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JUBILEA 
Er zijn veel gedenkwaardige dagen in ons leven. Daar schenken 
we aandacht aan. In deze Brieven van Paulus, alweer de 176e 
aflevering het verhaal van een aantal jubilea. 
In ons museum opende Erik van der Westerlaken de 50e ten
toonstelling in ons museum. 
Jan van Dorst nam na 21 jaar afscheid als secretaris. Een 
generatie lang. Zelf schreef hij een verhaal over een 40-jarig 
huwelijksfeest. 
Onze sponsor Garage Van Hooijdonk viert dit jaar in november 
zijn 60-jarig bestaan en in oktober ·herdenken we dat we 65 jaar 
geleden bevrijd werden van de Duitse bezetter. 
Het hoogste jubileumgetal is deze keer weggelegd voor Ad 
Jansen, onze vaste medewerker die in dit nummer zijn 1 ooe arti
kel aan ons presenteert. Honderd artikelen van hoge kwaliteit. 
Een welgemeende felicitatie aan Ad maar ook aan ons zelf. Wij 
mochten ze per slot van rekening plaatsen. En dat deden we 
graag. 
Vele interessante bijdragen vindt u in deze Brieven van Paulus. 
En dan te bedenken dat we nog een jubileum vergeten. Paulus 
wordt op 3 april 35 jaar ! 
Wij wensen u veel leesplezier toe in deze 176e uitgave met vele 

JUBILEA. 

paulus@ulvenhout.com paulus.ulvenhout.com 
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1.- 1 LUS VAN D 1 SDONCK 

Nieuw -Gi1111eke11 

Beste vrienden van ons heem, 

Als heemkundekring dragen wij zorg voor de waarden en de 
schoonheid die het verleden ons heeft geboden. Op deze manier 
werken wij op hetzelfde moment aan de toekomst. Het is onze 
taak om door studie kennis te vergaren èn te luisteren naar 
mensen die het uit overlevering "allemaal nog weten". Daar zijn 
leden voor nodig die in projectgroepen een bepaald onderwerp 
onder de loep nemen en gesprekken aangaan. Interessant werk 
maar het vraagt tijd, bereidheid en motivatie. Daarna is het de 
taak om die heemkundewetenswaardigheden door te sluizen 
naar de andere leden en vooral naar de jeugd. We hebben daar 
een prachtig medium voor: de Brieven. En ... we hebben ons 
museum. Er komen geregeld groepen schoolkinderen om de 
collectie te bekijken. Op deze manier maken zij kennis met de 
gebruiken en gebruiksvoorwerpen uit ons heem. 
Gelukkig hebben we een paar leden bereid gevonden om rond
leidingen te verzorgen. Tot voor kort kwam bijna alles op de 
sterke schouders van Kees Leijten neer. Hij heeft de vrijwilligers 
wegwijs gemaakt en die verrichten hun werk met veel plezier. 
Er is veel te doen, willen we ons museum aanpassen aan de 
eisen van de tijd. Bouwkundig wordt er al stevig aan gewerkt. 
Wat de collectie betreft, moeten we alert zijn. Zij moet zodanig 
zijn dat de leden van nu herhaaldelijk komen kijken. Over veertig 
jaar moet zij voor de leden van dan ook herinneringen oproepen 
aan hun verleden, hun jeugd. Dat zijn de jaren zestig, zeventig, 
tachtig van de vorige eeuw. Maar goed, het bestuur kent zijn 
taak en werkt daaraan. 
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De tentoonstelling "Molens in en om ons heem" is de vijftigste 
tentoonstelling die Paulus in het museum organiseert. 
Dat is al bijzonder. Zeer vermeldenswaard is het feit dat alle 
vijftig zijn ingericht door Kees Leijten. Dat is een grote proficiat 
waard. Kees bedankt voor jouw inzet en nooit aflatende ijver. 
Alle 176 Brieven zijn trouwens ook o.l.v. Kees ontstaan. Hulde. 

Veel leesplezier met Brieven 176. 

Toon van Miert (voorzitter) 

SUPER DE BOER 
CLUBKASACTIE 

· UW MUNTJE 
VOOR PAULUS ? 

Super de Boer in Ulvenhout organiseert voor een groot aantal 
verenigingen een clubkasactie. · 
Wanneer u € 20,- besteedt krijgt u een muntje van 20 cent dat u 
aan een van deelnemende verenigingen kunt schenken. 
Schenk het aan Paulus ! 
De actie loopt tot en met zaterdag 28 november 2009 

POST VAN PAULUS- IETS VOOR U? 
Reeds twee jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongere
gelde tijden een mail met een overzicht van ophanden zijnde 
activiteiten. De mails worden onder BCC verzonden waardoor 
uw privacy verzekerd is. 
Wilt u ook meedoen? Het is een gratis abonnement voor leden. 
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort 
ontvangt u uw eerste PaulusMail 

(zie ook BvP 163 dd februari 2007 pag 83) 
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AGENDA 2009 -2010 (154) 
oktober 
04 museum open 
19 Karel Leenders vertelt u meer over de molens in en om 

ons heem. Aanvang 20.15 uur in de Pekhoeve Ulvenhout 

november 
01 museum open 
16 Lezing door Jac van Elewout over "Cafés in het heem 

van Paulus" bij de paters in Meersel-Dreef. 
Aanvang 20.15 uur 

december 
06 museum open - laatste er "Molens in en om ons heem" 
15 Molens in en om het eem van Paulus" sluit 

januari 
01 We we n elkaar een gezond en voorspoedig 201 O 
03 seum gesloten 

---- 0 Opening tentoonstelling :44 Jaar Ulvenhouts Carnaval 
24 Muzikale middag bij Paulus in de Tussenpauz te Bavel 

februari 
07 museum open 

maart 
07 
15 

april 
04 
11 
19 

museum open 
lezing 

museum gesloten (1 e paasdag) 
nieuwe tentoonstelling geopend 
lezing 

wijzigingen voorbehouden 

Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 
1 e 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 , 
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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34e JAARVERSLAG 
VAN HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 
door Jan van Dorst 

Inleiding: 
Aan het begin van het verenigingsjaar telde onze vereniging 623 
leden (gezinsabonnementen). 
In de loop van het jaar zijn er 22 leden afgevallen: Er zijn 22 
leden bij gekomen, zodat we nu nog 623 leden hebben. 

Het is misschien goed, om u er nog eens op te wijzen, dat zowel 
de kring, als het museum aangemerkt zijn als een A(lgemeen) 
N(ut) B(eogende) l(nstelling). 
Dat betekent, dat giften aan de kring of het museum aftrekbaar 
zijn voor de inkomsten- of de vennootschapsbelasting. 

Het museum heeft nu 16 sponsors. 
Er zijn een 3-tal vrijwilliaers ingewerkt om rondleidingen te 
verzorgen in het museum 

Ook dit jaar was Paulus weer vertegenwoordigd op de braderie 
met Bavel Anno. 
In een stand, die door het bestuur van Anno was aangeboden 
zijn weer aan aantal boeken verkocht en kwamen diverse men
sen met vragen en aanbiedingen van spullen voor het museum. 

Paulus heeft haar medewerking verleend aan het tot stand 
komen van een boek over de korenmolen de Korenbloem in 
Ulvenhout in verband met het 100 jarig bestaan van deze molen. 

De Brieven: 
In het afgelopen verenigingsjaar zijn De Brieven van Paulus 
weer 5 maal verschenen en wel de nummers 171 t/m 175. 
De redactie, die bestaat uit Kees Leijten, Anneke Oomes en 
Louis Vriens, verdient veel lof. 
Deze mensen zorgen er toch voor, dat we de Brieven om de 
twee maanden weer in de bus krijgen. 
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Veel dank zijn wij verschuldigd aan de redactie, onze vaste 
schrijvers en degenen, die incidenteel artikelen aanleveren. We 
denken daarbij bv. aan de artikelen van Ad Jansen over ons 
eigen heem, de artikelen van de voorzitter, zoals de rubriek 
Rijterisnaartoe, de interviews en verslagen van gebeurtenissen 
van de redactie. 
We nodigen onze leden uit, om meer artikelen aan te leveren. 

Lezingen: 
Na de jaarvergadering op 15 september verzorgde Jan Huij
brechts een lezing over de s ag bij Strijbeek op 2 januari 1814. 
De heer Huijbrechts bleek en enorme kennis van zaken te 
hebben en wist zijn verhaal z er boeiend en vlot te vertellen. 

Professor Arnoud-Jan Bï erveld was op 20 oktober naar Bavel 
gekomen met zijn-lfü · g: "De mythe van het katholieke Brabant". 
Tijd ns---dê1êzin'g kon je in de goedgevulde zaak zaal een speld 

oren vallen. We kregen uitleg over 1300 jaar religie en cultureel 
erfgoed in Noord-Brabant. 
Op 17 november waren veel leden naar Meerseldreef gekomen, 
om in de zaal bij de Paters te luisteren naar een lezing van 
professor Stefaan Top uit Leuven. De titel van zijn lezing was: 
Volksgeloof en andere soorten van geloof. 
Een belangrijk deel van de lezing ging nog over het getal: 13 

De zaal Mariëndal in 't Ginneken was bijna te klein, toen 
zondagmiddag 25 januari Lya de Haas en haar partner Hennie 
Korsten er waren met hun liedjesprogramma. 
Een zeer succesvolle middag met een enthousiast publiek van 
Paulusleden in de zaal. 
Het was de derde maal dat Lya voor Paulus optrad. 

Henriëtte Harderman van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging was op 16 maart naar zaal De Tussenpauz in Bavel 
gekomen met een lezing over genealogie of stamboomonder
zoek. 
De NGV, is de grootste genealogische vereniging van Neder
land. Ook heeft Paulus onder de naam Gens Pauli een 
werkgroep opgericht, waarvoor men zich aan kan melden. 
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Ruim 100 Paulusleden waren op 20 april naar Meerseldreef 
getogen om in de zaal van de Paters naar de lezing van Dr. Karel 
Leenders over de Mark te komen luisteren. 
In vogelvlucht nam hij de aanwezigen mee; van de bron(nen) tot 
aan de uitmonding van de Mark. 

Zoals ieder jaar organiseerde Paulus een excursie voor haar 
leden. Dit jaar sloot de excursie mooi aan bij de tentoonstelling in 
het museum. 
Op 9 mei togen wij naar Merksplas. Wij werden er ontvangen 
door de heemkundekring Marcblas. Onze gastheer had een 
prachtige fietsexcursie uitgezet, waarbij we ook aan de bron van 
de Mark in Koekhoven kwamen. 

