2000 volt. Op
deze manier dacht de bezetter het ongeoorloofde en
clandestiene grensverkeer te kunnen voorkomen.
Aanleg van de draadversperring
Het plaatsen van de draadversperring gebeurde van april 1915
tot augustus 1915. Het idee kwam van een toenmalig Duits
officier, D. Schütte. De versperring werd aangelegd door de 250
man sterke Beierse 2e Landsturm Pionier Compagnie o.l.v. ingenieur majoor Franz Kleber. De draad werd aangelegd op Belgisch grondgebied vanaf het noorden van het Drielandenpunt,
enkele kilometers over Duits grondgebied, net voorbij Vaals, en
zo verder langs de Belgisch-Nederlandse grens tot aan de
Belgische Kust.
2000 volt
De draadversperring (Absperrung) bestond uit een middendraad
en twee zijdraden. De afstanden tussen de middendraad en de
zijdraden verschilden van 1 tot 10 meter, De middelste draad
was ongeveer 2 m hoog en was opgespannen met zinken of
koperen stroomdraden (5 mm) en aan porseleinen isolatoren
opgehangen. De draden zaten om de 20-30 cm van elkaar. De
zijdraden waren 1-2 meter hoog en kenden een vlechtwerk van
beschermende draad veelal prikkeldraad. Op de middelste draad
stond stroom van ongeveer 2000 volt. Om de 50 meter stond er
een hogere paal waar de aanvoerleiding van de stroom op uit
kwam. De stroom kwam van verschillende centrales van
fabrieken die langs de grens stonden. Op sommige plaatsen
werden ook dieselgeneratoren geplaatst om extra stroom te leveren . Het gehele traject was ingedeeld in 6 sectoren. Per sector
stonden er om de 2000 meter zogenaamde "Schalthauser"
(Schakelhuisjes) waarin de schakelingen werden verricht.
Niet alle draden stonden tege_lijkertijd onder stroom. Men wisselde van draad, het protocol hiervoor was geheim.

De draadversperring liep van Vaals tot aan de Schelde (236 km)
en van de Schelde tot aan Knokke (80 km). De draadversperring
volgde niet altijd de grens maar sneed stukken af. Zo liep de
versperring van Minderhout naar Kalmthout in een vrij rechte lijn
en volgde hier niet exact de grens. Het gevolg was dat er Belgische bewoners tussen de Dodendraad en de Nederlandse grens
opgesloten kwamen te zitten. Op enkele plaatsen waren er doorgangen die streng werden bewaakt, bij hoge uitzondering mocht
je de grens passeren. Er gaat een verhaal dat een zoon de begrafenis van zijn eigen vader aan de andere kant van d'n draad
niet bij mocht wonen. Om de 500 a 2000 meter stond een wachtof schakelhuisje dat was bezet door 10 tot 40 Landsturmsoldaten. Zij patrouilleerden van wachthuis tot wachthuis, bij
onraad werd er per fiets alarm geslagen.
Effecten van de draadversperring
Danger de mort, doodsgevaar, hochspannung en lebensgefahr
stond er dreigend op de waarschuwingsborden die in de herfst
van 1915 overal in de grensstreek word~n opgehangen. Zij
moeten voorkomen dat mensen per ongeluk tegen de draad
aanwandelen of nietsvermoedend de draad vastpakken. In 1915
was elektriciteit nauwelijks bekend. Ongelukken bleven niet uit.
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Deze onbekendheid leidde ertoe dat het merendeel van de
slachtoffers, dat naar schatting tussen de vijfhonderd en drieduizend ligt, niet wist dat je werd doodgebliksemd als je een ijzeren
draad waar tweeduizend volt op stond aanraakte.
Naast 'bekanntmachungen' werd de bevolking ook via artikelen
op de hoogte gebracht van het gevaar dat elektrische hoogspanning met zich meebracht. Reeds in 1915 werd er nabij Wortel
een Fransman uit Valenciennes 's nachts geëlektrocuteerd. In
1916 vielen er nabij Hoogstraten en in Castelré drie onschuldige
slachtoffers. Het ging om de zeventienjarige student Albert van
der Kelen die studeerde aan het Hoogstaats seminarie en tijdens
het groot verlof z'n ouders wilde bezoeken, hij stierf aan de
dodendraad. Zo mogelijk nog triester is het verhaal van Take en
Joke Verheyen uit Castelré en Minderhout. Beide zussen
woonden ieder aan de andere zijde van de draad. Bij het overwerpen van klompen vielen er enkele tussen de draden.
Bij het oprapen raakte Joke de draad en ook haar hulpbiedende
zus Take kwam hiermee in aanraking, beiden overleden ter
plaatse.
Passeurs
Honderden zijn aan de draad doodgebleven maar duizenden
kropen door, over of onder de schrikdraad naar het vrije Nederland: spionnen, deserteurs, passeurs, oorlogsvrijwilligers, gewone burgers, smokkelaars etc. Per sectie waren er specialisten,
passeurs genaamd, die hielpen bij het passeren van de Draad.
Zij kenden het gebied goed en beschikten over speciale hulpmiddelen zoals passeurskaders, Dit waren speciale houten frames
die je tussen de draden kon klemmen en waar je zonder de
draden te raken doorheen kon kruipen. Dit gebeurde s'nachts en
op momenten dat de Duitsers niet in de buurt waren. Men
bedacht van allerlei technieken om door de versperring te
komen, zo kon je in Wallonië oefenen op polsstokhoogspringen
om over de draad te kunnen springen. Uiteraard was er ook altijd
nog de mogelijkheid om de Duitse militairen om te kopen. Dit
gebeurde op grote schaal, eve_n ging de stroom eraf en men kon
de grens passeren. Om dit probleem te voorkomen verwisselde
de hogere legerleiding regelmatig Duitse militairen van locatie.

Dit om te voorkomen dat ze te "familiair"werden met de streekbewoners.

Prof.dr Alex Vanneste

Vergeten monument
De oorlog eindigt op 11 november 1918. De Duitsers hebben
verloren en de gehate scheidslijn tussen de twee lage landen
wordt onmiddellijk afgebroken. Het afbreken van de draad gaat
sneller dan de bouw. Boeren gebruiken de palen en de draad om
omheiningen om hun land aan te leggen. Tegenwoordig is er
nergens langs de grens nog een authentiek stuk te vinden.
Volgens Vanneste spreken we hier over een 'Vergeten monument" dat alleen in de grensstreek bekendheid geniet. Om toch
de herinnering levend te houden staat in de Hamont op de grens,
een reconstructie van zestig meter. De kopie is een waarheidsgetrouw op één detail na: de stroom is eraf.
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PaulusMail - - IETS VOOR U ???
Sinds het voorjaar 2007 sturen wij de leden die dat wensen op
ongeregelde tijden een mail met een overzicht van op handen
zijnde activiteiten. De mails worden onder BCC verzonden
waardoor uw privacy verzekerd is.
Wilt u ook meedoen? Het is een gratis abonnement.
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en medio januari
ontvangt u uw eerste PaulusMail
(zie ook BvP 163 dd februari 2007 pag 83)

COLLECTI_
E SCHILDERIJEN
door Kees Leijten
Onlangs heeft het museum een schenking van 50 schilderijen
gekregen van de kunstenares Maria van den Dungen-Van Dijck.
Maria van Dijck schilderde vooral over de 2e Wereldoorlog .
Impressies omgezet in beelden en kleuren:
Meestal kleine doeken en panelen .
De doeken werden al eens_ in het gemeentehuis van NieuwGinneken geëxposeerd en enkele ook in ons museum.
De doeken zijn opgeborgen in ons depot en zullen te gelegener
tijd geëxposeerd worden.

DE DORPEN OVER DE GRENS
MEERLE, MINDERHOUT, MEER EN MEERSELDREEF
door Ad Jansen
Inleiding
Paulus van Daesdonck schenkt momenteel door middel van een
tentoonstelling bijzondere aandacht aan Het leven langs de landsgrens. In dit artikel gaan we een kijkje nemen in de dorpen net over
de grens met België, met andere woorden we gaan op bezoek bij
de zuiderburen van het heem van Paulus. Voor veel Nederlanders
is deze streek een andere wereld, waar men niet veel van af weet.
In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van deze regio, het
ontstaan van de dorpen en van de parochies met hun fraaie
kerkgebouwen . Er blijken dan meer punten van overeenkomst te
zijn tussen de Nederlandse en de Belgische dorpen dan men bij
oppervlakkige beschouwing wellicht zou denken.
Oude nederzettingen ten noorden van de grens
Vóór het jaar 1000 vormden de gebieden ten noorden en ten zuiden
van de huidige grens één groot geheel. De regio bestond uit
bossen, heidevelden en moerassen. Er was nog niet veel grond in
cultuur gebracht en er woonden weinig mensen. Slechts enkele
nederzettingen waren van enige betekenis. In het deel dat nu tot
Nederland behoort waren dat met name Alphen.Gilze en Baarle.
Vooral de abdijen hadden in deze streek veel bezittingen . Alphen is
vermoedelijk de oudste nederzetting. Het al/odium Alphen 1 werd
door Willibrordus nagelaten aan de abdij van Echternach. Hij had
dat zelf weer in 709 cadeau gekregen van een Frankische vorst. De
nalatenschap van Willibrord zou al uit een echt dorp hebben
bestaan, waar ook al vroeg een kerkje moet hebben gestaan. De
oudste vermelding hiervan dateert echter pas van 1175. In dat jaar
werd het patronaatsrecht in leen gegeven aan de abdij van
Tongerlo 2 .
Gilze en Baarle waren in de tiende eeuw eigendom van Heresuint
(Hilsondis) van Strijen, die de hof van Gilze met alle aanhorigheden
en het a/taarvan de H.Remigius te Baarle in 992 geschonken zou
hebben aan de door haar en haar man Ansfried gestichte abdij van
Thorn.
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De voorouders van Heresuint zouden deze allodiale goederen
eveneens van een Frankische vorst ten geschenke hebben gekregen. In Gilze kan er omstreeks het jaar 1000 reeds een nederzetting kunnen zijn geweest, wellicht met een kapel die overigens
pas in 1235 voor de eerste maal wordt vermeld 3 .
Ook Baarle moet als een der oudste nederzettingen van deze
streek worden gezien. Afgezien van de bekende ("valse'J schenkingsacte aan de abdij van Thorn van 992, dateert de eerste
vermelding van een parochie pas van 12614.

Foto 1: De kerk van Meerle vanuit het zuidwesten. De basis van de
toren is Romaans, het bovenste gedeelte van de toren met het
schip vroeg gotisch, terwijl transept en koor kenmerken hebben van
de hoog gotiek. De foto dateert van voor de restauratie omstreeks
2000 (foto A. W.Jansen, 1993).
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Oude dorpen ten zuiden van de grens
Direct ten zuiden van de huidige Belgisch-Nederlandse grens vindt
men vóór het jaar 1000 geen oude nederzettingen. In 1256 werd de
parochie van Meerle afgesplitst van die van Baarle. In Meersel
moet een allodiale hoeve hebben ~elegen, die in 1228 in leen werd
gegeven aan de Heer van Breda . Een kapel kwam er in Meersel
pas in 1421 op initiatief van de Heer van Hoogstraten 6 .
Ook het dorp Meer is geen "oude" nederzetting. De dorpsheer
Wouter van Meer stichtte hier in het begin van de dertiende eeuw
een "heerlijke" eigen kerk, waarvan de patronaats- en tiend rechten
later in handen kwamen van de St-Michielsabdij te Antwerpen 7 .
Ouder dan de dorpen pal aan de grens is ongetwijfeld het meer
zuidwaarts gelegen (Rijcke)vorsel, dat volgens sommige auteurs
van vóór het jaar 1000 zou dateren 8 . De parochie van Vorsel wordt
eerst in 1195 in de stukken vermeld 9 .
De vrijheid Hoogstraten is omstreeks 1210 gesticht door de hertog
van Brabant, niet ver van de toen al geruime tijd bestaande
parochie Wortel en het kasteel Gelmel10 .

Foto 2: Het koor van de kerk van Sint.Salvator te Meerle heeft vele
kenmerken van de Brabantse gotiek (foto Il W.Jansen, 1991).

101

100

De rol van de abdijen
Bij het ontstaan en de ontwikkeling van de dorpen speelden enkele
abdijen een grote rol, met name:
1. De abdij van Thorn met laathoven te Gilze en Baarle, waar
al vroeg een kerk moet hebben gestaan waarvan Thorn het
patronaats- en het tiendrecht bezat11 . Vanuit Gilze werden in
de twaalfde eeuw nieuwe parochies gesticht te Ginneken,
Bavel, Princenhage, Etten en Sprundel met alle rechten die
daaraan verbonden waren. Vanuit Baarle ontstonden de
kerk en de parochie van Meerle 12 .

2.

De abdij van Tongerlo die onder meer bezit had in Alphen
en Chaam. In 1175 kreeg deze abdij het patronaatsrecht
van de kerk te Alphen. Er werden vanuit Alphen nieuwe
parochies gesticht in Chaam (1462) en in Riel (1519) .
3. De Norbertijnen abdij van St-Michiels te Antwerpen met
goederen te Meer, Minderhout, Wortel en Hoogstraten, met
een laathof in Wortel 13 . De abdij verwierf in de dertiende
eeuw de kerkrechten van de al eerder bestaande StClemensparochie te Minderhout. Datzelfde geschiedde in
het begin van de dertiende eeuw met rechten van de
eveneens al bestaande O.L.Vrouwekerk te Meer. In 1155
had deze abdij een derde deel van de tienden van Wortel.

In de Middeleeuwen behoorden de bovengenoemde parochies tot
het bisdom Luik, met uitzondering van Hoogstraten, Rijckevorsel en
Wortel. Deze vielen onder het bisdom Kamerijk 14 .

Foto 3: Het hoogaltaar in de Sint Salvatorkerk van Meerle. Het
renaissance altaar waarvan de maker onbekend is, stelt in het
beeldhouwwerk de verrijzenis van Christus voor (foto A. W.Jansen,
1992).

Foto 4: De gotische kerk van St. Clemens in Minderhout werd
gebouwd omstreeks 1450. In 1990 vond een grote restauratie
plaats (foto A. W.Jansen, 1991).
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De heren van Breda
Voor de geschiedenis van de dorpen rond de grens is het ontstaan
en de ontwikkeling van Breda en van Hoogstraten van grote betekenis geweest. De machtsverhouding die tussen de heren van deze
twee grotere heerlijkheden in de loop van de middeleeuwen ontstaan en gegroeid is, bepalen uiteindelijk de ligging van de huidige
Belgisch-Nederlandse grens. Hierdoor behoren enkele dorpen nu
tot België, hoewel ze ontstaan zijn vanuit de oude nederzettingen in
Nederland .

Omstreeks het jaar 1000 was de Duitse keizer het hoogste
wereldlijke gezag in noordwest Europa. Deze heersers gaven bepaalde gebieden uit in leen aan trouwe vazallen. In het zuiden van
Brabant was dat de graaf van Leuven, ten noorden van onze regio
lag het graafschap Holland. Soms waren de bisschoppen tevens
wereldlijk heerser. Dat was het geval in midden-Nederland met de
bisschop van Utrecht. Ook de bisschop van Luik was tevens
leenman van de Duitse keizer.
De regio rond Breda bestond grotendeels uit wildernis. Het was een
weinig interessant gebied, waar de leenmannen aanvankelijk weinig
interesse in hadden.
In dit schemergebied waar de grenzen nog niet precies vast lagen
ontstond een nieuw machtsgebied rond een kleine nederzetting van
boeren en vissers, het latere Breda. De bezitters gedroegen zich als
vrije heren in een gebied van het latere Breda, Teteringen, Terheijden en Zonzeel 15 .

Foto 5: Toren van de kerk van O.L. Vrouw Bezoeking in Meer. De
toren dateert deels uit de dertiènde eeuw, de spits werd door brand
verwoest in 1815. De achterliggende kerk is later gebouwd
eveneens in gotische stijl (foto A. W.Jansen, 1992).

Foto 6: Watermolen en molenaarswoning te Meersel. De houten
molen werd na een brand in de 19e eeuw vervangen door een
stenen gebouw, dat in 1934 nog werd herbouwd en vergroot (Foto
A. W.Jansen, 1996).
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In het zuiden was de graaf van Leuven bezig zijn macht in
noordelijke richting uit te breiden. In 1106 stelde keizer Hendrik V
Godfried van Leuven aan tot hertog van Neder-Lotharingen.
Daarmee werd het gebied van de Leuvense graven aanzienlijk vergroot. De toevoeging van het markgraafschap Antwerpen, ongeveer
de oude gouw Toxandria 16 vergrootte het gebied van de hertog met
een deel van de huidige Kempen en Noord-Brabant tot aan de
Maas. Het zou zeker nog een eeuw duren voordat de hertog zijn
nieuwe gebied effectief in zijn macht had. In het noorden werden
met de graaf van Holland de grenzen vastgesteld, waardoor Breda
definitief binnen het hertogdom kwam te liggen. De heer van Breda
moest in 1198 erkennen dat hij zijn gebied in leen hield van de
hertog, waarna deze hem met de volledige rechtsmacht bekleedde
in het land van Breda. Ook de abdijen moesten op wereldlijk terrein
de voogdij aanvaarden van de heer van Breda.
Aan de zuidgrenzen van het land van Breda verloor de heer van
Breda in de dertiende en veertiende eeuw echter bezit en invloed
aan de heren van Hoogstraten.
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In de dertiende eeuw maakte Meerle deel uit van het land van
Breda, terwijl de tienden en het patronaat van de parochie in
handen waren van de abdij van Thorn. In die tijd beleende de
hertog de heer van Gelmel met Hoogstraten, Wortel en Vorsel.
Deze heren van Hoogstraten breidden hun invloed steeds meer in
noordelijke richting uit ten koste van de die van de heer van Breda.
Dat blijkt uit de oudste Brabantse leenboeken van de veertiende
eeuw, waarin aanvankelijk nog wordt vermeld dat Meerle en
Meerse/ tot het land van Breda behoorden. Later in die eeuw
vermelden de leenboeken dat Meerle onder het land van Hoow
straten viel. Dat zou reeds in 1333 het geval kunnen zijn geweest 9 .
Hoe het inpalmen van Meerle precies in zijn werk is gegaan, is
echter niet erg duidelijk.
Hoe Meer en Minderhout in handen van de heer van Hoogstraten
zijn geraakt, is evenmin helder als glas. Meer was een allodium in
handen van de heren van Meer.

De heren van Hoogstraten
Hoogstraten werd gesticht in 1213 door de hertog van Brabant als
een nieuwe nederzetting aan een oude landweg van Antwerpen via
Baarle en Alphen in de richting van 's-Hertogenbosch. Het dorp was
een vrijheid, met bijzondere voorrechten: een eigen rechtbank, een
eigen kerk en bijzondere handelsrechten. Mogelijk was het de
bedoeling van de hertog de ontginningen te stimuleren om zo de
bevolkingsaanwas op te vangen. De stichting vond plaats vlak bij
het kasteel van Ge/mei en binnen de parochie van Wortel, waar een
laatbank van vermoedelijk de heren van Gelmel was gevestigd.
Deze heren werden in de loop van de dertiende eeuw heer van
Hoogstraten, dat wil zeggen: zij hielden Hoogstraten in leen van de
hertog van Brabant. Daaronder vielen ook de dorpen Meer, Meersel, Meerle, Minderhout, Wortel en Rijckevorsel.
Hoogstraten had een schepenbank (binnenbank) terwijl Meer,
Meersel, Meerle en Minderhout onder de buitenbank van Hoogstraten vielen 17 . Wellicht dat äeze rechtscolleges direct na het
verkrijgen van de vrijheidsrechten omstreeks 1210 werden ingesteld18.

Foto 7: In 1421 kreeg Meerse/ van de heer van Hoogstraten een
kapel, toegewijd aan de H.Lucia en de H. Quirinus. De kapel werd in
de jaren zeventig van de 20e eeuw volledig gerestaureerd (Foto
A. W.Jansen, 1996).

106

Deze stichtten in het begin van de dertiende eeuw een eigen
heerlijke kerk. Enkele tientallen jaren later was deze familie op zijn
retour. De kerkrechten raakten via testament, verkoop of door
onderlinge twisten in handen van de St-Michielsabdij in Antwerpen
20
. Na 1330 oefende de heer van Hoogstraten als leenman van
Brabant hier de hoge rechtsmacht uit en had hij het recht van de
wildernis. Waarschijnlijk heeft de heer van Gelmel de hertogelijke
rechten over Meer verkregen tegelijk met die van Hoogstraten.
Meer viel onder de buitenbank van Hoogstraten. Dezelfde
ontwikkeling deed zich voor in Minderhout. Hier werd de kerk
gesticht door een lid van de familie Van den Haute. De patronaatsrechten kwamen in 1238 aan de St-Michielsabdij. Deze
verwierf in 1280 nog meer goederen en ook de tienden. Voor de
jurisdictie kan dezelfde ontwikkeling worden vermeld als in Meer en
Meerle.
Tenslotte Meersel. De heer van Meer had een allodiale hoeve, die
in 1228 werd opgedragen aan de heer van Breda. Deze hoeve
behoorde tot het Hof in 't Lo, een leen van de heer van Breda 21 . De
heer van Hoogstraten bezat te Meersel een watermolen, die al
vermeld wordt in 1382.
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In dat jaar verpachtte de heer van Hoogstra-ten Jan IV van Kuijk
deze molen samen met de heerlijke hoeve.
In de vijftiende eeuw bevatte deze naast een graanmolen ook een
oliemolen. De watermolen van Meersel bestaat nog steeds. Na een
brand in het begin van de negentiende eeuw werd de houten molen
vervangen door een stenen, die in 1934 nog werd herbouwd en
vergroot.
In de zestiende eeuw had de heer van Hoogstraten in Meersel niet
minder dan zestien pachthoeven 22 . In 1421 kreeg Meersel een
eigen kapel, die Jan IV van Kuijk, heer van Hoogstraten voor de
boeren in dit gehucht had laten bouwen. De kapel werd toegewijd
aan H.Lucia en de H.Quirinus. Voor het onderhoud schonk de heer
een jaarlijkse rente van een sester rogge op zijn watermolen te
Meerse/. De Luciakapel werd in de jaren zeventig van de twintigste
eeuw volledig gerestaureerd 23 .
Eigenlijk lagen de grenzen tussen het land van Breda en het
machtsgebied van de heer van Hoogstraten aan het einde van de
dertiende eeuw al grotendeels vast. Daarmee was ook de grondslag gelegd voor de huidige _grens tussen Nederland en België.

Samenvatting
Uit het bovenstaande kan men opmaken, dat er in principe geen
andere ontwikkeling is geweest ten noorden en ten zuiden van de
huidige grens tussen Nederland en België. In beide gebieden
spelen de abdijen een grote rol. Meerle is het meest sprekende
voorbeeld. Het is verbonden met Baarle en de abdij van Thorn en
behoorde op wereldlijk terrein aanvankelijk tot het land van Breda.
Andere dorpen zoals Minderhout, Meersel en Meer hadden via de
bezittingen bindingen met de heer van Breda, maar deze zijn in de
middeleeuwen verloren gegaan. De hertog van Brabant gaf deze
dorpen in leen aan de heer van Hoogstraten, waardoor de invloed
van de Bredase heren uiteindelijk verdwenen is.
Aantekeningen
1. Al/odium: bezitscomplex van een heer, waarover geen hogere vorst

Foto 8: De St.Janskerk te Wortel, gebouwd in 1429 (Foto
A. WJansen, 1992).

zeggenschap had .
2. K.A.H .W.Leenders: Van Tumhoutervoorde tot Strienemonde, Zutphen
1996; p.179.
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PAULUS IN GESPREK MET .....
3. Idem, p.297.
4. Idem, p.291.
5. Idem, p.64.
6. Guy Muësen: Meerle en het land van Hoogstraten, H.O.K., Hoogstraten,
jrg.21, 1996; p.120.
Meersel zou zich ontwikkeld hebben als tweede kern van Meerle.
7. Leenders, Tumhoutervoorde, p.621.
8. Muësen, Meerle, p. 36 stelt, dat Vorsel reeds bewoond was in de
Merovingische en Karolingische tijd. In 726 stond Willibrordus zijn
goederen in Vorsel af aan het kapittel van Antwerpen. Uit Vorsel
(verspreide bewoning) ontstonden achtereenvolgens Wortel en
Hoogstraten (straatdorp).
9. Leenders, Tumhoutervoorde, p.300.
10. Idem, p.300.
11. Laathof= rechtbank over hafvrije boeren of horigen.
Patronaatsrecht= het recht vanvoordracht van de pastoor aan de bisschop
van Luik.
Tiendrecht = recht om tien procent van de oogst te heffen, voor de bouw
en het onderhoud van de kerk, het betalen van de pastoor en het
verzorgen der armen.
12. Muësen, p.35 stelt, dat Thorn bezittingen had te Meerle en Minderhout.
Beide dorpen worden door deze auteur dochter-nederzettingen van
Baarle genoemd. Dit heeft echter geen betrekking op de parochie van
Minderhout. Leenders, p.310: St.Clemenskerk gesticht in het begin van de
12e eeuw door een lid van de familie Van den Houte.
13. Muësen, p.35.
14. Leenders, Tumhoutervoorde, p.34.
15. Idem, p.343.
16. Leenders, p.371 stelt dat het markgraafschap Antwerpen slechts een
beperkt gebied omvatte ten noorden en ten oosten van Antwerpen.
Volgens Muësen, p.33, omvatte de mark Antwerpen in 1106 het grootste
deel van de huidige Kempen en het huidige Noord-Brabant tot aan de
Maas. Deze mark zou na 904 door de Duitse keizer gecreëerd zijn, toen de
Laatste graaf van de gouw Toxandria (Ansfried) afstand deed van zijn
goederen en bisschop van Utrecht werd.
17. Leenders, 378-381 . Wortel en Rijckevorsel hadden een eigen
schepenbank.
18. Muësen, p.98; idem p.46: de buitenbank zou dateren van het begin van de
14e eeuw; die van de dorpen in het land van Breda zijn van 1328 of later.
Opvallend is ook, dat de dorpen onder Breda nagenoeg ieder een eigen
schepenbank kregen.
19. Muësen, p.46.
20. Leenders, Tumhoutervoorde, p.310 en p.621.
21 . Idem, p.621.
22. Muësen , p.83 e.v.
23. Idem, p.120 e.v.