Tentoonstellingen: 
Afgelopen jaar hebben wij weer een tweetal tentoonstellingen 
georganiseerd in ons museum en wel: 

- De tentoonstelling met als titel: DAT WAS PAS GELOVEN. 
Deze tentoonstelling was een schot in de roos. Het jaar 2008 
was nl. uitgeroepen tot het jaar van het Religieus Erfgoed. Veel 
mensen bezochten deze tentoonstelling. 
Deze tentoonste!Hng werd op 7 september geopend door Pater 
Luuk Wouters ofm.cap. en geslo~en op 7 januari. 

- Op 1 februari opende Dijkgraaf Jozef Vos de tentoonstelling 
met als thema: DE MARK LEVENSADER VAN ONS HEEM 
De museumcommissie, onder leiding van conservator Kees Leij
ten, had een prachtige tentoonstelling ingericht over de Mark. 
Naast vele foto's van het Markdal was er ook veel lectuur 
aanwezig. Ook historische tekeningen, zoals leggertekeningen 
uit 1883 van het waterschap waren te aanschouwen, evenals 
werktuigen, waarmee het waterschap vroeger de waterlopen 
maaide en baggerde. 

Werkgroepen: 
Er is een werkgroep opgericht, die zich bezig gaat houden met 
het opknappen en herinrichting van het museum 
Ook is dit jaar een werkgroep opgericht, welke zich bezig gaat 
houden met genealogie. 
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Deze werkgroep heet als naam gekregen: Gens Pauli (volk van 
Paulus). 
De werkgroep Wegen en Paden heeft op drie locaties een eerste 
inventarisatie gedaan. Wat hier is uitgekomen wordt nu uitge
werkt. 

De werkgroep Depots inventariseert en registreert het bezit van 
Paulus, dat zich bevindt in de kelder van het Dienstencentrum in 
Ulvenhout en de kelder van de Donk. 

Vergaderingen: 
Het bestuur van de heemkundekring heeft in het afgelopen jaar 
13 maal vergaderd. Drie vergaderingen zijn samen met het 
bestuur van het museum gehouden. 

De jaarvergadering werd gehouden op 15 september in de Leeu
werik in Galder. De bestuursleden Anneke Oomes, Jan Grauw
mans en Toon van Miert waren aftredend . Zij zijn herkozen. 

Museum: 
Het museum was, uitgezonderd in de maanden juli en augustus 
open: iedere woensd iddag en iedere eerste zondag van de 
maand. 

Een werkgroep houdt zich omenteel bezig met het opknappen 
en herinrichting van het mu 
Met subsidie van de geme nte is bureau Planen BV. Ingescha
keld. Dit bedrijf heeft een advies uitgebracht voor een onder-

----+r.-._C'"',J", .... ~,.;-...t ... ,lanning voor de mende 10 jaar. De werkgroep gaat 
be ijken atte realiser is en ook hoe we de nodige financiële 
mid elen kunrîen-v rijgen. 

enkingen: 
Regelmatig worden er zaken voor de heemkundekring meege
bracht. Ze worden aan de collectie toegevoegd. Een gedeelte 
wordt in de expositie opgenomen. Een ander del berust in het 
depöt. 
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LEZING OVER CAFÉS IN ONS HEEM 
door Toon van Miert 

Cafés zijn van alle tijden en ... altijd van groot belang geweest 
voor sociale contacten, het verenigingsleven en muziekactivitei
ten in de dorpen. Het caféleven is in de loop der jaren van 
karakter en sfeer veranderd maar de cafés blijven bestaan en 
behouden hun belangrijke functie. Er zijn er v~el verdwenen en 
er zijn veel nieuwe gekomen. Interessant onderwerp voor een 
lezing voor onze leden. Jack van Elewout weet veel, weet heel 
veel van de geschiedenis van cafés in ons heem. Bovendien 
weet hij alles van het muziekleven in Breda e.o. Hij is de auteur 
van drie delen Bredase Muziekgeschiedenis; er volgen er nog 
twee. Hij is zelf een succesvol jazzmusicus, onderwijzer en 
vooral ... een begenadigd verteller. 
Hij komt op 16 november naar de paters in Meersel Dreef en 
start om 20.15 met zijn lezing. Aan de orde komen bekende 
verdwenen en nog bestaanqe horecazaken maar ook bosetablis
sementen als de Zevenheuveltjes, Huis den Deijl, de Fazanterie, 
de Kogelvanger en de Boswachter. Kortom, een boeiende avond 
door een groot kenner. 
Noteer in je agenda: 

Maandag 16 november 20.15 u. bij de paters in Meersel Dreef: 
Jack van Elewout over "Horecazaken in ons heem". 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 164 
OKTOBER - WIJNMAAND - ZAAIMAAND 
Als Simon en Thaddeus zijn heengegaan (28/10) 
Steek dan maar een vuurtje aan 

NOVEMBER-SLACHTMAAND-JACHTMAAND 
Maria's opdracht klaar en hel (21 /11) 
Maakt de winter streng en fel 
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AFSCHEID 
Op de jaarvergadering nam voorzitter namens de heemkunde
kring Paulus van Daesdonck afscheid van Jan van Dorst (boven) 
en Jos Verschuren die vele jaren bestuurslid van de heemkunde
kring en het museum zijn geweest 

foto's Louis Vriens 
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Gerard Oomen Niek Kools 

NIEUWE BESTUURSLEDEN 
door Toon van Miert 

Op de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Jan 
van Dorst en Jos Verschuren. Jan is 21 jaar bestuurslid geweest 
en Jos 12 jaar. Hun verdiensten zijn luid geprezen; hun inzet 
terecht gewaardeerd. 

Al meer dan een jaar liepen twee kandidaat-bestuursleden met 
het bestuur mee: Gerard Oomen uit Bavel en Niek Kools uit 
Ulvenhout. Twee mensen met een grote bestuurlijke ervaring. 

Gerard is 58 jaar geleden in Bavel geboren; daar runt hij nog 
steeds een eigen agrarisch bedrijf. Na de middelbare agrarische 
school in Breda en atheneum B in dezelfde stad heeft hij niet 
alleen op zijn bedrijf gewerkt maar is onmiddellijk actief gewor
den in het verenigingsleven. Hij was bestuurslid van een tiental 
landbouworganisaties. Voorzitter was hij o.a. van de afdeling 
Bavel en de kring Breda van de NCB/ZL TO. 
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Voorzitter van het Provinciaal Stimuleringsbeleid Mineralenge
bruik, van de afdeling Breda/Baarle Nassau van Campina en van 
de Raad van Commissarissen van ABAB. Hij is lid van het 
kerkbestuur in Bavel en bestuurslid van het CDA in Breda. Voor 
zijn grote sociale en maatschappelijke betrokkenheid is hij in 
2009 koninklijk onderscheiden. 
We zijn buitengewoon blij dat Gerard onze club komt versterken. 

Niek is in 1941 in Ginneken geboren. Hij heeft een lange onder
wijscarrière achter de rug. Na zijn militaire diensttijd is hij in Ul
venhout terechtgekomen. Eerst op de oude Laurentiusschool en 
later op de nieuwe Rosmolen. Vanaf 1971 tot zijn pensionering in 
2003 heeft hij op de Openluchtschool in IJpelaar gewerkt: 
docent, adjunct en vanaf 1984 als directeur. In zijn vrije tijd -
hebben directeuren dat? - is hij in Ulvenhout actief geweest: 
Oudercommissie, Oranjevereniging, Liturgiecommissie en als 
lector in de Laurentiuskerk. Zijn aandacht is op lokaal, regionaal 
en landelijk niveau altijd gericht geweest op langdurig zieke 
kinderen. Voor al zijn verdienste is Niek koninklijk geridderd. 
Tot ons groot genoegen bezet Niek vanaf nu het secretariaat. 

Welkom Gerard en Niek! 

TIE AL BETAALD? 
Een nieuw vere gingsjaar begint met het betalen van de 
contributie. U he t onlangs een accept-/ girokaart ontvangen ten 
bedrage van € 
Slechts€ 17,- oor vijf tijdschriften, zes activiteiten en een muse
um. Dank ·J de steun van velen kunnen we kring en museum 

~-_u.µGI-CIT·c, e houden. 
Betaal uw contributie en geniet van onze dorpen en de historie 
ervan. 

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET 
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U BIEDT 
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MOLENS 
IN EN OM HET HEEM VAN PAULUS 
Opening tentoonstelling door Erik van der Westerlaken 
verslag Louis Vriens 

Aandachtig luisterden de toegestroomde aanwezigen op zondag
middag 6 september naar het openingswoord van Erik van der 
Westerlaken, molenaar van "De · Korenbloem" te Ulvenhout. 
Samen met vader Ton opende hij de tentoonstelling: "Molens in 
en om het heem van Paulus". 

De Korenbloem 100 jaar 
De tentoonstelling: "Molens in en om het heem van Paulus" is 
opgezet vanwege het 100-jarig bestaan van molen: "De Koren
bloem" te Ulvenhout. 
Stichting "De Korenbloem" organiseert in dit jubileumjaar 
verschillende evenementen. Tevens is er dit jaar een prachtig 
boekwerk verschenen over de molen geschreven door Ad 
Jansen genaamd: "Berg molen de Korenbloem Ulvenhout 100 
jaar". Te koop in ons museum. Het is ten zeerste de moeite 
waard. 

Molens in en om het heem van Paulus 
De tentoonstelling geeft een beeld van de molens die er door de 
jaren heen in deze regio hebben gestaan. Dat zijn er 
verbazingwekkend veel. Helaas zijn er in ons heem nog maar 
twee "werkende" molens over namelijk: molen "De Hoop" te 
Bavel en "De Korenbloem" te Ulvenhout. 

Vossen bergsemolen 
De "Korenbloem" heeft vroeger als houten standerdmolen op de 
Goudberg (Vossenberg) te Strijbeek gestaan. Op een gegeven 
moment is hij verplaatst naar Ulvenhout. In 1909 is de molen 
door brand verwoest en als stenen bergmolen in zijn huidige 
vorm weer opgebouwd. 