FEMIA SMEEKENS
door Anneke Oomes
HET JAN SMEEKENSPAD IN ULVENHOUT
Zomaar een pad in Ulvenhout. Midden in het dorp. Het verbindt
de Dorpstraat met de Slotlaan en gaat over het terrein van De
Pekhoeve. Het is een eeuwenoud pad, dat pas in 1988 een
naam kreeg .
Wie was Jan Smeekens. Ik ging op onderzoek uit en kwam in
gesprek met Femia Smeekens-Kloppenburg, de echtgenote van
de jong overleden Jan Smeekens (1921-1980)
Jan Smeekens
Het Jan Smeekenspad is niet zomaar een pad. Het pad draagt
de naam van Jan Smeekens. Deze rasechte Ulvenhouter heeft
in zijn leven iets gedaan dat nooit is geëvenaard. Hij is 20 keer
Nederlands kampioen gewichtheffen geweest tussen 1942 en
1962. In 1951 werd hij Europees Kampioen in Milaan. Jan
Smeekens is nog steeds de enige Nederlander met die titel.
Twee maal is hij uitgezonden naar de Olympische spelen. In
1948 naar Londen en in 1952 naar Helsinki. En hij heeft ook
eens de vierde plaats behaald op een WK.
Zijn sportieve loopbaan begon hij bij voetbalclub UW en hij viel
op door zijn behendigheid en snelheid. Hij hield zich bezig met
atletiek en werd kampioen van West-Brabant op de 60 meter. Op
17-jarige leeftijd liet hij zich overhalen om aan gewichtheffen te
gaan doen en bleek de techniek in zich te hebben. Op doktersadvies heeft hij op 42-jarige leeftijd een punt gezet achter zijn
carrière. In 1980 is hij op 59-jarige leeftijd overleden.
Een bescheiden pad
Als je aan deze man een straatnaam wilt verbinden, zoek je
misschien eerst naar een belangrijke straat met grote huizen,
een straat met een krachtige uitstraling. Het Jan Smeekenspad
is alles behalve dat.
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Bijzondere man
Jan heeft zijn carrière zelf opgebouwd en alles op eigen kracht
gedaan. Hij heeft getraind bij de Bredase Gewichtheffers Vereniging maar de trainingsaccommodatie was niet te vergelijken
met de sportscholen van tegenwoordig. Meestal waren de trainingszaaltjes niet meer dan schuurtjes. Vergelijkbaar met de
schuur achter zijn huis waar hij tijdens zijn carrière de meeste
trainingsuren doorbracht. Hij had geen leger van coaches en begeleiders zoals de hedendaagse sporters en hij heeft zich altijd
verre gehouden van versterkende middelen. Hij heeft ook altijd
volledig moeten werken naast zijn sport. Hij kon het zich niet permitteren zich volledig aan de sport te wijdden . Vrijwel alle kosten
moest hij zelf betalen. Jan heeft geen geld overgehouden aan
zijn carrière .

Europees kampioen 28 oktober 1951

Wereldkampioen 19 oktober 1946

Bijzondere vrouw
Femia Smeekens is nog steeds waanzinnig trots op haar man.
Als ze over hem praat glimmen haar ogen. Ze schatert als ze me
anekdotes vertelt, pinkt een traantje weg als we naar de filmbeelden kijken. Ze kijkt nog steeds verliefd naar de vele foto's die
ze heeft bewaard. Ze koestert de spullen die ze nog heeft van
Jan, van medailles en olympische diploma's tot overwinningssjerpen en laat ze liefdevol door haar handen gaan. Ze rent van
hot naar her om van alles te laten zien en komt met het ene na
het andere verhaal. Als ze vertelt over haar eerste ontmoeting
met Jan, is ze weer die jonge meid van ruim 60 jaar geleden.
Televisie en krant
Femia wist van het bestaan van de bewegende beelden van
haar man maar had deze zelf niet tot 1999. In dat jaar heeft ze
het televisieprogramma 'Lieve Martine' gevraagd om deze voor
haar op te zoeken. Ze heeft ze nu op video. In hetzelfde jaar verscheen in BN/DeStem een uitgebreid artikel in de reeks Eeuwige
Roem dat in de aanloop naar het nieuwe millennium aandacht
besteedde aan West-Brabantse sporters met grootse prestaties.
Femia vindt het nog steeds jammer dat Jan tijdens zijn leven niet
de aandacht kreeg die hij volgens haar wel verdiende maar ze
weet dat Jan zo bescheiden was dat hij het ook niet zou hebben
gewild. Toch denkt ze dat Jan trots zou zijn geweest op het Jan
Smeekenspad en waarschijnlijk juist omdat het een bescheiden
pad is!
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medaille
prijs der gemeente
Breda
Wedstrijd in
gewichtheffen
Breda 13-2-1944
Wethouder Jan Rops opent het Jan Smeekenspad, juni 1988

.

Jan met zijn dochters

Het pad is drie meter breed; een heel bescheiden pad. En juist
daarom past het zo goed bij Jan Smeekens.
Want ondanks zijn geweldige prestaties, was hij een hele
bescheiden man. Hij liep niet te koop met zijn overwinning-en en
zijn titels. Jan was een eerlijke man, vol humor en een rasverteller en zonder kapsones. Hij zocht geen publiciteit en kreeg
deze ook niet. Zijn vrouw Femia vond dat altijd vreselijk. Zij wilde
heel graag erkenning voor de prestaties van haar man. Zij vindt
het bijvoorbeeld heel jammer dat hij op groepsfoto van de Olympische ploeg helemaal verscholen gaat achter Fanny BlankersKoen. Maar dat was typisch iets voor Jan.
Gelukkig zijn er wel foto's van Jan. Foto's waarop hij in vol
ornaat de halter heft, trekt of stoot. Vaak gekleed in het door
Femia gebreide pakje waarin zijn spieren volgens haar zo mooi
uitkwamen. Jan was 1 m 67 en er zat geen gram te veel aan,
behalve dan die keer dat hij in Zaandam moest uitkomen in de
klasse tot 75 kg. Bij de officiële weging bleek hij 1,5 kilo te zwaar
te zijn. Een vriend bood uitkomst. Gekleed in een hele dikke trui
is Jan 15 kilometer gaan rennen ..Bij terugkomst viel hij binnen de
normen, speelde zijn wedstrijd en won!
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IV/4 12

Johannes van de
WESTERLAKEN en
Wilhelmina JOOSEN

Thomas ROOVERS en
Wilhelmina
ADRIAANSEN

x Chaam 02-11-1850

x Chaam 10-02-1844

4

III/1 5

Chaam 06-01-1851

+ Chaam 01-07-1914

0

KWARTIERSTAAT
VAN DER WESTERLAKEN

IV/6 1 4

Jacobus JANSEN en
Petronilla
KERSEMANS

door Frans Roelvink

x Baarle Hertog
29-01-1853
LII/4

III/3 7

III/2 6

Antonius Marcellus
Frederik Hendrik
van der WESTERLAKEN
molenaar
0

IV/5\13

Catharina

Petrus

M Il

ROOVERS

JANSEN
bakker

V

Chaam 04-05-1858

+ Chaam 20-04-1905

11

Baarle Hertog
02-12-1853
+ Baarle Nassau
17-06-1926

17

18

x Baarle Hertog
II/2

II/1 3
Victor Johannes Adrianus van der
WESTERLAKEN
molenaar
°ஊ

Johanna Maria Franc1 ,

0

Chaam 19-11-1888
+ Ulvenhout 10-08-1972

16

0

x Chaam 10-01-1880
2

,ma

l

Na het overlijden van Jan van der Westerlaken heb ik voor de
Brieven van Paulus een kwartierstaat samengesteld van Jan.
Hiernaast de eerste vier generaties in het bekende schema.
De 5e generatie in tabelvorm volgt vanaf hieronder

Baarle Nassau 18-01-111
+ Ulvenhout 28-02-198 6

19

20

1

x Baarle Nassau 14-06-1923
I/1

1

Johannes Christianus van der WESTERLAKEN
leraar
0

Ginneken en Bavel 20-02-1935

21

+ Ulvenhout 03-04-20 07

22

23

Joannes van de WESTERLAKEN, timmerman,
gedoopt op 22-01-1794 te Ginneken , overleden op
19-03-1842 te Chaam op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-11-1816 te Chaam met de 18-jarige
Joanna ANSEMS, gedoopt op 06-04-1798 te Chaam,
overleden op 29-10-1882 te Chaam 84 jaar oud
Antonius JOOSEN, gedoopt op 28-10-1767 te
Alphen, overleden op 08-06-1841 te Chaam op
73-jarige leeftijd.
gehuwd op 12-01-1806 te Chaam met de 23-jarige
Cornelia REIJNTJES, gedoopt op 07-11-1782 te
Chaam, overleden op 29-08-1866 te Chaam 83 jr oud
Petrus ROOVERS, gedoopt op 02-10-1754 te
Chaam, overleden op 22-05-1827 te Chaam op
72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-02-1786 te Chaam met Catharina
van MEEL, gedoopt 22-06-1762 te Chaam, begr.
18-11-1791 te Chaam Gehuwd (2) circa 1795 met
Dijmphna BOOMAERS, gedoopt op 21-11-1760 te
Chaam, overleden op 06-01-1812 te Chaam op
51-jarige leeftijd.
Cornelis ADRIAANSEN . gedoopt op 29-05-1776 te
Chaam, overleden op 03-11-1851 te Chaam 75 jr oud.
Gehuwd 30-04-1815 te Chaam met de 33-jarige
Maria Elisabeth SCHUURMANS, gedoopt op
15-10-1781 te Baarle, overleden op 10-02-1860 te
Chaam .
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24

25

26

27

28

29

30

31

Joannes Petrus JANSEN, kleermaker, gedoopt op
26-05-1788 te Baarle. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op
02-09-1817 te Merksplas met de 28-jarige
Cornelia Maria SOMMEN, gedoopt op 26-05-1789 te
Zondereigen, overleden op 10-01-1837 te Baarle Hertog

Petrus
KERSEMANS,
bouwman,
gedoopt
op
16-08-1778 te Westmalle, overleden op 18-12-1846 te
Baarle Nassau .
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-11-1812 te Baarle
Nassau met de 28-jarige
Cornelia CHRISTIAENSE, gedoopt op 30-11-1783 te
Baarle, overleden op 20-05-1835 te Baarle Nassau op
51-jarige leeftijd.
Norbertus Adrianus van AMERSFOORT, gedoopt op
31-05-1780 te Tilburg, overleden op 30-04-1853 te
en Riel, gehuwd op 27-jarige leeftijd op
Alphen
08-05-1808 te Gilze met de 38-jarige
Maria Gijsbertus LEEMANS, gedoopt op 16-02-1770 te
Riel, overleden op 06-08-1843 te Alphen en Riel.
Petrus VERDONCK, linnenwever, bouwman, gedoopt
op 29-06-1793 te Veldhoven, overleden op 24--01-1865
te Baarle Nassau op 71-jarige leeftijd. Gehuwd op
23-jarige leeftijd op 06-02-1817 te Baarle Hertog met de
29-jarige
Joanna SMEEKENS, gedoopt op 21-04-1787 te Baarle,
overleden op 12-12-1838 te Baarle Nassau op 51-jarige
leeftijd.