Erik en Ton van der Wester/aken hijsen de blauwe wimpel 

Van der Westerlaken 
De naam: "Van der Westerlaken" is al voor de vierde generatie 
verbonden aan deze molen. Vader Ton heeft jarenlang de molen 
draaiende gehouden terwijl broer Jan, oud-voorzitter van onze 
kring, in heinde en verre lezingen verzorgde om de molen te 
promoten. · 

Blauwe wimpel 
Als de molenaar de molen open stelt maakt hij dat kenbaar door 
het hijsen van de blauwe wimpel. De wimpel zal de komende tijd 
voor het museum van Paulus wapperen wanneer de 
tentoonstelling geopend is. Onder luid applaus hijsen Erik en 
vader Ton van der Westerlaken gezamenlijk de blauwe wimpel 
ten top; de tentoonstelling is geopend. 

oe tentoonstelling / 
Op erkelijk is o~arilitde soe tentoonstelling is die "Paulus" in 
haar m l;lm--aan de Pennendijk organiseert. Grote animator is 
nog altijd onze conservator Kees Leijten. Samen met zijn vaste 
museumcommissie is het ook deze keer weer gelukt om uniek 
materiaal te verzamelen. Voor iedere inwoner binnen of buiten 
ons heem een must om te aanschouwen. De tentoonstelling is 
nog te bezichtigen tot en met 15 december op elke eerste zon
dag van de maand en op woensdagmiddagen (14.00-16.00 uur) 
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DE MEMOIRES VAN DOLF DOUWES 
Jeugdherinneringen van een jongen in Ulvenhout en Ginneken 
in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog 

Bewerkt door Jan van Bavel en Ad Jansen 

Deel 2: ULVENHOUT EN GINNEKEN 

Wonen in het Boschhuis Ulvenhout, 1933. 
Vader was niet gelukkig in de Bavelselaan. Hij voelde zich 
tussen de andere huizen opgesloten en zocht een ander 
onderkomen. Lang kon hij niet wonen in hetzelfde huis. Het kan 
ook zijn, dat het te klein was voor ons gezin, achteraf gezien was 
het onbegrijpelijk om iedere keer te moeten verhuizen. Hij hield 
wel zijn atelier in de Bavelselaan aan. 
Ons nieuwe huis werd het Boschhuis 1

, een huis in het 
Ulvenhoutse bos, omgeven door een dichte klimophaag. Ook het 
huis zelf was begroeid met.klimop. Een klein hek met scheepsbel 
gaf de dienstboden ingang aan. Een smal fietspad voerde van 
het dorp hier naar toe. De grote ingangspoort aan een grote 
dreef was vervallen en gaf toegang tot de officiële voordeur. Het 
was een soort paardendeur zonder bel, die nooit gebruikt werd. 
Met moeder hadden wij als kinderen daar vlak bij het huis 
gespeeld op een vrije ruimte in het bos. Daar woonde een heks 
had Piet me toen wijsgemaakt. Voordat wij erin trokken had 
generaal Fabius2 hier gewoond, die juist (1932) was overleden. 
Toen ik met Vader het huis ging bezichtigen was het van binnen 
geheel in het donker gehuld daar ook de luiken nog dicht waren. 
Op de tast zochten wij de weg in het huis. Er was geen elektrisch 
licht en we hadden geen batterijlamp bij ons. Toen we een van 
de deuren van een kamer openden zagen we bij het geringe licht 
een levensgroot paard staan. Ik dacht dat Vader zich ook dood 
schrok van dat reusachtige dier in het midden van de kamer. Het 
was het lievelingspaard van de generaal geweest en door hem 
opgezet om hem gezelschap te blijven houden. Men had 
geweigerd het dier ook bij hem in het graf te leggen. 
In het huis was ook geen waterleiding. Water werd alleen met 
een pomp in de keuken verkregen. 
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Iedere avond moest men de lampetkan met water vullen. 
Daarmee kon je je dan 's ochtends wassen. Piet, Frans en ik 
sliepen in ijzeren ledikanten samen op een kamer en sprongen 
wel zeer zuinig met dit water om. 
De planken van de eetkamer werden door vader blauw geverfd, 
maar bij licht een soort moderne gaslamp, die men moest op
pompen, waardoor het continu siste, leek het groen. Ik begreep 
in die tijd niet hoe dit kon. Later wist ik, dat door het gele licht van 
de lamp blauw groen werd. 
In de tuin van het Boschhuis stond een grote schuur met allerlei 
troep erin. Vader moet toen aan het schilderen zijn geslagen, 
want hij vereeuwigde de bouwvallige schuur in een kersttafereel 
met de geboorte van Jezus. 
Achter in de tuin was een hoog tuinhuis Belvédère (= mooi 
uitzicht) met een gammele trap. Van het benedenstuk hadden 
we een kippenhok met ren gemaakt. In het bovenstuk, waar je 
via een gammele trap op kon komen, vonden we de meest 
bijzondere schatten, vooral boeken met voor ons vreemde 
planten. Op deze verdieping had een zogenaamde wonderdokter 
Colson gewoond of spreekuur gehouden. Vooral vrouwen zoch
ten hem op, aangetrokken waarschijnlijk door zijn overdadige 
levensstijl en de twee apen, die hij erop nahield. Ondanks zijn 
populariteit bij de vrouwen moest hij vertrekken omdat hij geen 
diploma had3

. 

Kleine paadjes in de tuin leidden naar een kleine vijver met een 
soort eilandje in het midden. Aan de tuin grensde nog een om
heinde moestuin, afgesloten door een klein hek. 
Piet en ik gingen nog steeds naar de school in Ginneken bij de 
heer Taks. De afstand naar school was ongeveer 4 km. We 
moesten eerst langs een smal meestal modderig pad4

, langs de 
akkers van een~ achter het Boschhuis woonde. Een en
kele keer hoo en we een varken luidkeels schreeuwen. Bij een 
van die gel genheden is mijn oudere broer Piet op dat geluid 
afgegaan n zag hoe daar een varken geslacht werd. Nadien is 
hij nooit eer gaan kijken omdat het er toen niet zachtmoedig 
aan toe ing. We haalden op weg naar de school daar knollen uit 
de gron om op te eten, waarbij Piet zijn opvouwbare zakmes 
kon de onstreren. 
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Foto 1: Het Bosch huis in het U/venhoutsebos, nu Juliana/aan 40. 
Hier woonde de familie Douwes tussen 1923-1934. Verwoest in 
1944, later groter herbouwd (col/. familie Douwes, Geleen). 

Foto 2: Omstreeks 1910 was het eenvoudige houten huisje van 
de wonderdokter in het Ulvenhoutsebos uitgegroeid tot een grote 
Belvédère (ansicht, col/. A. van Dun). 
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Foto 3: Ulvenhoutselaan 97. In het rechter gedeelte woonde 
vanaf 1921 J. WN.Le Heux. Tot 1936 heette de woning naar zijn 
vrouw "Riahoveke", daarna" Quand-même", naar aanleiding van 
de te lang uitgebleven benoeming tot docent aan de K.M.A.(co/1. 
Viëtor-Le Heux). 

Foto 4: Villa Wolfslag, Ulvenhoutselaan 79, gebouwd in 1923, in 
1957 vervangen door een nieuw landhuis (Coli. E.Dolné). 
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Dan over de Ulvenhoutselaan langs de St. Laurentiuskerk, rechts 
het café De Harmonie met de weegbrug5 ernaast, naast de kerk 
het kerkhof, waarbij ik wat sneller voorbij liep, Het Jachthuis, snel 
langs de Bieberg, waar de zigeuners woonden in caravans, dan 
de villa van dominee ter Haar Romeny (nr. 76). Daarna de huizen 
van de familie Van Bavel6

, Appy Brunette de Rochebrune, die 
met Vader in Atjeh had gezeten en nu postzegels verzamelde, 
altijd met de twee kefhondjes voor het raam, professor Le Heux7

, 

de familie van de Mortel, Ginette Stoffels, dochter van Ritmees
ter Stoffels en Piet Kegge, de vriend van Jan, dan langs de wa
tertoren met de pauwen, die een enkele keer hun verentooi lieten 
zien. Hier werd door ozon gezuiverd water geleverd voor de 
verschillende kuurbadhuizen8 waardoor Ginneken bekend was. 
Daarna een typisch huis Wolfsslag9

. Dan rechtdoor langs het 
grote huis van Raming 10

, die een groot warenhuis in Breda bezat 
en tenslotte langs het St. Laurensziekenhuis met aan de over
kant een afgelegen villa 11

, waar ooit Prins Claus verpleegd zou 
worden . Al deze namen spelen een rol in ons leven en hebben 
een verhaal. 

Huub van Bavel 
Onderweg haalde ik Huub van Bavel op, die op de Ulvenhoutse
laan 50 woonde. Vaak liepen we samen naar school met een 
zwarte cape en capuchon als het. regende. Sinds ik op de Taks 
school zat, was hij mijn beste vriend geworden. 
Een enkele keer mocht ik mee naar binnen. Zijn moeder begroet
te ons altijd hartelijk. Ik vond dat geweldig. Wij kinderen kenden 
geen normaal gezinsleven meer en een beetje genegenheid was 
voor ons iets bijzonders. 
Mevrouw Van Bavel was altijd bijzonder aardig en ik mocht Els 
de zus van Huub ook graag. De moeder van Huub was vaak met 
de bijen in de tuin bezig. Zij was zo'n expert op dit gebied, dat 
ondanks dat zij een vrouw was veel mannelijke imkers haar om 
raad kwamen vragen. Op latere leeftijd liet zij een bijenkorf vallen 
en is zij door de zwerm woedende bijen aangevallen tot in het 
huis. Zij heeft het nauwelijks overleefd en daarna heeft zij de 
bijenteelt moeten opgeven. 
Enkele malen gingen Huub en ik na school langs de Laurentius
kerk. 
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Huub troonde me dan mee naar binnen in de kerk om te bidden. 
Ook Piet Neefs, die bij ons in de klas zat en in het begin van de 
Bavelselaan tegenover de smid op de hoek woonde was er vaak 
bij. 
Huub had ook een miskelk met toebehoren thuis, op een van zijn 
verjaardagen gekregen. Hij deed alsof hij de H. Mis celebreerde 
in de zijkamer en ik was dan de misdienaar met het belletje. Ik 
weet niet of wij benul hadden van de Latijnse gebeden, die erbij 
hoorden. Alleen het steeds herhalen van het mea culpa met mea 
maxima culpa en dan hard op de borst bonzen was ons bekend. 
Op de feestdag van de patroonheilige Laurentius van de 
Ginnekense parochie was er altijd een processie door de zusters 
met zwarte kappen georganiseerd. De heilige was geroosterd 
vanwege zijn geloof. In het wapen van Ginneken vindt men dan 
ook een rooster afgebeeld. Hij zou gezegd hebben: Draai me 
maar eens om!. Huub was de lieveling van de zusters omdat zij 
in hem een toekomstige bisschop zagen of nog hoger. Hij mocht 
in processies altijd missionaris zijn met baard, zwarte pij en niet 
te vergeten met tropenhelm. 

Foto 5: De Villa van aming, Ulvenhoutselaan 12, gebouwd in 
1910 (foto A. WJansen, 1990). 
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Trots liep hij daar dan in de processie, terwijl ik gewoon een 
meeloper was zonder een pij, zelfs niet eens een zwarte nikker, 
die als bekeerling fungeerde. Toch voelde ik me trots om 
bekeken te worden door de omstanders. Zus en Lucienne liepen 
een keer in de processie als Menangkabause, door vader 
aangekleed met de klederdracht van die streek uit Indonesië. 
Vader had veel van deze stoffen uit Indonesië meegenomen. 
Overal in huis hadden hingen gebatikte doeken. Ze werden voor 
allerlei doeleinden door ons gebruikt. 
Zowel Huub als Piet Neefs zijn beiden priester geworden. In die 
tijd was dat ook een grote wens van hun ouders. Zo ook een 
zoon van bakker Van Kuyk. Een geringe onopvallende push in 
die richting zal wel meegespeeld hebben. In die tijd speelde een 
geestelijke in de familie een grote en belangrijke rol. Niet alleen 
de geestelijke, maar de hele familie ervan werd met respect 
behandeld. Vooral als het een heeroom was. Hoewel vader tot 
het katholieke geloof bekeerd was en zeer praktiserend, heeft hij 
mij nooit in die richting gedwongen. Wel speelden wij ook vaak 
priester en misdienaartje, h~t beheerste in die tijd je leven. 

Frans naar de bewaarschool. 
Frans moest eerst naar de Montessorischool, een soort experi
menteerschool, waarschijnlijk van Italiaanse oorsprong. Kinderen 
liet men, zonder dwang, hun eigen weg volgen. 
Kinderen kunnen zichzelf opvoeden was het motto. Toen al had 
Frans een totaal ander karakter en lag altijd dwars. Dokter Loo
mans had dit nieuwe onderwijs geadviseerd, maar kennelijk werd 
zijn karakter alleen maar erger, terwijl er ook niets aan gods
dienst werd gedaan. Er werd niet voor of na de les gebeden. 
Frans werd daarom naar de bewaarschool van de zusters naast 
de Laurentiuskerk in Ulvenhout gestuurd. Toen hij voor het eerst 
naar deze nieuwe school ging, moest hij er alleen naartoe. 
Gelukkig ontfermde Piet zich over hem. Onze lagere school, 
waar Piet en ik op zaten, lag er vlak bij. Achter het getraliede 
poortje leverde hij Frans huilend af bij de zusters. Bij Frans is dit 
lang in zijn geheugen gebleven. De zwarte kappen boezemden 
hem angst in en om het leed te verzachten, mocht hij een liedje 
zingen voor de klas en hij begon: 
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Marietje vrijt met een huzaar en als hij komt, 
oh lieve Heer, dan krijgt hij koek en nog veel meer. 

En de zusters: Heel mooi, Fransje, ga maar gauw weer zitten. 

Met de fiets naar school. 
De school lag toch zeker drie kwartier lopen van ons huis, maar 
als ik te laat was, mocht ik bij Piet op de stang van de fiets mee. 
Vader, Lucienne en Piet waren de enigen, die een fiets hadden. 
Piet liet zich vaak trekken door een of andere boerenkar. Soms 
sloeg de man dan naar ons met de zweep. Toen er vrachtauto's 
kwamen nam de snelheid zodanig toe, dat het te gevaarlijk werd. 
In die tijd had een fiets een carbidlamp; een dynamo bestond 
nog niet. Carbid met water gaf een brandbaar gas en dus licht. 
Soms moest je spugen om de reactie aan de gang te krijgen of 
was het carbid uitgewerkt. Natuurlijk deed de lamp het bijna 
nooit. Te laat komen betekende altijd nablijven, maar door het 
ongeregelde leven dat wij thuis leidden, werd het door Vader 
vaak niet opgemerkt. Hoewel, te laat komen aan tafel werd be
hoorlijk afgestraft. 

Foto 6: Het huis van e familie Van de Reijt, Raadhuisstraat 25, 
met rechts de bra erij De Zwaan en aan de Bavelselaan de 
bottelarij en de aalderij Het Fortuyn (foto A. WJansen, 1987). 
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Het was de tijd van het verplichte koperen fietsplaatje, waarvan 
we er maar één hadden voor het hele gezin. Het kostte 1 gulden 
per jaar. Het kon omgebogen worden om het aan de vork van 
het stuur te bevestigen. Ook de wielrenners waren verplicht zo'n 
plaatje te hebben. Het zou in deze tijd in een mum gestolen zijn, 
maar daar dacht toen niemand aan. Zelden hadden we het bij 
ons. Daarom waren we altijd op onze hoede voor de veldwach
ter, die er op uit was ons te bekeuren, vooral als wij uit school 
kwamen. Alleen de knappe Lucienne kwam er altijd zonder 
bekeuring vanaf. 

De petroleumboer 
De petroleumman kwam iedere week langs met zijn bakfiets. 
Petroleum was de enige energiebron in dit huis. Hier werd alleen 
gekookt op petroleumstellen. Ook voor licht had je petroleum 
nodig. Later werd er een nieuw soort lamp op petroleumbasis 
gebruikt. Die moest via een pompje onder druk worden gebracht. 
Het siste en gaf mij een angstig gevoel. Ik bleef uit de buurt als 
vader ermee bezig was. · Bij dit licht was veel beter te lezen. 
Merkwaardig vond ik altijd, dat de houten vloer, die door vader 
blauw was geverfd ineens groen werd als dit licht brandde. Later 
begreep ik, dat blauw met geel licht groen wordt. Maar een 
beetje kleurenblindheid van mij zal ook een rol gespeeld hebben. 
De petroleumboer raadde voor alles petroleum aan. Zelfs voor 
reumatiek. Hij zei, dat hij regelmatig petroleum dronk en geen 
reumatiek zou krijgen. Ook toen wij een krentenbaard hadden 
en luizen op ons hoofd werden wij dagenlang hiermee behandeld 
en niet zo zachtzinnig ook. Dan zo naar school. Iets erger was er 
niet. 
Daar er vrij kwistig met petroleum werd omgegaan, kreeg 
Lucienne, die in de voorkamer bij de lamp haar huiswerk maakte, 
een vlek op haar schoolboek. Dit zou een ramp zijn als het boek 
weer bij de zusters moest worden ingeleverd. De vlek bleek na 
een vurig gebed echter zomaar verdwenen te zijn. 
Natuurlijk verdampt, maar Lucienne vond dit een wonder en haar 
gebed was verhoord. 

Ook de w.c. in het Boschhuis zonder stankslot zag er voor mij 
altijd dreigend uit. 
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Niet alleen de deksel was zwaar maar ik dacht, dat slangen of 
ander ongedierte zo toegang hadden tot je bibs. Dan hing er ook 
een soort darmspoelapparaat, ook wel lavement genoemd. Het 
heeft lang geduurd voordat ik begreep waarvoor het diende. Een 
ander probaat medicijnmiddel was wonderolie met bijna 
hetzelfde effect. Wilde je spijbelen omdat je iets niet goed had 
geleerd of had je echt buikpijn, dan was wonderolie hét middel 
om ons naar school te krijgen. Voor vader was dit een echt 
wondermiddel 

Aanvaring met de veldwachter. 
De radio in die tijd bevatte verschillende spoelen, lampen en 
accu's en produceerde een kattengeluid, als men de spoelen te 
dicht bij elkaar bracht. Het werd in die tijd Mexicaanse hond 
genoemd. Het stond onbereikbaar voor ons hoog op een kast. 
De accu was niet te tillen zo zwaar. Het was een product van 
Harry Derks, die een hobby had in het maken van radio's. Alleen 
vader kon er bij komen en het bedienen. 
Heel voorzichtig werden de spoelen bewogen en verwisseld. Met 
eindeloos geduld kwam er muziek uit. 
De antenne was een lange draad die vanuit het toestel tussen de 
bomen werd gespannen. Al direct kwam de plaatselijke 
veldwachter melden dat er bolletjes aan bevestigd moesten 
worden zodat de duiven het tijdig zagen en zich niet zouden 
verwonden. 
Vader vond dat flauwekul en deed er niets aan. Dit was de 
eerste aanvaring met de Ulvenhoutse veldwachter Bilzen. 
Uitvoerig stond de goede man het in een boekje op te schrijven 
met een potlood, dat eerst met de lippen werd natgemaakt, 
waardoor het als blauwe inkt schreef en niet meer weg gegumd 
kon worden. 
De tweede aanvaring volgde oedig. 
Achter de wildernis ron et Boschhuis lag de moestuin, die 
hoorde bij het huis. 
De eigenaar van h huis had kennelijk een deal met de tuinman 
gemaakt, waari de opbrengst hoofdzakelijk voor tuinman Co 
was. Met de t inman waakte ook een vogelverschrikker over de 
tuin, maar aar hadden wij geen angst voor, wel voor de grote 
sterke 
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Hij was altijd met de tuin bezig, gadegeslagen door ons. Na een 
groot kruisteken en uitgebreid spugen in de handpalmen werd de 
schop gebruikt. We zagen hem vaak bezig, maar als hij weg was 
werd een groot deel van het fruit door ons geplukt voordat het 
rijp was. Begrijpelijk dat hierover ruzie ontstaan is tussen Co en 
mijn vader. Het eind van het liedje was, dat vader tuinman Co de 
toegang verbood tot de moestuin die bij het Boschhuis hoorde. 
De tuinman kwam met dorpsveldwachter Bilzen terug. Hij zei 
recht te hebben op de moestuin. De veldwachter had toch al een 
appeltje te schillen met vader en zag dit als zijn kans. Beiden 
wilden het erf betreden, maar werden door vader tegengehou
den. Zonder dwangbevel mochten ze niet ons erf op. Jan had 
vaders revolver onder vaders kussen gehaald voor alle 
zekerheid. Hij wist kennelijk, dat daar altijd de revolver lag. De 
revolver was ongeladen, daar vader wist hoe gevaarlijk een 
geladen revolver kon zijn. Als officier had hij toestemming om 
een revolver te bezitten. 
Ik begreep toen pas, dat deze altijd onder zijn kussen lag, ook 
later in Indonesië. Pas oncter de Japanse bezetting heeft hij deze 
begraven. 
Lucienne dacht dat er bloed zou vloeien en was aan het huilen. 
De ruzie liep toch goed af, want Co en de veldwachter bleven 
aan de andere kant van de omh~ining en kwamen niet op ons 
erf. 
Wij, als kinderen, waren wel nieuwsgierig hoe dit zou aflopen, 
maar met Vader hoefde je nooit bang te zijn. Gelukkig dropen zij 
af en keerde de rust weer. Het gevolg was wel, dat er nu 
helemaal geen verse groenten meer op tafel kwamen, want 
niemand van ons had verstand van tuinieren. 