117

SMOKKELEN
door Jan Bastiaansen
Wat is smokkelen eigenlijk ?
Een verklarend woordenboek zegt er het volgende van :
Smokkelarij is het in het geheim vervoeren van goederen in strijd
met een vervoersverbod of ter ontduiking van belasting.
En die belasting, invoerrechten, kan men ontduiken door die
goederen de grens over te smokkelen die in het ene land duurder
zijn (hogere accijns) dan in het andere.
En waar anders dan in onze eigen streek, zo tegen de Belgische
grens gelegen, kent men zo goed deze verschillen.
Zolang er grenzen bestaan hebben en zullen bestaan zal er gesmokkeld worden. Alle soorten van producten komen in aanmerking om gesmokkeld te worden, zolang het prijsverschil maar
groot genoeg is of het invoeren van de goederen verboden is.
Armoede of geldgewin zijn. twee redenen om te gaan smokkelen.
Beide redenen zullen wel aanleiding geweest zijn voor de vele
smokkelaars die zich voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
op het smokkelpad begaven.
Vast staat echter dat in de crisistijd van de jaren dertig de
armoede de grootste drijfveer was om te gaan smokkelen.
Daarom ook is het smokkelen in onze streken nooit beschouwd
als een misdaad. Het was immers noodzaak voor de arme
bevolking. De kleine smokkel voor de dagelijkse levensbehoefte
werd door talloze mensen gedaan. Smokkelaars en commiezen
kenden elkaar. Commiezen knepen wel eens en oogje dicht en de
smokkelaar vatte het sportief op als hij toch al eens gesnapt werd .
Het smokkelen werd sportief gedaan, het was een sociaal
gebeuren.
Talloos zijn de verhalen van achtervolgingen te voet door het veld
of per fiets, er werden vele wedstrijden gewonnen en verloren .
Hoe anders was dat met de smokkelaars die uit geldelijk gewin op
grote winsten uit waren.
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Smokkelen in de Eerste Wereldoorlog
Reeds in de vorige eeuw werd er gesmokkeld. Er werd toen
voornamelijk zout gesmokkeld vanuit België. Op geraffineerd zout
ruste in Nederland een zware accijns, zodat de prijs in Nederland
ongeveer een dubbeltje per kg hoger was dan in België. Het zout
kwam voornamelijk uit de omgeving van Essen waar zich in het
buurtschap Horendonk zoutputten bevonden. De zoutsmokkel
duurde tot na de Eerste Wereldoorlog toen de accijns op zout
afgeschaft werd. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er
fanatiek jacht ge-maakt op smokkelaars. Dat resulteerde nog al
eens in schietpartijen waarbij doden vielen.
Klaveren vrouwke
Het bekendste voorval uit deze streek was de dood van Geert
Schrauwen, bijgenaamd Klaveren Vrouwke.
Klaveren Vrouwke was een beruchte smokkelaar, afkomstig uit
Hoeven. Alvorens met het smokkelen te beginnen was hij betrokken bij een aantal geruchtmakende zaken. Zo zou hij op 18 augustus 1909 betrokken geweest zijn bij de overval op het oude
echtpaar Bakx, dat aan de Bredaseweg in Rijsbergen woonde. Na
beroofd te zijn werd het echtpaar doodgeschoten en de woning in
brand gestoken. Geert Schrauwen werd voor de dubbele moord
opgepakt maar bij gebrek aan bewijs werd hij vrijgesproken .
Wegens zijn smokkelactiviteiten was het Klaveren Vrouwke
verboden om zich op te houden binnen een bepaalde strook langs
de grens. Daarop vestigde hij zich illegaal in Essen vanwaar hij
zijn smokkelactiviteiten kon voortzetten. Daarbij bediende hij zich
van allerlei vermommingen zoals van een vrouw, een pastoor of
een nonneke. Op 5 mei 1916 naderde Klaveren Vrouwke een
grensovergang nabij het buurtschap Horendonk in Essen.
Eenmaal over de grens werd er door de dienstdoende douanier
halt geroepen, maar Klaveren Vrouwke trok zich daar niets van
aan en vluchtte terug naar de grens. Maar voor het zover kon
komen viel er een schot en Klaveren Vrouwke viel juist op de
grens dood neer. Op een brancard is de gedode smokkelaar
vervolgens overgebracht naar Zundert.
In de oude Van de Wallschool vond een lijkschouwing plaats . Een
paar dagen later is hij begraven op het kerkhof van St.Willebrord.
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Een gedenksteen aan de grens in de buurt van Horendonk
herinnert nog aan dit voorval. De gedenksteen staat ter plaatse
bekend als de strontpaal.
Afname
De tijdelijke economische opleving die na de Eerste Wereldoorlog
ontstond zorgde voor een afname van de smokkelactiviteiten. Dit
was het beste bewijs dat het smokkelen voordien gebeurde om de
armoede te verdrijven. Slappe smokkeltijden waren ook te merken
in de zomer. De reden was dat er in de zomer veel werk te vinden
was als seizoenarbeider om oogsten binnen te halen. Ook de bietencampagne in het najaar zorgde voor een rustige smo~keltijd ._
De winterperiode daarentegen gaf altijd weer een oplevI~g te zien
van de smokkelarij. Velen waren dan werkloos. Bovendien waren
de nachten langer en donkerder dan in de zomer, zaken die een
smokkelaar bij zijn werk goed kon gebruiken.
De crisistijd van de dertiger jaren
In de crisistijd van de jaren dertig leefde het smokkelen weer op.
Vooral boter werd er gesmokkeld, daar werd behoorlijk op
verdiend. Een boerenknecht verdiende in de crisisjaren een
dagloon van twee kwartjes. Wanneer hij met 40 kg boter de grens
over trok verdiende hij daarmee ongeveer 30 et per kg, oftewel
f 12,- op een nacht. Van de steun leven was ook al g~en vetpot
zodat het smokkelen voor de hand lag . Een minderheid van de
smokkelaars liep voor eigen rekening . De aankoop van smokkelwaar vergde een hoge investering voor de arme steuntrekkende.
Bovendien liep men de kans om gepakt te worden zodat de
smokkelvracht verbeurd verklaard werd . Een te groot verlies was
dan het gevolg. Ook werd dan de steun ingehouden zodat het
alles bij elkaar een groot risico was om zelf te gaan smokkelen.
Men stelde zich dus liever in dienst van opdrachtgevers.
Kapitaalkrachtige lieden gebruikten zo de armoede van de bevolking om hen voor zich te laten smokkelen. Zo werden de dragers
dikwijls uitgebuit. Nog later, we spreken van 1935, werden de
eerste smokkelauto's gesignaleerd.
Het waren doorgaans gepantserde auto's die zich met geweld een
doorgang over de grens baanden.
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Op 25 oktober 1936 trachtten commiezen twee smokkelaars die
per fiets de grens overstaken onder Hazeldonk in Rijsbergen aan
te houden. De fietsende smokkelaars vluchtten echter weg. Na
een waarschuwingsschot gelost te hebben vuurde een kommies
op de vluchtende smokkelaars waarbij er een dodelijk getroffen
werd. Hij bleek 350 boekjes sigarettenpapier bij zich te hebben.
In de oorlog werden ook levensmiddelen naar Belgie gesmokkeld.
In april 1941 werd in Achtmaal een smokkelgroep opgerold die in
twee weken tijd 300.000 kg aardappelen de grens overgebracht
had. In Wernhout werd in dezelfde tijd meer dan 1 miljoen kg
aardappelen gesmokkeld

Tegenmaatregelen van de douaniers bleven niet uit. Er werden
wegversperringen opgeworpen, spijkerplanken over de weg getrokken en Spaanse ruiters geplaatst. De smokkelarij werd steeds
grimmiger. Van weerskanten werd er ook geschoten. Smokkelauto's werden achterna gezeten, waarop de smokkelaars kraaienpoten over de weg strooiden zodat de banden van de achtervolgende douaneauto het begaven. Het was geen zeldzaamheid
wanneer een smokkelauto 1000 kg boter vervoerde.
Toch bleef de gewone man ook zijn smokkeltochten lopen. De
kleine smokkel, waarbij de smokkelaar boter naar België bracht en
tabak mee terug bracht bleef bestaan.
Toch was het smokkelen van zulke betrekkelijk kleine partijen ook
niet van gevaar ontbloot.
In de nacht van 6 op 7 februari 1933 vuurden douaniers op een
smokkelwagen die tussen Zundert en Rucphen gesignaleerd
werd. De wagen verdween echter in de nacht. De volgende
morgen werd de bijrijder van de smokkelwagen met twee schoten
door zijn hoofd bij zijn familie in St.Willebrord afgeleverd ........ de
chauffeur had eerst nog zijn smokkelvracht in Standaardbuiten af
moeten leveren. Later werd pas duidelijk wie de bijrijder was, het
was de 20 jarige Jan Valentijn, de broer van Vent van de Bok
(Marijn Valentijn) de heersende Nederlands kampioen op de weg
bij de beroepsrenners .

De naoorlogse periode
Hadden de smokkelaars het in de oorlog niet altijd even moeilijk
om de grens te passeren, de Duitsers moesten immers
tegengewerkt worden, dan kwam daar na de bevrijding een einde
aan. De houding van de douaniers sloeg om van gemakzucht in
dienstklopperij. De douane probeerde zo hun steentje bij te
dragen aan de wederopbouw van Nederland. De controles aan de
grens werden strenger, omkoperij zoals in de oorlog gebeurde
werd steeds moeilijker.
Kort na de oorlog was er in België een groot tekort aan vlees,
melk, boter en kaas. De smokkelarij sprong daarop in door op
grote schaal koeien te gaan smokkelen. Duizenden dieren werden
de grens overgebracht. Een vergunningstelsel voor vervoer van
dieren binnen een bepaalde afstand van de grens kon tenslotte de
veesmokkel intomen. De smokkel van boter echter nam
ongekende vormen aan. De enkeling die tot dan nog wekelijks te
voet de grens overging stopte ermee. Er was een te grote
concurrentie ontstaan door de grootschalige smokkel met
smokkelwagens. De risico's om een groot transport te verliezen
werden zo groot dat de smokkelaars zich van allerlei
afweermiddelen gingen bedienen. Veelvuldig werd er gebruik
gemaakt van grote hoeveelheden kraaienpoten. De gepantserde
smokkelwagens reden letterlijk overal doorheen. Zelfs grote
obstakels, die als wegversperring dienden, werden van de weg
geveegd. Staaldraden, over de weg gespannen door douaniers,
werden doorgeknipt met aan pantserwagens bevestigde scharen.
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De romantiek van voor de oorlog was er af, de strijd harder, maar
de sensatie des te groter.
Op 20 maart 1961 ontdekten douaniers in de buurt van Rijsbergen
een zwaar beladen smokkelwagen. Tijdens de achtervolging die
daarna ontstond schoten de douaniers op de banden van de
smokkelwagen. De smokkelaars strooiden daarop kraaienpoten
uit met het gevolg dat uiteindelijk de douanewagen met lekke
banden tegen een boom belande. De smokkelwagen ontkwam.
In Baarle Nassau werd een fabriekje ontdekt waar kraaienpoten
gemaakt werden.
De smokkel leverde gigantische winsten op. In 1958 kostte één kg
boter in Nederland J3,20 . In België kon die verkocht worden voor
J7,50. Gemiddeld kostte de boter toen in België tweemaal zo veel
voor de consument dan in Nederland. Wanneer je dan met 1000
kg boter de grens over kunt geraken is er maar een klein
rekensommetje voor nodig om de winst uit te rekenen. Het
gerecht was overigens niet mals wanneer smokkelaars gepakt
werden. Vooral "de grote jongens" onder hen konden rekenen op
zeer zware straffen. Zo werden in 1964 de kopstukken van een
smokkelbende veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van 4
maanden tot 2 jaar en een gezamenlijke boete van meer dan 5
miljoen gulden !!
Naschrift
Op de dag van vandaag wordt er nog steeds gesmokkeld. Tabak,
boter, elastiek, sigarettenvloeitjes of vee wordt echter niet meer
gesmokkeld. EEG bepalingen zorgen ervoor dat de prijzen van
het merendeel van producten en artikelen nagenoeg gelijk zijn in
Nederland en België. De verschillen zijn in ieder geval zo klein dat
het smokkelen ervan niet lonend meer is. Het zijn andere waren
die stiekem, en dikwijls met groot vernuft, illegaal de grens overgebracht worden. Het zijn allerlei verboden drugs, die uit alle
hoeken van de wereld in Nederland gretig aftrek vinden. Daarbij
worden ook weer koeriers gebruikt om de kostbare vracht in dikwijls kleine hoeveelheden over de grens te smokkelen. De grote
jongens blijven achter de schermen en laten het vuile werk over
aan de sukkelaars, die wanneèr zij in het buitenland gepakt worden, voor zeer veel jaren achter de tralies gaan.
L'Histoire se répète.