De Pinda-Chinees. 
Het was de tijd van de pinda-chinezen, Pinda Lekka. Het waren 
zeelui uit China, die door een crisis in de scheepvaart hier in 
Nederland vast kwamen te zitten. Zij verkochten behalve zoete 
pindablokken ook schelpen, die je in water moest doen. 
Er ontplooide zich dan een grote bloem. Verder hadden ze een 
mechaniekje, dat je moest ronddraaien en door vuursteentjes 
licht gaf. Prachtig om ermee in het donker te spelen. Dan was er 
nog de caleidoscoop, een kijker met talloze gekleurde figuren. 
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Wij woonden vrij afgelegen in het Boschhuis. Daarom was het 
wonderlijk, dat zij toch de moeite namen om hun waar bij ons te 
komen slijten. Alles was van Japanse makelij, goedkoop en snel 
kapot. Made in Japan had een slechte betekenis destijds. 1 k 
dacht dat zij ook een plaats Made in Japan hadden, zoals bij ons 
in Noord Brabant. 

April 1934 Vader Douwes hertrouwt met de 21 jaar jongere 
Gertrude van Duijn, door de kinderen genoemd "Mèrke" Het 
nieuw gevormde gezin gaat wonen aan de Molenleijstraat, voor 
de kinderen een modem huis met stromend water en electrisch 
licht 

Kostschool Huijbergen 
Frans en ik werden naar de fraterschool Sainte Marie te Huijber
gen gestuurd. Piet had hier ook een tijdje doorgebracht en is 
toen naar St.Oedenrode gegaan. 
Met een uitschuifbaar rieten koffertje werden wij bij de bus met 
andere lotgenoten afgezet, daar werd dan afscheid genomen 
van Zus, die ons meestal wegbracht. Ze was de enige, die 
begreep dat het voor ons geen pretje was. 's Avonds kwamen 
we daar aan. We gingen door een poort, waarop boven met 
grote letters Sainte Marie stond en op het binnenplein een groot 
wit Mariabeeld. In een totaal onwezenlijke wereld stond men 
daar te wachten op wat er gebeuren ging. De reuk van een zoete 
etenslucht gemengd met een onfrisse lucht van kinderen is me 
altijd bijgebleven. 
De chambrettes, door houten schotten afgezonderd van elkaar 
en met houten latten van boven afgedekt, werden ons aange
wezen. Een klein kastje op zij van elke deur met wat ondergoed 
en een extra stel zwarte lange kousen met de zwarte leren 
knielappen. Elke avond werden de slaapcellen afgesloten met 
een schuif. Er werd je gezegd de handen boven de dekens te 
houden. Of ik er de zin van begreep, weet ik niet. Over seks 
werd in die tijd nooit gesproken, ook thuis niet. Dat was taboe. 
's Ochtends werd je gewekt door ruisende rokken en geloofd zij 
Jezus Christus, waarna de schuif van de deur werd gedaan. Je 
moest dan uit bed springen en antwoorden in alle eeuwigheid 
amen. 
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Men hoorde de broeder vanaf het begin van de zaal aankomen 
en het duurde wel even voordat het mijn beurt was te antwoor
den. Meestal zat het lange nachtgewaad in de weg, want 
pyama's waren voor ons nog onbekend. Kwam het antwoord niet 
snel genoeg dan werd er harder op de deur gebonsd. De 
broeders waren vooral boerenzonen, die door hun ouders 
hierheen waren gestuurd. Zij kregen gratis studie, maar o zo 
eenzijdig. Zij droegen lange zwarte rokken met dik wit touw, 
waarin 3 knopen: geloof, hoop en liefde. Men beweerde, dat zij 
zich daarmee sloegen als zij dachten te 'hebben gezondigd. 
Bovendien waren zij omgord met een lange rozenkrans waaraan, 
ten overvloede, om het boze af te zweren, een groot stalen kruis. 
Onder de douche op zaterdag moest je je onderbroek 
aanhouden. Lucienne en Zus, in Made op kostschool moesten 
een lang hemd aanhouden onder de douche. Wij droegen zwarte 
lange kousen met knielappen. 
Vrijdags was het een vleesloze dag voor de katholieken, ook 
geen jus uit vlees. 
Omdat vis te duur was voor een kostschool kregen we mosselen. 
Ik leerde het hier eten. Toen vond ik het walgelijk. Nu is het voor 
mij een lekkernij. 
De messen gaven zwart af als je aardappelen at. Later werd me 
duidelijk, dat de messen van ijzer waren gemaakt en dat er 
zwarte ijzersulfide ontstond als j~ de aardappelen met een mes 
aanraakte. 
Aan lange tafels werd per leeftijd gegeten. De stoelen waren 
voorzien van zittingen met gaten. Dat was, zo werd gezegd, om 
de winden te kunnen laten ontsnappen. Je mocht pas gaan zitten 
na het gebed, wanneer daartoe bevel was gegeven. Het servet 
werd vreemd genoeg schuin over de linkerschouder gedragen. 
Bij het avondmaal werd altijd een heiligenverhaal voorgelezen. 
Meestal ging het over Gerardus, die de sleutel kwijt was, of over 
Aloysius, die zo zuiver was. Soms begreep ik het niet goed, 
maar ik vond de verhalen toch mooi. Ik kan mij Frans, die er toen 
ook was, niet herinneren. Er mocht alleen gepraat worden op 
een speciaal signaal, maar dan verging je meteen ook van het 
lawaai. 
Elke ochtend was er de H. Mis terwijl om 12 uur het Angelus werd 
gebeden en dan 's avonds het lof. 

---
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De H. Mis werd opgedragen door een priester wiens bult op zijn 
voorhoofd, als hij zich tijdens de preek opwond, groter en groter 
w~rd. Wij keken alleen maar naar zijn voorhoofd. De zondagse 
missen duurden uren, soms 3 missen achter elkaar, waar maar 
geen einde aan kwam. De monotone Gregoriaanse gezangen 
zal ik me altijd herinneren. Bij de zondagse maaltijden kregen we 
wat extra's, een appel of een peer. We dachten alleen aan het 
eten. 
Op donderdag vóór de eerste vrijdag van de maand was het 
altijd biechten geblazen. We hadden de grootste moeite een of 
andere zonde te noemen: Niet aandachtig het avond- of 
ochtendgebed gebeden, niet aardig genoeg geweest, enz. Het 
stelde allemaal niets voor. Als je dan een volle aflaat deed kon je 
zo naar de hemel, als je die nacht per ongeluk dood zou gaan. 
Ook het nuchter moeten zijn voor de communie boezemde ons 
angst in, vooral als je je tanden had gepoetst; je had dan immers 
water ingeslikt. 
's Zondags gingen we wandelen in een prachtige, bosrijke 
omgeving, waar ik toen geen oog voor had en we kwamen ook 
nooit iemand tegen. Het leek wel of alle vrouwelijke wezens van 
de wegen waren verwijderd. Verder werd er veel gevoetbald en 
gebiljart. Voor de broeders was dat, naast de luxe dikke sigaren 
die zij rookten, de enige ontspanning. De oudere leerlingen 
vonden het een eer om met de broeders te kunnen biljarten. Een 
enkele keer heb ik het geprobeerd, maar ik was te bang het 
groene laken met de keu te beschadigen. 
Wij werden daar min of meer aan ons lot overgelaten. De 
anderen kregen op zondag snoep uitgedeeld of er kwam bezoek. 
Voor ons was er niets of kwam er niemand. Van de overdaad, 
die anderen kregen, werd ook nooit gedeeld of aangemoedigd 
om te delen. Vooral Frans heeft hiervan te lijden ge•had. Hij 
kreeg de indruk, dat delen werd tegengewerkt door de broeders, 
want had hij wat gekregen van zijn vriend, dan werd het prompt 
in beslag genomen. Zijn enige vriend daar was Frans Wouden
berg, ook een eenling zoals onze Frans. Zijn ouders woonden in 
Indonesië. 
Deze jongen had van die rare vingers en niemand durfde snoep 
van hem aan te nemen uit angst ook zulke vingers te krijgen. 
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Alleen mijn broer Frans had er geen angst voor en nam zijn 
snoep met vreugde aan. Van hem kreeg hij nog enige 
genegenheid. Ikzelf beleefde die tijd wat ongevoelig en schikte 
me in dit leven, kende geen heimwee of gebrek aan liefde zoals 
Frans. Ik nam alles als een soort plicht aan. Frans had een soort 
vrijheidsdrang en protesteerde vaak. 
Tussen de lessen door kon men op de cour spelen. Als het 
regende schuilden wij onder een overdekking, waar ook de w.c.'s 
met halve deuren waren. Fris rook het er nooit, maar met 
bokspringen lette je er niet zo op. 
Een paar keer werden er toneeluitvoeringen gegeven. Deze 
maakten diepe indruk op mij, die aparte sfeer, dat afwachten was 
iets bijzonders: het wachten op de drie bonzen en dan: Ie rideau 
se lève (doek op). 

Aantekeningen bij deel 2. 
Door Ad Jansen 

IU 

II 

Het Boschhuis, nu Julianalaan 38--40, Ulvenhout, stond op het terrein waar eens de houten 
belvédère van de wonderdokter F.J.M.Colson (1878-1911} stond, waarin hij aanvankelijk woonde 
en ook zijn praktijk uitoefende. Zie: A.W.Jansen: Een halve Eeuw Ginneken, 1890-1942, deel 2, 
p.162-167, Het huis is gebouwd in 1913, door de erfgenamen van de in 1911 overteden Colson 
Deze was in 1910 voor de tweede maal gehuwd. Het huis werd eigendom van de twee zonen uit 
het eerste huwelijk. 
Gerhard Cornelis Abraham Fabius kocht het huis in 1922/23. Hij over1eed in 1932. De volgende 
eigenaar was J.H.Walder, verkoop in 1937 aan Ir. Marius Scholtmeijer. Deze bewoonde het huis 
zelf tot eind 1944, toen het door de Duitse bezetter werd opgeblazen. Scholtrneijer woonde 
daarna in de in 1939 herbouwde schuur (nr.38) . 
Colson woonde vanaf ongeveer 1900 in het houten huisje dat hij in het bos had weg gezet. In 
1904 verhuisde hij naar een groot herenhuis aan de Ulvenhoutselaan, nu de nummers 9-13. In 
1911 werd hij ziek, hij over1eed in het ziekenhuis in Den Haag. De praktijk werd nog enkele jaren 
voortgezet door een arts die hij in dienst had genomen. 
Nu Rooiaklter en Bladerstraat. 
De weegbrug lag naast Café De Jong, op de hoek van het huidige Dorpsplein. 
Ulvenhoutselaan 50. 
Ulvenhoutsetaan 97. J.W.N.Le Heux (1880-1952) woonde vanaf 1921 in dit huis, dat hij de naam 
Quand-MtJme gaf. Hij was onder de naam David Tomkins een bekend schrijver van kinderboeken. 
Hij was officier, maar later docent aan de K.M.A. Zie A.W.Jansen: een Halve Eeuw Ginneken, 
1890-1942, dl.2, p.118-121; Breda, 1991. 
Het betreft kuuroord! Bad WOrishofen, op de linker oever van de Mark aan de Duivelsbruglaan. 
Verwoest door bommen 13 october 1944. Zie: A.W.Jansen: Een Halve Eeuw Ginneken, 
1892-1942, dl.2 p.159-162. 
Landhuis Wolfs/ag, Ulvenhoutselaan 79, werd in 1923 gebouwd door de bankier F.C.Laurijssen. 
In 1957 werd het vervangen door een nieuwe villa. Het merkwaardige oude huis was ontworpen 
door de Belgische architect N.Sabbe-Boussemart. 
Ulvenhoutselaan 12. Deze villa in neoclassisistische stijl werd in 1910 ontworpen en gebouwd 
door de architecten P.A.Oomes en L.van der Pas. Opdrachtgever J.C.Raming was eigenaar van 
een groot warenhuis aan de Lange Brugstraat in Breda. 
Valkrust, Ulvenhoutselaan 2. 

- - -~- -- --· ~ ~ ~ 
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Jaarabonnement 
2009-2010 

H.~~ 
PAULUS 
VAN VAESVVNCK 

SINTERKLAAS EN KERSTMIS 
GEEF EEN PAULUSCADEAU 

Bij de naderende feestdagen is het steeds weer. "Wat moet ik 
hem of haar geven". 
U kunt een jaar lidmaatschap op onze heemkundekring geven of 
een van de talrijke publicaties verkrijgbaar in ons museum. 

CLUBKASMUNTJES VAN SUPER DE BOER 
SCHENK ZE AAN PAULUS 
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HUISSLACHTINGEN 
door Tommes Verheijen 

In de crisis en naoorlogse dagen deed de bevolking alle moeite 
om zoveel mogelijk alles zelf te produceren. Overal trof men 
volkstuintjes aan en werden fruitbomen geplant. Iemand die over 
wat extra ruimte kon beschikken timmerde vaak een varkenskot 
en zette een mestvarken op. Dat beest had liet bepaald nog niet 
zo slecht want heel de buurt bracht zijn groente en fruitafval naar 
dit centrale hok. Het varken werd vetgemest en... op geheel 
natuurlijke basis! 
Voor wat, hoort wat zegt het spreekwoord en dat had de eige
naar goed begrepen. Na de slacht, in november, mocht heel de 
buurt in bescheiden mate meedelen in de vleselijke opbrengst. 
Dat slachten was een heel gedoe. Jo Voeten en Bertus de Jong 
mochten het doodvonnis voltrekken. Onder hels kabaal werd het 
varken naar buiten gedreven. Dit ging er vaak hardhandig aan 
toe, omdat het beest luidruchtig protesteerde tegen zijn laatste 
gedwongen gang. 
Eenmaal op "open terrein" werd het schietmasker geplaatst en 
kreeg het varken een stalen pin in zijn kop geschoten. 
Vervolgens werd het mes op çie keel gezet, een slagader 
doorgesneden en het uitstulpende bloed opgevangen. ( ter berei
ding van bloedworst). 
Intussen was de vrouw des huizes druk bezig ketels met kokend 
water te maken. Die werden vervolgens over het kadaver gego
ten en maakten het de slachter mogelijk om de haren van de 
huid te schrapen. Een vermoeiend karwei en alle reden om even 
te stoppen en de eerste borrel in te schenken. Daarna werden de 
ingewanden verwijderd maar het omhulsel van de darmen bleef 
bewaard om later opgevuld te worden met worst, uitgedraaid met 
het eigen gehaktmolentje. Het geslacht varken werd vervolgens 
op een houten leer gesjord en tegen een muur geplaatst en kon 
nu een dag afsterven. 
Vrouwen en meisjes die ongesteld waren mochten zich niet 
ophouden in de nabijheid van het slachtdier. Het waarom van dit 
"voorschrift" is mij altijd ontgaan. 
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Wellicht had het iets te maken met het bewaken van de reinheid 
van het vlees en om vroegtijdig bederven te voorkomen. 
De volgende dag kwam een keurmeester het vlees en de orga
nen keuren. Werd er geen ziekte geconstateerd dan garandeer
den de blauwe stempels op het vlees dat het geheel 
consumptierijp was. Opnieuw konden de slachters aan de slag 
om het varken "af te hakken". 
Daarbij ging nauwelijks iets verloren. De dikke hammen verdwe
nen in de schoorsteen om gedroogd en gerookt te worden. Het 
spek werd gepekeld en verdween in zgn. Keulse potten. Het 
overtollige vet werd gesmolten en diende als basisstof voor o.a. 
balkenbrij of werd uitgebakken als kaantjes en ook als boter ge
smeerd op de boterham. Hoezo verhoging van cholesterol
waarden! Men kende de term niet eens en bovendien moest 
men keihard werken en kon het lichaam best wat extra brand
stof gebruiken. 
Kop en kinnebak werden gekookt en van die brij werd zult 
(hoofdkaas) gemaakt. De blaas werd opgepompt en diende als 
voetbal. Sommige mensen bakten de hersenen en gold voor hen 
als delicatesse. De beenderen werden op vleesresten 
afgeschraapt en die gingen de gehaktmolen in. De slachters 
probeerden ons zelfs wijs te maken dat van de krulstaart nog 
heerlijke ossenstaartsoep te maken was ... 
Als het karwei helemaal klaar was kwam er de onafscheidelijke 
fles jenever boven tafel ter afsluiting van het slachtritueel 
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PAULUS IN 
GESPREK MET ..... AD JANSEN 

WATER UIT 
DE GINNEKENSE DORPSPOMP 
door Anneke Oomes 

Ik staai hier nou al jaren waterloos, 
Verslagen deur 'n koperen kraantje 
'n Slinger die nie gaat, 'n teut die nie meer gift, 
'k Mopper nie, maar 't is me toch 'n baantje. 

Dit gedicht van voordrachtkunstenaar, journalist en schrijver 
Henri t'Sas (1877-1966), verscheen rond 1920 in een VW-folder 
over Ginneken. Het gaat over de dorpspomp die sinds 1790 op 
de Ginnekenmarkt staat. In 1910 werd de dorpspomp overbodig 
omdat de 'waterfabriek' aar, de Ulvenhoutselaan in gebruik werd 
genomen. Bij die gelegenheid verscheen in een plaatselijk blad 
het volgende gedicht van een onbekende auteur die heel wat 
meer op had met de pomp dan met de fabriek: 

Ik gaf U water, jarenlang, 
Ge moest geen cent betalen. 
Ik zong voor U een piepconcert 
Als ge mijn nat kwaamt halen. 
En nu vaarwel, voorgoed vaarwel. 
Ach, zwaar valt mij de scheiding. 
Het ga je goed, het ga je best, 
Maar jou niet, waterleiding. 

27 jaar lang werd Ginneken door de zuiveringsinstallatie van 
geozoniseerd Markwater voorzien. In 1937 raakte ook deze 
'fabriek' werkloos. Het water werd voortaan aangevoerd vanuit 
Dorst. Deze leiding was lang en daardoor kwetsbaar. Dat bleek 
in de tweede wereldoorlog toen er een aantal dagen geen water 
uit de kranen kwam. 
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De pomp op de Ginnekenmarkt. Op de achtergrond nog die oude 
uhandwijzers" van de ANWB ansichtkaart collectie Ton van Dun 

Met het oog op de naderende bevrijding die wellicht niet zonder 
slag of stoot aan Ginneken voorbij zou gaan werd in de zomer 
van 1944 met man en macht en met succes gewerkt aan het 
weer operabel maken van de dorpspomp op de Markt. 
Mocht de waterleiding beschadigd raken, zou Ginneken toch 
water hebben. Toen in de laatste dagen van oktober 1944 de 
geallieerden vanuit het zuiden over Brabant trokken, raakte de 
leiding inderdaad beschadigd en stokte de watertoevoer vanuit 
Dorst. Na vele droge jaren deed de pomp weer waar hij ooit voor 
gezet was; het Ginneken van water voorzien: De slinger ging 
weer en de teut gaf weer! 

Herinneringen van Ad Jansen 
Ad Jansen, geboren en getogen in Ginneken kan zich nog herin
neren dat hij als dertienjarig jongetje met een emmertje naar de 
pomp werd gestuurd: "Ik was niet de enige. Ik herinner me de 
lange rijen wachtende mensen." Hij vervolgt: "De watertoevoer 
was niet het enige dat verstoord was in die dagen. Ook met de 
toevoer van elektriciteit en gas waren problemen. 
Per dag mocht een huishouden maximaal 200 watt elektriciteit 
verbruiken. 
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Ozon Waterleidingbedrijf aan de Ulvenhoutselaan 
Ansichtkaart coli Ton van Dun 

Bij overschrijding van h.et maximum werden de stoppen 
verwijderd, en had je geen elektriciteit. Gas werd maar twee 
maal per dag een uur geleverd. Zowel 's morgens als 's middags 
een uur. Omdat iedereen dan massaal gas afnam, had je maar 
een heel klein vlammetje. Koken gebeurde in die tijd dan ook 
vooral op houtgestookte kachels: Sprokkelhout was er in de 
omgeving van Breda immers genoeg, met zowel het Mastbos als 
de Ulven-houtse bossen en het Liesbos op korte afstand." Dat in 
Breda überhaupt gas en elektriciteit verkrijgbaar was, mocht een 
klein wonder heten, volgens Jansen. "Vanuit de Donge-centrale 
in Geertruidenberg werd namelijk niets meer aangevoerd. 
Tijdens de oorlogsjaren mochten zowel de suikerfabriek als de 
Kunstzij doordraaien van de Duitsers. Suiker was immers nodig 
voor soldaten en bevolking en kunststoffen waren onontbeerlijk 
voor het maken van parachutes. De aggregaten van deze 
fabrieken werden na de oorlog ingezet ten behoeve van de 
Bredase bevolking." Jansen herinnert zich dat de elektriciteit en 
gastoevoer een paar weken verstoord was terwijl de 
watertoevoer vanuit Dorst al na enkele dagen werd hersteld. 