OUDSTE CAFE VAN ULVENHOUT VERDWIJNT
door Ad Jansen
Inleiding
Per 1 april 2008 wordt Café De Harmonie aan de Dorpstraat van
Ulvenhout gesloten. Daarmee komt er een einde aan een
periode van twee eeuwen waarin op deze plaats een herberg en
café gevestigd was. De oudste horecagelegenheid van het dorp
gaat dicht, een slag voor het Ulvenhoutse sociale leven. Een
eeuw lang was het de thuisbasis van de Harmonie Constantia.
Het café speelde gedurende vele jaren een belangrijke rol in het
Ulvenhoutse carnaval. Het was een plaats voor bruiloften en
partijen, maar ook voor de ontvangsten bij de vele uitvaarten en
· begrafenissen in de Laurentiuskerk.
In de Brieven van Paulus 1 is de geschiedenis van de bebouwing
op deze plaats al eerder uitvoerig beschreven. Die historie begint
al omstreeks 1500. In dit artikel gaat het vooral over de laatste
twee eeuwen.
De eerste drie eeuwen, 1500-1800
De eerste bebouwing op deze plaats dateert van omstreeks het
einde van de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw. Deze
boerenwoning moet alles te maken hebben gehad met het huis
Grimhuysen, gelegen aan de overzijde van de straat vlak achter
de huidige kerk. Dit goed was een leen van de Heer van Breda .
De leenman was Jan bastaard van der Leek die sich noemt Van
Grimhuysen2 . Het grootste deel van de grond van het leen
Grimhuysen lag bij het huis aan de westzijde van de straat. Ook
ten oosten van de straat hoorden er nog enkele percelen bij, die
in het begin van de zestiende eeuw in andere handen zijn
overgegaan. In 1518 wordt er al melding gemaakt van een
woning op deze percelen. Later viel dit leen in kleinere delen
uiteen. In 1719 blijkt er een complete boerderij te staan op de
plaats waar nu het café te vinden is: een camer, stal, schuur,
torffkooij, hoff en boomgaert, dries en erf, groot een halve
bunder (= 64 are 50 centiare). Uit een acte van 1761 valt op te
maken, dat de boerderij herbouwd was en uit twee woningen
bestond.
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Er hoorde toen 210 roeden grond bij (ongeveer 67 are). In 1786
vond er door de kinderen van Adriaan Martens en Catrina van
Rooij een deling van de goederen plaats, waarbij de dochter
Wilhelmina het complex in handen kreeg.
Winkel en herberg, omstreeks 1806-1809
Omstreeks 1800 begint de geschiedenis van het pand Dorpstraat
55 steeds duidelijker te worden. In 1782 trouwde Wilhelmina
Martens met Laureijs van der Aa. Zij was winkelierster,
vermoedelijk had zij ook deze winkel van haar moeder geërfd.
Na de dood van haar man in 1793 hertrouwde Wilhelmina in
1797 met Joseph Madlener, afkomstig uit Zwitserland .
Vermoedelijk was hij herbergier van beroep. Tussen 1806 en
1809 is hij met een herberg begonnen, terwijl hij ook de winkel
voorzette. De oudste patentregisters, begonnen in 1806, vermelden dat Wilhelmina behalve winkelierster en broodslijtster ook
bier- en geneververkoopster was. In 1809 stond het patent op
naam van haar man. Hij had vergunning als winkelier, herbergier, slagter en verkoper van sterken drank4 . Na de Franse Tijd
werd in 1815 de Patentwet van kracht. Joseph Madlener stond
toen te boek als herbergier, winkelier van tabak en snuijf, koffie,
thee en kruidenierswaren 5 .
Na de dood van Wilhelmina Martens in 1834, was Joseph
Madlener eigenaar van de onroerende goederen. Het huis was
echter al eerder op 7 oktober 1833 verkocht aan Marinus van
Hooidonk. Deze verhuurde het café en de winkel enkele jaren
aan Matheus Verdaasdonk, In 1837 verkocht hij de zaak aan de
huurder: eene huijzinge en schuur, benevens tuin, erve en bouwland, groot 89 roeden en tien ellen (89 are 10 centiare), sectie D
716 bouwland, D 717 weiland, D 719 huis en schuur, D 720 weiland 6 .
Herbergen bij de (schuur)kerk
Dat Madlener in het begin van de negentiende eeuw een herberg
begon hangt nauw samen met de groei van de r.k.parochie van
Ulvenhout.
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In 1792 werd de oude schuur van het huis Grimhuysen , die sinds
de achttiende eeuw als schuurkerk had gediend voor de
uitgeweken parochie van Ginneken, door een nieuwe schuurke~k
vervangen . Dat gebouw ging steeds meer op een echt kerkJe
lijken . In 1817 kwam er zelfs een torentje. In het begin van de
negentiende eeuw werd het steeds duidelijker, dat de Ginnekenaren weer een parochiekerk zouden krijgen in hun eigen dorp.
In 1837 was de splitsing definitief. De Ulvenhoutse parochie
werd zelfstandig . Met de groei van de parochie was er bij de kerk
plaats voor een of twee café's. Madlener had dat goed gezien en
begon dus al omstreeks 1805 met een herberg . In 1830 volgde
een café in de boerderij op de hoek van het huidi~e dorpspl~in,
die toen eigendom was van Johannes Meeren . In dat Jaar
kreeg hij patent als kleintapper, inslag met de fles. Enkele jaren
later had hij ook patent als biljarthouder. Ook zijn opvolger en
schoonzoon Johannes Oomen had vergunning als tapper en
slijter.
Hier is nog steeds een horecabedrijf gevestigd.

.

Drie generaties Verdaasdonk, 1835-1913
Met de komst van de familie Verdaasdonk begon er een nieuw
hoofdstuk in de geschiedenis van Dorpstraat 55. Matheus
Verdaasdonk (1805-1853) was de zoon van Cornelius Matheus
Verdaasdonk (1771-1840), die rond 1804 een huisje bouwde
naast dat van zijn broer Abraham (1766-1821) aan de westzijde
van de Dorpstraat, net ten zuiden van de huidige Mgr.Van
Dijkstraat 8 .
Zowel vader als zoon was kleermaker van beroep. Matheus
trouwde in 1831 met Johanna Schoenmakers (1801-1871). In
1839 telde dit gezin dat toen al enige jaren de herberg van
Madlener dreef, drie kinderen . Er waren een inwonende knecht
en een meid, bovendien nog twee kostgangers. Na de dood van
Matheus zette de weduwe met de kinderen het bedrijf voort.
Behalve als slijter, tapper en biljarthouder had zij ook patent als
winkelier, kleermaker en pettenmaker. Bij deling in 1871 kwam
het café aan de zoon Cornelis ( 1833-1898) en zijn zuster Maria.
Later was de zuster Johanna Cornelia (1844-1907) mede eigenaar.
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Foto 1: Café Van Riel aan de Dorpstraat van Ulvenhout,
omstreeks 1940 . (fotocollectie Paulus van Daesdonck)

Foto 2: Café De Harmonie zoals er dat de laatste halve
eeuw heeft uitgezien ( foto Kees Leijten 2007)

Deze laatste trouwde in 1883 met Hendrik Gerard Rentiens uit
Chaam (1853-1923). Ook hij was kleermaker van beroep. Hij
woonde naast het huidige café.
Na het overlijden van Cornelis die geen kinderen had, was het
echtpaar Rentiens eigenaar van het café en van de panden aan
de Dorpstraat.
Al spoedig kwam er in de vorm van een neef een nieuwe Verdaasdonk als opvolger in het café. Ook hij heette Matheus
(Cornelis) en was een zoon van Petrus Verdaasdonk (18461907), die weer een broer was van de vorige eigenaar van het
café Cornelis. Matheus Cornelis Verdaasdonk werd in 1875
geboren te Antwerpen, waar zijn vader koperslager was . Toen
Matheus van kostschool kwam ging hij in huis bij de boven
genoemde tantes, die naast het café woonden. In 1903 trouwde
hij in Ginneken met de Antwerpse Isabella Regina Verheijen
(1880-1964). Het gezin kreeg in Ulvenhout drie zonen en drie
dochters. In 1904 werd hij door onderhandse aankoop eigenaar
van het café met 15 are gro"rld 9 .
Thé Verdaasdonk heeft het oude café herbouwd. Het pand kreeg
een "Franse kap" en een veranda met een schuin aflopend dak
(zie foto). Hij was één van de Initiatiefnemers van de Ulvenhoutse harmonie Constantia. Deze werd op 1 september 1906
opgericht. In de vergadering van 26 juli 1907 besloot dit gezelschap Café Verdaasdonk als vast repetitielokaal te kiezen . Dit
zou precies 100 jaar zo blijven. In datzelfde jaar liet Verdaasdonk
bij zijn zaak een harmoniezaal bouwen voor de repetities en
concerten van Constantia. De eerste steen die nog steeds in de
gang naar de zaal aanwezig is, vermeldt de datum van 17 november 1907. (zie foto 3)
In 1913 vond voor notaris Bode de openbare verkoping plaats
van het café met aanhorigheden te Ulvenhout, sectie D 1906,
huis, schuur en tuin, groot 14 are en 90 centiare 10. Behalve een
café en een harmoniezaal omvatte het complex beneden een
winkelruimte, terwijl er boven kamers waren voor pensiongasten .
De hoogste bieder was de Ulvenhoutse boswachter C.J.Bakker,
die het bod van FI. 5.200,- uitbracht in opdracht van Hendrik van
Riel, herbergier op de Bieberg .
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Matheus Cornelis Verdaasdonk overleed in 1919, na een ziekbed van tien maanden. Op 8 november van dat jaar werd hij te
Ulvenhout begraven.