Dit artikel verscheen eerder in BNDeStem, in de serie "Bij de dorpspomp" 
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Verbitterde straatgevechten in 'sHertogenbosch I Van Walcheren weinig over. 
Rijkscommissaris over de 

rampzalige gevolgen. Canadeeu.a landen op Zuid-Beveland. • Verblndillg$dam In banden der 
geallieerden. • Concenhiache aanvallen op het gebied Tilburg• 

;a Hertogenboacb tot staan gebracht. • ·EiseDhower venterkt 
troepe11 bö Scheldemonding. 

Alhoewel de strijd om 's-Hertoi:enbosch 
en de Maas-overschrijding bij Hedel zJJn 
besll5Send atacUum ls Ingegaan, 15 het toch 
vóór alles d" worsteling om de Antwerps 
~e haven, dte de lnspannJng der gealll
ffrden _ tot steeds grootere hoogten opvoert. 

B.elancrijk Is 1n dU verba.nd de mede
dee11n, VllA een militairen •puker U!t de 
Wllhelmstrasse, dat 1,eneraal Eu;enhower 
ertoe oyergegaan lJ belnnrrUke strijd· 
kracht8ll aan den rechter- en midden
vleugel van het front In ons la.nd te gnt
trekl<en ter versterking van den llnker
vleurel In het Nederlandsch-Betglsche 
1ttUdcebled. 
Dat houdt 1n, dat er In Limburg "en 

:zwakker-9 gevechtsactlvit"tt zal ontstaan 
teeen h,et bruggehoofd, dat de Dultschers 
daar aan de Maas hebben, evenals een 
afnemen van tie stootkracht van de geal
lieerde legers. die ten zuiden van het ge
bied Breda-TJlbur11 opereeren. 

AnderzJJ<h schijnen de geallieerden thans 
van plart te zijn zich 200 groot mogelijke 
l.nsparuilngen te getroosten, om aan den nu 
al vel" weken hardnekkig voortdurenden 
atrljd om de Scheldmonding een etride te 
rn~kell. Het . Is . begrijpellJk, dat Eisenhower 
daartoe · heeft moeten besluiten en men 
vraagt ·. zich álleen af waarom de geallleer
den "r. niet eerder toe overgegaan 21jn een 
200 groot mogelijk" gevechtsconcentratie 
1n het gebied -van de Scheldemonding IOt 
atatu! ie ·brengen. Want geallieerde krin
gen maken er den laatsten tijd heuscn geen 
geheim van, dat het probleem vàn de ra
vltàllleertng voor de geallieerden nog steeds 
open ligt. De beleende m111talre expert Ll
dell Haert hEeft daarover In 'n beschouwing 
In de "nauy MaiP' onomwonden geschreven 
I>~ verovering van een lan<J Is waardeloos 
merkte hij o.m. op als de tavltallleerlng 
niet velllg gesteld is. De vernielde havens, 
het gedèsorganlseerde en gehavende spoor
wei,u,t, de opgeblazen bruggen en sluizen, 
de gezcnken booten In de rivier.en, enz., 
vèl'hlnderen den iieall1eerden aanvoer in 
hooge mate. 

De 11:l'achtslnspannlng der geallieerden 
ln den 1trijd om den toegangsweg tot de 
Aniwerpsche haven ,preekt ook uit een 
mededeellng In het Dultsche Weermacht
·barlcht van gister, dat er tegenmaatrege
len door de Dultschers genomen •Un te
gen een plaatselUke landln' van gealli
eerde strijdkrachten In het znldelUk deel 
vau Zuid-Beveland,. Of deze landlnr Uit 
de lacht dan wel van zee uit gesclrled Is, 
wordt niet meeredeeld, alhoewel het laat
ste het meest voor de hand 11,:g"nd Il, 

Ten:elfdertljd J;, ook _de drnk van 4" 
Canlideezen op den verblndJnr;sdam bij 
Woen.adrecht belanp'ijk- toecenomen,. Het 
W. B. meldt dat st"rke Canadeeache aan
vallen tec<>n deze landengte na een kleine 
p,nettatle ID het afweervuur van de Duit 
••he verdedigers bleven steken. Men mac 
aannéme11 dat de Canadeezen thans den 
da.tn zelf betreden h"bben en dat tiaar· 
door Zuid-Beveland van de landzUde vgor 
de Dultache verdedicen III arcesloten. 
ln zeeuW3ch-Vlaanderen blijkt zich de 

situatie voor de Canadeezen Iets (lllnstlger 
ontwikkeld te hebben. ZU schijnen thans 
Breskens weer geheel Jn bezit te hebben. 
Allèen om het · fort Frederllt Hendrik zou
den op het oogenbllk nog gevechten plaats 
vinden. WestellJk en oostelijk van de stad 
ondernemen de Canadieezen aanvallen. die 
e<:hter geen vorderingen tn.aakten. alhoewel 
ter,o.elfdert.ljd d" Engelsche luchhnacht de 
kustbatterijen op Walcheren aanviel. 

Aan den straatwe:g naar Roosendaal wer
d.'!a de gevechten weer opgenomen. ~ Ca-

l Re.den moet verdu.lsterd worden van n, 
tot Zàtndac 7,lS_ Volle Maan Dlnsdar; 
Jl October. . 

nadeezen moesten hier ech'ter 1n•eer op hun 
U!tgangsstelllngen terugvallen, :toodat hi~r 
de geallleerden nog alUid voor het Neder-. 
landsche grensdorp Nispen moeten liggen. 

In 's-Rerto1,enboscll KUn verbitterde 
straatce~hten ontbrand; 1too wonlt ID 
het W. B. van cl5ter meeged"eld. _Daar
aan wordt toegevoecd, dat de reallleer
de concentrische aanvallen van het zul
den .en oosten uit -tecen het gebied van 
'.l'llburg-•s-Bertogei:,bgscb na de vernletl
rln& van talrijke tanks tot staan werden 
rebracht. 
's-Hertogenbosch blijkt van verschlllende 

zijden aangevallen te 21jn. Van het oosten 
en noordoosten uit Is de aanval tot In de 
stad gevorderd. Daarop wijst reeds de me
dedeeling In bet W. B. Van het opmarsch
gebled bij Eln-dhóven uit Ijl een nieuwe 
aanval gevolgd, die op het zuiden van de 
stad ge1icht ts. Deze aanval zou wel eeni&e 
winst voor de geallieerden hebben opgele
verd, doch zou In het groote moerasgebied 
onmldde1Ujk ten zuiden van de stad tot 
staan gebracht zijn. Wellicht Is men daar-
bij Vugt reeds gepasseerd. · 

Terzel.fdertljd Is een ·aanval in . westellj ke 

~;!t~: g:~~a~e~p o~r:a~~?:~b!~~ ~:rb~~~ 
Hoever de geallleerden hier Tilburg ;eeds 
genaderd zijn werd nog nlet meegedeeld. 

Tenslotte worden nog herhae)de . iucht
aanvallen der geallieerden OP ,Dordrecht 
gemeld, waarlangs -de voornaamste route 
loopt, die voor de Dultschers 1À Brabant 
nog vnblnd.lni met 'het noorden geeft. 

Sovjets dringen Ebénrode binnen. 
Tot groote doorbraken Is het ook gister 

aan h et front In O0öt-P1·ulssen nergens ge
komen, De sovJets s.tuitten over.al op har
den tegenstand van het leger en van de In 
verband van den Volks•turm opgenomen 
bewoners van Oost-Prulssen. Dultsche pap.t 
s.erforrpatles verijdelden door tegenaan
vallen de doorbraakpoi.tngen der soviets, 
die met sterke strljdkrachten ten zuidoos
ten van . Gumbinnen aanvielen. De ·laatste 
4 dagen ve-rloren de Sovjets Z95 tanks en 
102 stukken geschut van allerlei aard. 

In andere sectoren van het o.-Prulssische 
front werden de sovjets in zware gevech
ten afgeweerd of "tot staan gebracht. Nadat 
den geheelen dag <loor verbitterde huls
aan-huls-gevechten hadden plaats geven
de, slaagden de SovJetl er tegen den avond 
In de stad Ebenrode, aan de spoorltjn In
sterburg-Kowno gelegen, binnen te dringen 

ltaUë en de ireallieerden. 
De SovJet-Unle heeft z1ch bereid ver

klaanl volledige dlpl9matleke betrekkingen 
met Ilaltê aan te knoopen. 

Ook de Ver. Staten hebben zich, bl;J mon
de van Stettlnlus, bereid verklaard de di
plomatieke betrekkingen met Italië te hèr
stellèn. - Voort wordt no11 vernomen, dat 
Eden dezer dagen In Rome verwacht wordt. 

Slowakije een Sovjeb'epubllek. 
Volgens een bericht uit Londen zou het 

1n de bedoeling ~gen van Slowakije een 
Sovjet-republlelc te maken. 

FranktjJ"Jr. en de we~dOl'gJl,Dlsatle. 
President Roosevelt mu hebben meege

deeld, dat de Fraoschen n1et rechtstreeks 
kunnen deelnemen aan de onderhandelin
gen over de toekomstige wereldorganisatie. 

De luchtaanvallen op Duil.schland. 
Amertkaansche bommenwerpers Wierpen 

bij dicht bewolkten h~mel bommen · op 
Hamburg, Essen, Neumllnster, Mühster en 
Hamm en deden voorts aanvallen op vèr
sch!llende plaatsen ln het Rijnland en West
falen, zoowel als In zuldoost-Duitschland. 
Er werden 12 vliegtuigen, w_o, il vlerruoii,,
nee bommenwerpers ueereeechoten, 

Rijkscommissaris dr. SeyM Inquart heeft 
in het begin dezer week een bezoek ge• 
bracht aan het eiland Walcheren. In een 
vraaggesprek heeft hij voor de radio over 
de voor Walcheren en zijn bewoners 
rampullge gevolgen van de bombarde
menten gesproken. Hij deelde mee, dat- er 
van Walcheren . weinig meer over Is. · Men 
ziet n,og slechts een deel van Domburg, de 
binnenstad van Middelburg en de duinen . 
Men heeft de zaak grondig aangepakt , 
200 verklaat·de de Rljkscommlssai-is, 
Nauwkeurig zlin de plaatsen opgezocht 
waar de vernietigende uitwerking van de 
bombardementen het grootst was. 