Café Van Riel, 1913-1960
Hendrik van Riel (1851-1938) werd te Ulvenhout geboren als
zoon van Johannes van Riel (1810-1853) en Pieternella van
Hooijdonk. Zijn vader was landbouwer van beroep, geboren in de
gemeente Teteringen. In 1830 kwam Jan met diens vader Willem
van Riel uit Teteringen naar de Prinsenhoeve in Ulvenhout. Zijn
vader trouwde hier met Barbara Brillemans, ongehuwde zuster
van de pachter van deze eeuwenoude domeinhoeve. Willem van
Riel volgde deze pachter op de Prinsenhoeve op.
In 1880 werd de broer van Hendrik van Riel, naar zijn vader Jan
(1840-1916) genaamd, pachter van de Prinsenhoeve. Hoewel
ook Hendrik enige tijd op deze boerderij gewoond heeft, koos hij
een andere weg: hij werd herbergier. In 1885 vestigde hij zich in
Café De Bieberg 11 , waar hij de vergunning overnam van de in
dat jaar overleden weduwe J.Jordaens 12 . Het pand werd pas in
1912 zijn eigendom, toen hij het kon kopen van de familie
Ballintijn 13 . Kort daarna kocht hij echter Café Verdaasdonk aan
de Dorpstraat te Ulvenhout. Het café op de Bieberg deed hij over
aan Sjef Antonissen. Hendrik van Riel was overigens ook
eigenaar van enkele kleine woningen aan de overzijde van de
Ulvenhoutselaan, die omstreeks 1970 zijn afgebroken.
In 1913 vestigde Hendrik van Riel zich in het café in Ulvenhout.
Hij was getrouwd met Anna Cornelia Karremans (1860-1947).
Het gezin had drie zonen. De oudste zoon Johannes Jacobus
(1887-1947) was naast herbergier ook bakker van beroep. Zijn
bedrijf was aan de achterzijde van het café ondergebracht. In het
noordelijk deel van het pand was vanouds de winkel gevestigd.
Hotel-café-restaurant Van Riel werd na de dood van Hendrik in
1938 voortgezet door deze zoon, samen met zijn moeder, die de
teugels in het café strak in handen hield.
In de volksmond ging men dan ook naar Kee van Riel. Het uiterlijk van het café bleef in deze periode nagenoeg onveranderd.
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Omstreeks 1960 verkocht de familie Van Riel het café aan de
brouwerij die een en ander weer overdroeg aan de nieuwe
herbergier M.C.van Vlimmeren. In 1964 werd P.C.van Ett~n
eigenaar, die een aantal jaren later nog werd opgevolg~-door ZIJ~
zoon Kees. In deze periode werd het winkelgedeelte b1J het cafe
getrokken en kwam er een grote veranda aan de voorzijde met
een plat dak, waarop de naam van het café De Harmonie werd
aangebracht. In 1986 nam Joop Hurkx (1954-1998) de zaak
.
over. (zie foto 2)
.
.
14 .
Voordien was hij eigenaar van Reisbureau De Pelikaan in Ginneken. In 1986 trad hij echter in de voetsporen van zijn overgrootvader Adrianus Hurkx, die herbergier _was in het andere
café aan de Dorpstraat in Ulvenhout en dat in 1900 geheel herbouwd heeft. Dit café op de hoek van het Dorpsplein was later
15
gedurende vele jaren bekend als Café D_e ~ong . Me~ de laatste
herbergier Van der Peijl in De Harmonie Is er een einde gekomen aan de geschiedenis van dit café dat twee eeuwen heeft
bestaan en precies 100 jaar de thuisbasis is geweest van harmonie Constantia.
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HET GETAL 7 IN HET JAAR 2007
door Wilt Segers
Eerder verschenen in De Runstoof, verenigingsblad van HKK Care/ de Roy te Alphen

Het getal 7
De trilling van de 7 heeft menig mens geïnspireerd . Tijdens de
voorbereiding van de nieuwjaarsbijeenkomst kwam ik natuurlijk
het getal 7 tegen. Ik wist al dat er 7 geiten in het huis van
moeder geit woonden, en dat Klein Duimpje 6 broers had, dus ze
waren thuis met zijn 7-en, en dat hij de 7 mijlslaarzen van de
reus leende, sneeuwwitje kwam bij 7 dwergen terecht, die
natuurlijk een hele huisraad van 7 hadden: 7 stoelen, bedden en
eetgerei.
Sprookjes
Er zijn 7 nieuwe sprookjes van de Efteling, die staan op een DVD
en kosten € 1O per deel. Er zijn ook 7 Indische Waterlelies. In
Duitsland zijn er 7 Schwaben (7 domme maar dappere mannen)
en in heel veel andere landen zijn er veel verhalen met 7 figuren,
7 keer op de deur kloppen, en dan gaat die vanzelf open. Er zijn
7 sprookjes uit Rusland , Slovenië, Polen, Slowakije, Kroatië,
Servië, Roemenië etc. Er zijn 7 sprookjes van Grimm, en Jacob
Campo Wejerman schreef het sprookje Kristina 's vagevuur:
Kristina was een kamernier, zij zorgde voor 7 melkkoeien en zij
was heel vroom in haar handel en wandel.
Geloof
Omdat ik katholiek ben opgevoed weet ik dat er 7 sacramenten
zijn . 7 hoofdzonden (probeer ze maar te vinden) dat ik soms in
de 7cte hemel ben, dat er 7 dwaze en 7 wijze maagden waren (de
dwazen hadden geen extra olie voor de lampen meegenomen ,
en je begrijpt het al, de 7 wijzen wel .en dat er 's avonds 14 (2 X
7) engelen, die over mij waakten aan mijn bed stonden. En dat in
het oude testament de legers 7 keer om de muren van een stad
liepen. De bedoeling was dat die stad zich dan overgaf. Ik ken
ook de 7 vette en 7 magere jaren uit de bijbel. En Abraham had
7 zonen, maar die deden wel heel gekke dingen .
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Eerst de ene arm, dan de andere erbij omhoog, dan op 1 en dan
de tweede knie erbij gaan zitten, ene elleboog, dan de andere
erbij, en dan bij de 7de je hoofd op de grond leggen. Als dat echt
gebeurd is, zal er niet veel van die 7 zonen terecht zijn gekomen.

JOHN BRASPENNINCX:

De 7de dag

Een van de bekendste en beruchtste smokkelaars uit onze streek
was John Braspennincx. Hij was een van de acht kinderen uit het
gezin van Jan en Julia Braspennincx die geboren werden in
Rijsbergen. John groeide evenwel op in Effen waar zijn vader een
rijwielzaak had.
Op jonge leeftijd begon hij als hulp van zijn moeder met de verkoop van ijs om een paar centen te verdienen en te sparen voor
een koersfiets. Want dat was zijn grote hobby; fietsen .
Eenmaal in het bezit van een koersfiets ging hij wedstrijden rijden
en niet zonder succes. De overwinningen stapelden zich op met in
1936 als voorlopig hoogtepunt het Nederlands kampioenschap bij
de categorie der onafhankelijken. Hij stapte daarna over naar de
rijen der beroepsrenners en veroverde daar nog tweemaal (in
1937 en 1942) de Nederlandse titel. Hij was enige keren deelnemer aan het wereldkampioenschap en was in 1937 deelnemer
aan de Tour de France waar hij het 6 etappes volhield . Op 35
jarige leeftijd, in 1949, hij had toen al een heel smokkelaarbestaan
achter de rug, won hij nog de 8 van Chaam.
De fiets was het meest gebezigde vervoermiddel van de smokkelaar in die tijd. Getuige daarvan is een studie die J.Erkens samenstelde t.b.v. douaniers om smokkelaars te herkennen en op te
pakken. "Elke smokkelaar heeft een fiets en hoe handig weet hij
er gebruik van te maken. Hij rent heen en weer naar bijeenkomsten in cafés hier en over de grens en wordt als voorloper gebruikt
bij het vervoer van smokkelwaar" Het was dus niet verwonderlijk
dat de jonge John door zijn wieleractiviteiten in het smokkelmilieu
terecht kwam.
Het coureursleven bracht hem al op jonge leeftijd in aanraking met
personen die met het smokkelen van boter hun kost verdienden .
Er waren in die tijd, voor de Tweede Wereldoorlog, veel
wedstrijden in Belgie, hij was dus een regelmatig terugkerende
gast aan de grens die geen argwaan wekte.
Hij beschikte over veel vrije tijd en tijdens zijn trainingstochten
leerde hij alle binnenwegen over de grens kennen .

Als kleuter zong ik al van de 7 kikkertjes in een boerensloot, ik
deed de ?-sprong en 1 2 3 4 5 6 7-wie zal ik een kusje geven, ik
vond dit een rotspel want ik durfde niet te kussen.
Natuurlijk ontging mij vroeger ook niet dat er 7 dagen waren, en
dat die 7de dag een fijne was, ik ben nog steeds blij dat God toen
rustte, want dankzij hem hoefde ik op 10-jarige leeftijd op die dag
geen volle emmer aardappelen te schillen. Later, groter gegroeid, ontdekte ik de 7 knooppunten (Chacra's) van mijn lichaam en de 7 spirituele wetten van de yoga. Het oefenprogramma verwijst naar oude sprookjes.
Liedje
Zevenblad in de tuin is niet alleen goed voor de soep, maar
wordt een ware bodembedekker. Een 7-armige kandelaar staat
bij mij thuis op de kast. Op de weg van Oss naar Grave stond het
huis Zevenbergen en van hier naar Rotterdam ligt de plaats
Zevenbergen. Trouwens; Zevenhuizen bestaat ook al, het ligt in
de buurt van Waddinckveen. Ik vond de ?-klapper toch heel wat
geluidsvriendelijker dan de vuurwerkbommen van nu.
En dan tot slot zingt Frans Bauer: 7 brieven heb ik jou geschreven, 7 brieven uit een ver land, Maar een antwoord heb ik nooit
gekregen, Eenzaam sta ik aan het stille strand.
Dit liedje kan ook over 7 rozen en 7 tranen gaan. Frans heeft het
ook maar van iemand geleend. Het vervolg van het liedje is dat
hij snapt dat de liefde aan de andere kant voorbij is. Helaas, zo
gaan die dingen. Hij wil er wel voor op en neer komen, om te
zien of zij nog van hem houdt, maar hij heeft geel geld voor het
vliegtuig, of hij heeft zijn been gebroken, denk ik, want hij
vervolgt: Als ik kon, dan vloog ik nu naar jou, om te zien of jij nog
van me houdt
Ten slotte
Maar ik ben nog nooit in 7 sloten tegelijk gelopen!

WIELER- EN SMOKKELKONING
door: Jan Bastiaansen
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Al gauw had hij door dat er met het smokkelen van boter makke~ijker g~~? te verdienen was dan met koersen. Boter was in die tijd
rn Belg,e veel duurder dan in Nederland. De botersmokkel tierde
dan ook welig . Veel Brabanders pikten daar een graantje van
mee, men beschouwde het smokkelen niet als een misdaad,
eerder als een sport om uit handen van de commiezen te blijven.
In het begin werd er dus boter gesmokkeld, dat gebeurde door 's
nachts met pakken boter van 50 kg via allerlei binnenwegen de
grens over te steken. Veel mensen uit de grensstreek deden dat
om aan de armoede te ontkomen. Men liep alleen of met een paar
mensen de grens over, het was maar kruimelwerk. Toch was het
gevaarlijk want de douane (commiezen) waren gebrand op het
pakken van smokkelaars. Belgische douanebeambten konden
zelfs een premie opstrijken voor het gevangen nemen van smokkelaars. Regelmatig werden dan ook mensen gepakt door de
douane.
John was een zeer koelbloedig en geslepen smokkelaar. Steeds
wist hij trucjes te verzinnen om de commiezen om de tuin te
leiden. Da~ be~orgde hem naam als smokkelaar. Zo kon hij op den
duur volk rn dienst nemen dat tegen betaling voor hem de grens
overtrok. Met ploegen van soms wel 20 man, elk met 50 kg boter
op hun rug, trok men de grens over. John zorgde dan dat de
commiezen afgeleid of omgekocht werden zodat de hele meute
ongestoord de grens over kon steken. Er werd veel geld verdiend
en de John genoot aanzien als smokkelaar. Zijn helpers, de
dragers, werden goed betaald voor hun gevaarlijke werk. Er
waren weken bij dat hij f 60.000,- aan lonen uitbetaalde.
Uitbetaling vond meestal plaats in café "de Vos' in Antwerpen. Hij
betaalde honderdduizenden guldens voor omkoping van ambtenaren, grenspersoneel en militairen. Wanneer dragers tijdens hun
tocht ge~akt werden en later veroordeeld werden tot lange
gev~_
ngenrsstraffe_n zo_rgde d'n Bras voor de achtergebleven
famrhe door hen f1nanc1eel te steunen. Hij ging voor zijn personeel
letterlijk en figuurlijk door het vuur en kocht hen eventueel met
veel geld vrij.
Om zijn smokkelactiviteiten zo veilig en efficiënt mogelijk te laten
verlopen werden burgerlijke en militaire autoriteiten op grote
schaal omgekocht. De zaken liepen goed en allengs werden de
activiteiten uitgebreid.
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Zo begon hij ook tabak te smokkelen dat van België naar Nederland vervoerd werd en in Nederland een goede prijs maakte.
De tabaksmokkel in de oorlog werd vanuit Antwerpen geregeld.
Omgekochte Duitse legerofficieren zorgden voor officiersuniformen en kisten, voorzien van legernummers, waarin de tabak
met militaire voertuigen de grens overgebracht werd. Na de oorlog
"organiseerde" hij militaire vrachtbrieven waarmee de smokkelwaar vervoerd kon worden in auto's voorzien van een bord DVO
(Departement van Oorlog). Omgekochte militairen van de
grensbewaking zorgden voor een vrije en ongestoorde doorgang
over de grens.
Talloos zijn de smokkelverhalen die over d'n John de ronde deden. Hij werd gevierd (als wielrenner) en gevreesd (als smokkelaar). Zijn brutaliteit en koelbloedigheid waren ongelofelijk. Zo
"heroverde" hij eens een in beslag genomen militaire vrachtwagen
met 3000 kg tabak op de douaniers door zich met enkele maten te
vermommen als MP (militaire politie) en met veel verbaal geweld
de auto op te gaan eisen.
Op een andere keer werd een van zijn naaste medewerkers in
Rotterdam opgepakt en later op een deportatietrein naar Duitsland
gezet. Zijn vele geld kon deze keer niet voor omkoperij aangewend worden zodat hij het over een andere boeg moest gooien. In
de bossen van Amersfoort, waar de trein passeerde, werd deze
tot stoppen gedwongen door d'n Bras die verkleedt was als een
hoge Duitse officier. Zijn medewerker werd er uitgepikt waarna de
trein zijn weg kon vervolgen.
Kort na de oorlog verlegde hij zijn activiteiten naar Frankrijk. In
korte tijd verdiende hij veel geld met het op grote schaal smokkelen van elastiek van België naar Frankrijk. Met de winst uit die
handel schafte hij zich een aantal oude legervoertuigen aan die
verbouwd werden tot pantserwagens. Die had hij nodig om de
Belgisch-Nederlandse grens met geweld over te kunnen steken.
De militaire grensbewaking was overgenomen door douanebeambten die hun taak serieuzer opnamen dan de militairen.
Omkoperij was er niet meer bij en d'n Bras werd overal gezocht
wanneer er weer smokkelactiviteiten gesignaleerd werden. Met
rookbommen , oliesporen en kraaienpoten werden de achtervolgende douaniers uitgeschakeld. Er werd ook geschoten, kortom
het smokkelen werd een keiharde zaak.
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RIJTERISNMRTOE 9
door Toon van Miert

Hij bezat op een bepaald moment zeven pantserwagens die
zwaar geladen met smokkel-waar regelmatig schietend de grens
over kwamen. Dat kon evenwel niet verhinderen dat hij in 1957
tegen de lamp liep.
Justitie was bij het onderzoek verbaasd over de omvang van de
smokkelactiviteiten. Na een rechtzaak, die in de Belgische en
Nederlandse pers veel aandacht kreeg, werd John tot een lange
gevangenisstraf veroordeeld. Door het betalen van een zeer hoge
boete kon hij die straf reduceren tot enkele maanden.
Na het uitzitten van die gevangenisstraf waren de beste tijden van
de smokkelarij voorbij en John ging het rustiger aan doen. Toch
namen oude rivalen hem nog een keer te pakken. In de buurt van
Keulen waar hij zich gevestigd had en in de autohandel zijn kost
verdiende, werd hij met veel geld op zak in een taxi gelokt waarna
men hem hardhandig van zijn geld beroofde. Bewusteloos geslagen werd hij uit de taxi gegooid. Twaalf dagen lag hij in coma in
een Keuls ziekenhuis alvorens weer bij zijn positieven te komen.
Hij zou nooit meer de oude Bras worden. Hij keerde terug uit
Duitsland en vestigde zich in Breda waar hij een horecazaak
begon. Na een aantal jaren verkocht hij die en vestigde zich in
Zundert waar hij nu nog in stilte van zijn oude dag geniet.
In 1953 verscheen een boek over deze legendarische smokkelaar. "Koning der kermiscourses en der smokkelaars" is een
geromantiseerde levensbeschrijving van d'n John, geschreven
door D'n Dre van Ulvenhout, pseudoniem voor A.L.Grauwmans.

Hoe vaak ben ik al niet langs de Mark naar Hoogstraten gefietst?
Ik heb de veranderingen in het landschap zien ontstaan en de
nieuwe Mark. De vistrappen hebben meer leven in de brouwerij
gebracht, al zorgt de laatst aangelegde - die tegenover de
watermolen van Meersel Dreef - ook voor ergernis. Was het nou
nodig om al de prachtige ouwe bomen te kappen? Maar nou is
wel de oude en oudste loop van de Mark duidelijker zichtbaar
geworden en dat is interessant.
Bij de stuw aan het eind van het fietspad heeft 11 januari 1814
een van de "onderdelen" van de Slag van Hoogstraten plaatsgevonden. De Slag was eigenlijk een reeks schermutselingen die
zich in dit gebied afspeelden. Een regiment geallieerden o.a
Kozakken rukte op over de Laarsche heide en de Waaijenberg
(gemeente Zundert) naar Meer. Er ontstonden op verschillende
plaatsen gevechten. In de omgeving van de Eindsestraat, niet
ver van het eindpunt van het fietspad, ligt nog een akker die in
het verleden als de "Kozakkenkuil" bekend was . Er is wel een
serieuze slag op de grens van Minderhout en Meer geweest. In
totaal zijn er 1200 tot 1600 doden gevallen .
Bij de aanleg van de HSL-lijn is de "Man van Meer" gevonden:
een skelet waar 26 knopen en fragmenten van een militaire jas
en rijbroek bij lagen. Waarschijnlijk een gesneuvelde Pruisische
soldaat. Of is hij door een inwoner van Meer vermoord? In het
boek "Meir (in de Kempen) " van Gratianus (J .B. Michielsen)
staat een spannend verhaal over de moord op een Pruis. Aan de
Johan Lijsenstraat op nog geen 200 meter van het graf van de
"Man van Meer" was in het verleden al een "kerkhof der
ongelovigen". Hier zijn in de 16e eeuw soldaten van Maurits
begraven. Misschien wilde men de lutherse Pruis daar ook
begraven maar wist men de plaats niet zo goed meer.
Tijdens de aanleg van de HSL-lijn zijn voorwerpen uit de ijzertijd
gevonden en aanwijzingen dat er hoeves gestaan hebben.
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Kapel van de
H.Rosalia
in Meer

" t Geboei" bij de
kerk in Meer.
Vanuit het raampje
sprak
de gemeentebode
de kerkgangers toe

Belangwekkend zijn de opgravingen vanaf 1966 uit de middensteentijd, zo'n 7000 jaar voor Christus, op de Meirberg, een
geschikte droge plek om te wonen in een overwegend natte
streek. Het viaduct over richting Zundert en dan links de Kettingdreef in. De site is uniek in België vanwege de methode van
opgraven; in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
in Brussel staat permanent een maquette van de kampplaats op
de Meirberg tentoongesteld.
Misschien moeten we maar eens een deskundige op dit terrein
op een van onze avonden uitnodigen.
Als je de Kettingdreef uitrijdt, kom je op de Maxburgdreef uit.
Rechtsaf maar en aan het eind van de dreef zie je links Maxburg
liggen.

Tegenwoordig is het een Bed and Breakfest van een wat
duurdere klasse. Het kasteel is volledig gerestaureerd en dat
was hard nodig: het was volledig vervallen . Maximiliaan van den
Bergh heeft het in 1869 gebouwd. Op de akkers erom heen
verbouwde hij graan die hij nodig had voor zijn jeneverstokerij .
Later zijn het kasteel en de omliggende gronden vaak opgedeeld
van eigenaar veranderd. Voor 1984 kwam ik er vaak. Een
Antwerpse bewoner van een van de portiershuizefl had me in
contact gebracht met de onderpastoor van Meer, Albert Naveau,
die in de linkerbijgebouwen woonde als hij tenminste niet in
Frankrijk zat. Een interessante man, die onderpastoor.
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Het gerestaureerde Maxburg
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Hij heeft me veel over het verleden van en zijn bemoeienissen
met het kasteel verteld. Van zijn huishoudster ("Zonder haar was
ik allang dood geweest. 'J mocht ik de vochtige kapel bekijken.
Tegen de muur kruiswegstaties geschonken door rijke Maxburgminnaars. Mooie glas-in-loodramen: de heilige Hubertus (de
toenmalige eigenaar van het kasteel was een verwoed jager), de
heilige Constantinus (de opvolger van Maximiliaan heette
Constantinus en die verhief deze heilige tot patroonheilige van
Maxburg) en boven het altaar Rosalie en Stefanus. Ze zijn van
Jan Huet, de kunstenaar uit Wortel van wie in de streek zo veel
mooie kunstwerken te bewonderen zijn . Naveau had op Maxburg
een vogelmuseum. In de Tweede Wereldoorlog heeft hij veel
mensen verborgen die voor de Duitsers moesten onderduiken .
Met paard en wagen ging hij na vuurgevechten - Maxburg lag in
de frontlijn - de lijken van soldaten ophalen om ze een behoorlijke begrafenis te geven. Och, er valt nog zo veel meer te vertellen over Maxburg en zijn omgeving .
Op het kaartje dat bij dit artikel is toegevoegd, ziet u dat heel wat
- altijd rustige - wegen naar Meer leiden.
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De stevige parochiekerk, O.L.Vrouw Bezoeking, is net als die
van Minderhout, vanaf ± 1245 bediend door de Witheren van de
Sint-Michielsabdij in Antwerpen.
Tegen de kerkmuur de grafsteen van de laatste Witheerpastoor
die in 1848 gestorven is. De kerk is meestentijds dicht. Loop
even het kerkhof op. Schuin tegenover de ingang van de kerk
staat een merkwaardig halfrond gebouw-tje: " 't Geboei", het
gebodenhuisje. In vroegere tijden zat hierin de bode van de
gemeente die de kerkgangers op de hoogte bracht van nieuws,
plichten en rechten. Zouden er nog meer van deze
gebodenhuisjes in de omgeving zijn?
We rijden nog even langs de kapel van de heilige Rosalia,
patroonheilige van Meer. Op de plaquette lezen we:
Sint-Rosaliakapel
Bouwjaar 1945
Deze kapel werd gebouwd onder impuls van pastoor
Petrus Aarts uit dankbaarheid omdat Meer bespaard
bleef van het zwaarste oorlogsgeweld. De kapel is
toegewijd aan de H. Rosalia, de beschermheilige
die Meer in de 17de eeuw definitief van de pest
vrijwaarde.

* * *

LEZINGENREEKS 2008
In samenwerking met de BRG organiseren de heemkundekringen
uit de gemeente Breda ook in 2008 een reeks lezingen.
06 maart drs Ottie Thiers Huis Mastbooms, huis en inventaris
13 maart Marius Broos West-Brabantse Spoor- en Tramwegen
20 maart Dr Ch Caspers Bedevaarten in Noord-Brabant
27 maart dr Leo Adriaenssen De 80-jarige oorlog en de Nassaus
De lezingen worden gehouden in Prinsenbeek in Museum De
Rijf. Deelnameprijs voor 4 lezingen incl. koffie€ 22,50.
Over overige zaken informeren we u in BvP 168 van februari a.s.
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NIEUWS UIT HET
MUSEUM 71
door Kees Leijten

LEVEN AAN DE LANDSGRENS
Op 2 september opende Paulus een nieuwe tentoonstelling over
het leven aan en langs de landsgrens. De tentoonstelling werd
geopend door Sjef Schellekens, publicist en amateurhistoricus
uit Hoogstraten, die zeer bekend is met onze streek.
Met veel verve leidde hij de bezoekers in op het thema van de
tentoonstelling: onze gezamenlijke grensgeschiedenis.
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. De tentoonstelling is een groot succes. Velen weten op de zondagen de weg naar het museum te
vinden en zijn enthousiast over de expositie.
Ook nieuwe foto's zijn aan de tentoonstelling toegevoegd

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
GINNEKEN EN BAVEL IN OUDE ANSICHTEN (2008-1)
KERMIS IN ONZE DORPEN
KERSTSTALLEN
MARK VANAF DE OORSPRONG (2009-1)
RELIGIEUS ERFGOED IN ONS HEEM (2008-11)
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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COLLECTIE MUSEUM
Steeds komen er weer leuke dingen binnen voor onze collectie.
Sommige zaken worden gelijk in de permanente expositie
opgenomen, andere zaken verhuizen naar het depot voor een
tentoonstelling te zijner tijd .
In de afgelopen maanden kwamen onder andere binnen:

SET CANONBORDEN VOOR OP ALTAAR
Van de familie Van den Dungen ontvingen we een set canonborden, die een goede plaats hebben gekregen in onze kapel

ONBEKEND VOORWERP
Van ons lid Guus .Rombouts ontvingen we een stuk gereedschap dat we niet thuis kunnen brengen.
Het is geen tang en ook geen snoeischaar. Wat het wel is wist
de schenker niet en wij ook niet

BRANDIJZER JdR
Van Jan de Roover ontvingen we een brandijzer dat gebruikt
werd om een eigendomskenmerk in hoeven van kalveren te
branden.

ZULTPAN
Van de familie Raps ontvingen een zultpan .
In deze pan kan een hele varkenskop in . Om zult te maken !
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SLIJPMACHIENT JE
Apparaat om de messen van grasmaaiers te slijpen

IN MEMORIAM
In de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen
van
21/08 Liesje Janssens Boeren Tweeschaar 44 Bavel
67 jr
11/11 Clasine van Hooijdonk
Dorpstraat 67 Ulvenhout 85 jr
20/11 Mart Gooijers
Molenstraat 57 Ulvenhout 62 jr
Dat zij mogen rusten in vrede
Paulus zou het zeer op prijsstellen 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 prentje worden aan onze collectie toegevoegd.

't GOEIJE GOEDT
Donderdag 20 december a.s wordt in het Openluchtmuseum te
Arnhem brouwerij De Roskam uit Ulvenhout weer opgestart.
De bierpullen en de kruiken dragen de beeltenis van Henri
Nooren , de laatste brouwer in Ulvenhout.
Helaas heet het bier niet Roskam maar "'t Goeije Goedt"
Dinsdag 20 november j.l is door een filmploeg uitvoerig gefilmd
in en om ons museum voor een documentaire over de geschiedenis van de brouwerij die in het museum na 20 december te
zien zal zijn.
...
Ons museum heeft nog een grote affiche waarin de brouwenJ in
1890 te koop werd aangeboden.
Zie voor meer informatie over Brouwerij De Roskam BvP 53 dd 15-07-1985
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HEEMKUNDIG WEERBERICHT 155

CAFÉ "IN DE LEEUW" OP STRIJBEEK

december - wintermaand - wendemaand

door Jan Bastiaansen

Op kerstmis hel en klaar (25/12)
Volgt een hooggezegend jaar

januari - louwmaand -vorstmaand
Is Paulus' Bekering hel en klaar (25/01)
Wacht dan op een heel goed jaar

DVD NOG VERKRIJGBAAR
Hebt u de DVD-Ulvenhout 1967 nog niet?
Tijdelijk zijn ze nog te koop in ons museum voor€ 6,- per stuk.
Zolang de voorraad strekt.

HAIKU OP PAULUS
Vroeger in ons heem
Zoveel herinneringen
Brieven van Paulus
* een Haiku is een drieregelig vers met 5-7-5 lettergrepen

KERSTSTAL OPGERUIMD?
De kersttijd is weer aangebroken, een kerstboom gezet.
Daaronder of in de buurt daarvan de oude kerststal zojuist van
de zolder gehaald.
De gebroken beeldjes gelijmd en de kerststal staat weer gezellig
tijdens kerstdagen en de jaarwisseling. De traditie wil tot Driekoningen (6 januari) of zoals de dag vroeger heette "Dertiendag",
de dertiende dag na Kerstmis.
In een van de komende jaren wil Paulus een tentoonstelling houden van Kerststallen, dus mocht u de uwe ooit opruimen, vergeet
Paulus niet.

2008 JAAR VAN HET RELIGIEUS ERFGOED
2009 JAAR VAN DE VOLKSCULTUUR

Als echtgenoot van kleindochter Nelly van Janeke Herremans
wil ik graag nog enkele aanvullingen plaatsen op het artikel van
Ad Jansen in Brieven van Paulus 166. (pagina 59)
Johannes Franciscus Herremans
Het was niet Franciscus Johannes maar Johannes Franciscus
Herremans die in 1885 al een vergunning had voor de verkoop
van sterke drank. Het cafeetje op Strijbeek droeg de naam "In
de Leeuw" (oral history).
Johannes Franciscus Herremans werd geboren in Meerle op 4
juli 1838 en overleed in Ginneken op 4 maart 1899. Hij was de
zoon van Jacobus Herremans en Maria Boeren, respectievelijk
geboren in Meerle en Minderhout.
Johannes huwde met Adriana Cornelia van Mechelen, geboren
in Meerle op 4 oktober 1835, dochter van Cornelis van Mechelen
en Maria Snijders. Ze overleed in Ginneken op 4 oktober 1835.
Het gezin van Johannes en Adriana telde zes kinderen, waarvan
Adrianus (Janeke) Herremans geboren in Meerle op 28 december 1863 en overleden in Ginneken op 13 februari 1942 de
vierde in de rij was. Na het overlijden van zijn moeder, die toen
weduwe was, huwde Janeke met Dorothea Bömer (zie aldaar)
en nam de boerderij en het café over.
Adrianus (Janeke} Herremans
Adrianus (Janeke) Herremans huwde op 38 jarige leeftijd, op 15
januari 1902 in Ginneken met de 32 jarige Dorothea Elisabeth
Bömer, geboren in Mook (Gld) op 3 december 1869 en overleden in Ginneken op 4 mei 1940.
Janeke Herremans en Dorothea Bömer namen na hun huwelijk
op Strijbeek de boerderij en het café "In de Leeuw" over.
Dorothea was in de streek bekend als iemand die zelf zalf
maakte tegen allerlei kwaaltjes. Veel mensen uit de omgeving
wisten haar daarvoor te vinden .
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Het echtpaar kreeg vier kinderen:
1) Bernardus geboren op 13 november 1902 in Ginneken
trad in 1929 in tot de orde van de Minderbroeders
Kapucijnen (pater Gondulf) en werd na zijn studies op 25
mei 1929 tot priester gewijd. Hij overleed in Izegem (B)
op 10 april 1960.
2) Cornelia Dorothea, geboren op 11 januari 1904 in Ginneken trad in 1926 toe tot de orde der Franciscanessen
(zuster Maria Gondulpha). Zij overleed in Breda op 14 oktober 1966 en werd in Roosendaal op het kloosterkerkhof van het moederhuis begraven.
3) Franciscus Johannes, geboren 20 september 1905 in
Ginneken en overleden in Breda op 27 oktober 1979. Hij
huwde in Ginneken op 11 mei 1932 met Anna van
Opstal, geboren in Meerle op 12 juni 1905 en overleden
in Breda op 26 januari 1980, dochter van Jan van Opstal
en Elisabeth van Gils. Het echtpaar kreeg 13 kinderen.
4) Maria, geboren 8 oktober 1907 in Ginneken en overleden
in Nieuw Ginneken op 17 maart 1971. Zij huwde in
Ginneken op 10 mei 1933 met Johannes van der Velden,
geboren in Ginneken op 11 juli 1907 en overleden in
Nieuw Ginneken op 7 juli 1974, zoon van Antonius van
der Velden en Johanna Jochems. Het echtpaar kreeg 12
kinderen.
Dorothea Bömer
Dorothea was de dochter van Bernardus Bömer die geboren
werd in 's Heerenberg op 3 mei 1810 en overleden in Ginneken
op 5 februari 1881. Bernardus huwde in Ginneken op 21 februari
1857 met Dorothea van Boxel, geboren in Ginneken op 29 augustus 1828 en overleden in Ginneken op 17 april 1903, dochter
van Cornelis van Boxel en Adriana Verheyen.
Bernardus was douaneambtenaar en deed dienst aan verschillende grensposten in Nederland. Zo ook o.a. in Oefelt (Gld). Op
23 december 1871 verhuisde het gezin Bömer van Mook naar
Ginneken. Volgens een uittreksel van de gemeente Mook bestond het gezin Bömer toen ·uit Bernardus, zijn vrouw Dorothea
en hun 2 jarige dochter Dorothea.
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Volgens registers van de burgerlijke stand bestond het gezin
toen echter reeds uit drie kinderen, Anna geboren op 3 december 1857 in Oefelt, Hubertina, geboren op 14 juli 1862 in Oefelt
en genoemde Dorothea. Onbekend is waarom de twee oudere
kinderen Anna, toen 14 jaar oud en Huberdina, toen 10 jaar oud ,
niet op het uittreksel van vertrek stonden .
Omdat Bernardus en Dorothea in Ginneken gehuwd waren was
Ginneken vermoedelijk al eerder de standplaats van Bernardus
geweest en had hij daar toen waarschijnlijk zijn vrouw Dorothea
van Boxel leren kennen. Kort na hun huwelijk is het echtpaar
naar Oefelt verhuisd waar hun vier kinderen geboren werden.

Het gezin van Janeke Herremans op 25 mei 192~ ter
gelegenheid van de priesterwijding van Bernardus. Corne/Ja, de
kloosterzuster ontbreekt op de foto.
V.l.n.r. Maria, Janeke Herremans, Bernardus, Dorothea Bömer
en Franciscus
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Agenda 2007/2008 (145)
Belgische Vluchtelingen 1914-1918
Braspennincx, Smokkelkoning
Café In de Leeuw
Collectie Schilderijen
Convocatie 11
De Dodendraad
D.V.D Ulvenhout
Dorpen over de grens
Getal zeven in 2007
Goeije Goedt
Harmonie verdwijnt
Heemkundig Weerbericht 155
Inhoud Brieven van Paulus 167
In Memoriam
Jacobskapel in 't licht
Jan Smeekenspad
Kwartierstaat Jan v.d .Westerlaken
Lezingenreeks
Malta van Start
Meer over de buren
Nieuws uit het museum 71
Oudste Café verdwijnt
Paulus in Gesprek met. ... .. ( 1 )
PaulusMail
Rijterisnaartoe 9
Smidje Verholen
Smokkelen
Uitspraak 157
Wieler- en Smokkelkoning
Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar
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UITSPRAAK 157
Nederland staat bol van plannen en initiatieven over andermans
eigendommen
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Toon van Miert
Kees Leljten
Jan van Dorst
Anneke Oomes-v d Berg
Hans van der Zanden
Toon Goos
Jan Grauwmans
Jos Verschuren
Louis Vriens

ERELEDEN
Jan van der Westertaken +

:
.
:
:

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
8
2 secretaris

:
:
:
:

penningmeester
28 penningmeester
medewerker Bavel
medewerker Ulvenhout

: medewerker Galder-Strijbeek

: Erevoorzitter

PUBLICATIES ( verkrijgbaar In het museum )
1975
Monumentenboekje
1977
Molen 'De Korenbloem'
1977
130 jaar Mariaschool
1978
Korenmolen De Hoop
1979
Drie eeuwen kerk in Ulvenhout
1980
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken
1981
Driekwart eeuw Constanlia
1982
David T omkins
1983
100 jaar school Galder
1983
Veldnamen 1-25 (1983-1988)
1984
Carnaval Oud en Nieuw Ginneken
1985
Bibliografie 1
1985
Tussen Witte Wolk en Anneville
1986
Wandelen in Strijbeek
1987
Kerken in Bavel
1987
Wandelen in Ulvenhout ( Callot)
1990
Het Mastbos en Van Schermbeek
1990
Gem. Nw Ginneken in verleden en heden
1994
De Ginnekensche Tramweg Mij.
1994
Bibliografie Il
1996
Wandelen op Luchtenburg
1996
Veldnamen 26 (Index)
1996
Gemaallijst 1795
Straatnamen
1997
1999
Carnaval in Ulvenhout
1999
Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout
2003
Boerderijen in 'I Heem v. Paulus
Sint Laurentiuskerk 1904-2004
2004
2006
Paters van de Heilige Harten
2006
Vlooienmarkt Ulvenhout
2007
50 Jaar KSO-Ulvenhout

Gerard Mous + : Erelid

.JUII VUIi

J.M.E.M. Jespers
J .C. van der Westerl aken
C.J.M. Leijten
H. Dirven, K. Leenders e 11
Dr. J.LM. de Lepper
H. Dirven , J. v.d. W esterhtkon
J . en R. v.d. Westerleken
Drs. H. Verhoeven (BvP "\IJ)
A. Verkooijen e.a. (flvl' 44)
Ir. Chr. Buiks (per deel)
Brieven van Paulus 46
M. Beugels, C . Le,jton (IM ",'•)
J.M.E.M Jespers
J. Jespers en Drs H v,uho v 11
Dr. C.S.M. Rademakor ~,:., U
Ir. W. Bonekemp, M ljc;hnr pn,
A . J . Spierings
Jac Jespers
P. ven de Ven o.a
C.J.M Leijten (llvl' 101)
Jacques Jespers
Ir. Chr Bulks, J ,pom 111, 1u
J.M .H. Broedttr!I, A W h111 11
A.W Jansen
Ben C. Martttn
C.P.M. van AlphC1II
Kees l el1ton
,
Kees VHII ttoolj1l1111k K.

Kees Le111t 11, Ad M, 1
Ben C M uln11
Ben G MH111 11

LIDMAATSCHAP
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 aeptemh r tol 1 ,~,
hogen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Pauha 1111
Hel lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin II b d1 , t v ,,

1

111

1

1)OIIU

Il

1 1 h~I
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