Het water op llet eiland 1s tot -op 2i_/, M. 
hoogte gestege~. Het schijnt wel, . dat de 
Tuin van Nederland onherstelbaar verlo
ren gegáan ts. Ongeveef 30 à 35.000 nien
schen zun· van huls en hof vetdreveiu Zij 
zitten opeengehoopt bij Do11,1burg en voor 
·het grootste deel wel In de binnenstad van 
Middelburg. v~ak zitten zl.i met 40 à . so 
man ln een klein huis bij elkaar;_ 

De voedselvoorziening schijnt wel verze
kerd te · zijn, zoo deelde de Rijkscommis
saris mede_ Toch kunnen nog moeilijk
heden ontstaan, want er Is veel vo_edsel 
verlóren gegaan. Ook de drinkwaten-0ór
zlenlng kan moeilijkheden opleveren, als 
er bij voortgaande bombardement~n .s_cha
de aangericht wordt. Ook voor ·g.ro_ndver~ 
schulvlngen, die herhaaldelijk plaats v4'._ 
den, bestaat · gevaar . Hij noemde het de 
~ak .van de Nederlanders hun bedreigde 
Jandgenooten . te helpen en deeld_e mee, 
ilat de Dultschers zullen helpen voor , zoo
veel de ml!Ltalre elschen zulks · toelaten. 

·VIoottreffen Amerika-Japan, 
Uit de versch!llep.de berichten, dl.e. 1/ln

nenkome_n ,over den vloot- en lµchtslag bij 
de Phlllppljnen blijkt, d.at hier van een 
vloottreften tusschen Japan en Amet'll<:a in 
grooten stijl sprake Is. . 

Van Japansche zijde werd gister meege
deeld, dat 67 oorlogsschepen der Amerika
nen bij Formosa en de Phlllppljnen wer- . 
den uitgeschakeld; Daarvan · zouden er 30 
lot -~lnken gebracht zijn. 

S'l,'AD BREDA: 
1500 EIEREN VE.RDWENENI 

Op de veiling .is een ernstige diefstal ge
pleegd, Men heeft namelijk geconstateerd, 
dat niet - minder dan 1500 e\eren gestol~n 
moeten zijn. Deze ergerl!Jke dlefstal Is aan 
"het licht gekomen, nadat een lid van het 
personeel betrapt werd toen l\lj 25 .elerèn 
sttf!kurn mee wilde nemen ln een 'mandje, 
bij het naar huis gaan. Een zijner collèg~s 
had te voren opgemerkt, dat de man - een 
zekere F. - tijdens zijn werk eieren tus
schen zijn schort wegborg. HIJ rapporteer
de een en ander en zoo vloog de e!eren
llefhetiber te"gen de lamp. 

Na deze onaangename ervaring heeft men 
OP de velling den Inhoud van de ele'i-en
put gecontroleerd, waarbJJ men tot het ,qnt-
~i",.¾:~'1::e~el!,.~;:!:U· dat er ruim 1500 eieren 

Een ·lntërulef onderzoek Is Ingesteld om 
te ontdekken, of er nog meer daders zijn. 

F, 1B door de politie aangehouden. 
JengdJce boefjes In actie. - ·In een per

ceel aan den TramslngeJ werd een dletstal 
gepleegd, waarbij een partij handvegers en 
scheerkwasten -verdween. Bij het door (le 
politie Ingestelde onderzoek bleek, dat eèn 
stelletje Jonge gasten tusschen 9 en U Jaar 

~:a~~,~~ei~e~~~e'ic"e':,"de;it~i.
3 ~d!~~~ 

de handv~gers en de scheerkwasten ioe · te 
eigenen. Vijf knapen, zekere Ba., Dr., v . 
G., Gr. en M ., werden reeds duchtig aan 
den - tand gevoeld. Zij bekenden In act!e 
te zijn geweest én vertelden waar ~ ge
deelte van het gestolene te vlnden was. 
Deze partjj Is door de politie iA'. besll!Jl 
genomen. 

Naar de andere medepllchttae m\ll.1era 
wordt nog gezocht, , 
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Boven den grond. j Er is gevormd een Commissie klopjachten op onze mannen en io_nge- Proclamatie. 
l . 1 h f h k ·h I k van Toezicht, bestaande uit_ de lingen voor den slavenarbeid m dienst 
a,enang ee t et a, 01e e l van het Herzenvolk, nietmeervoor Leve li e t, Vaderland! 

blad " De S tem '' een onder- heeren Dr. L .\. H. Albermg, de willekeurige roof- en plunderpartijen, 
grondsch bestaan moeten le iden. R. A. M. E. Gommers, arts, Dr. waarvan we nog tot in de laatste dagen Nede fi au,j herr ijSt, 

Zijn redacteuren , medewerkers en H. M. ~ouben en Ir. H. !- M. z;,: o::hobe::~t::'i/:~~;n,:e~~te~elu
1
~:en~ Ue b,\nijdine i~ begonnen. 

verspreiders leidden een opge- Steenbe,gen. terwi1l als reoact1e ringeloorcn door het Janhagel van de Landgenooten ! 
1aagd leven of hebben hun werk optreden de heeren J. Bruna en Landwacht en laten beleedigen door de f;r hanot veel af van Uw 
met den dood moeten bekoopcn, P. Albe:"· waarvan de eerste m propagandaplakkac~n van de heeren der rustige, ordeUjke en eendrachtige 
zooals de actieve Jan Roovers, die de beze,tmgsdagen door de over- .. vi;t:;~:'.~°.;~';.~ ~n beseffen het: Met houding in de komende dagen. 
onder den schuilnaam Jac. de Groot heden ult zi!nJo_t1rnahS!ieke funcrie de bevrijding van Breda is het einde Werkt allen mede dezen een 
dagelijks in touw was, om het blad is ontzet, ,erwi1I . laatS tgenoemde van den oorlog niet gekomen. We zullen ordelijk verloop te geven. G:ehoor
regelmatig en op tijd van de pers I daarvoor bedankte om Neder- ten aanzien van versch1Ucndcvoorzterun• zaamt stipt d..i b(lYelen van bet 
te krijgen. . . 'lani~~hf~ ~:

1
:h~:e;:u~~~~e~Îad ~;.::,;

0i~ni:1~e:er:,~~~~~~e~~:."ct~~~ geallieerde.OpperbeYel, waarmede 
Thans creed t dit blad in het . g van voor het levensonderhoud benoodig- de Regeenng een nader bekend 

volle licht en nog wel a ls dagblad, geboren , datdm een wel zeer be- de vooralsnog moeten blijven bekrimpen te maken regeling getroffen heeft. 
zij het dan door b ijna onover- wogen peno e voor. Iand en volk en-- beperken. We weten m beseffen Luistert na.ar de aanwijzingen 

~omelijke techn.ische moedijkhe- ~~~te~~s~~~nd~eg~:: hea:/:!
0

~
0
:: ~~f:~:tk d~:te~-:~:~e:-;~1:',t:: van Uw Nederlandsch Mili!,a.ir 

uen aanvankehJk slechts m een . h f J' . ·· All g di de vrijheid niet minder lief heeft dan Gezag, dat krachtens die regeling, 
.. bulletin-uitgave" en met een be- saue ee t on ekrgaan. :n, de wii. nog getuchtigd wordt door de onder leiding en verantwoorde
perkte oplage. er aan meewer _en_, beseuen e bebloede handeovanhetNul-gepeupel, lijkheid dér Nederlandsche Re-

Velen zullen hierbij even ver- ~ae;:nt:ri°°l~el~~~~~ta~h~id d::~ ~~~eg!;,_ honger de •
te

den en dorpen geering, .zijn taak in ove::leg met 
wonderd opkijken. Toch 1s deze veler steun, niet het minst van "De" . 1:roote dag,'dat heel Nederland het geallieerd Opperbevel.vervult. 

g~ng van zaken logisch en <luide- hen. die ook in de dagen van :~~~;;r:1 v~:ei~~~g h:i~ ~=k~m":. . In ~et vertrouwe_n, da\ U spoe
lqk. De .regeermg liet de volgende onderdrukkin_g "De Stem" zoo Maar -de bevrijding, van Breda Is toch d1g_ mt-voenge_r bencht km wor-
1n~trur.t1e l.1onr1?n ·. E~n hl~d. dat !·..r..:,._!-.~Ju.:L,J ,i..1l ttóüW hi.z.!p~n. O_oJ.: ,.,·~r ~:n • "trt't!; ·V.OJJ?' • . ~~t; .t"?Otr.- de~·\ .. --}V!l Ik J..~1 t?:in~ r~~12 !?~-'2,.i~.~ 
na 1 Januari 1943 nog verscheen, Moge God er Zijn zegen op gebouw der .algemeeneoverwmnlng. dat der~Jn, dat r_egelmgen ZlJ.n getrot-
m~et zijn verschijning na de be- geven. :~ti~~ vt:, ~~~~::n i:~";.e,~:; h:b- fen, geheel m OYer_eenstem.I?mg 
vnJdmg staken; de __ zoogenaamd DIRECTIE EN ben gehouden, dM we nu concreet -a1 met onze democratisch.~ begmse-
illegale pers ne_emt z1Jn taak over, HOQ,fDREDACTIE hooger :ien rij«n- Jen, w,a.arb1.1 onm1ddell!Jk en tot 
totdat de pers in ons land en in · En we vouwen de handen en zeggen den tJJd, dat de wettige verkie-
ons gewest volkomen gezuiverd Breda bevrijd! m;1~1~ h~d:nn~1t!d:n zingell zullen zijn genoI1den, 
,s en in staa t een waarh1k Neder- Nu is het . dan toch u,over: Breda voor God den Heere, ~\)del!Jke v~rtege.nwoord1gmgen 
landsche voorhchtmg. te_ geven. is in ge,llieerde handen. Nu 1, het geen Hem, bonn al loven ,:nn herte :eer, m staat en p'.ovmc1e en gemeente 

De menschen. die hier m Breda loos bericht, zooals op 5 September, End mako:n groot. Zijns kunnen opt1eden. 
achter _.;De Stem" stonden, waren maar de werkelijkheid, :roc»ls Wtedie<it,n Die daar nu on.:~·:icr.:.i•m•n• eere. Ik' en , mijn verantwoordelijke 
overtuigd, van hoe groote waarde ~~o~f, '!~daJ~tvio::ic~~ka~i:~s, 1:u~e~ slaat temeer, raadgevers hopen spoedig weer 
het is, dat de verschqnmg van rood-wit-blauw en oranje, dat_ overal J. B. ep vaderlandschen bodem te Zijn 
een katholiek blad in West Bra- en in alle formaten verschijnt na deze -----------•ten einde de leiding van 's )ands 
bant gewaarborgd zo u kunnen : v_ier-en-ecn-half jaar ondergedoken te .ifii3.i~sisHfNBii:f~Jr~~'. zaken weer op te nemen.' 

blijven in de toekorr.sc. Da.::,om ~d_;ieo:~:'~·:~ 1: 1::'cÎru~~i~~dbe~~::: o~vcrzert!iijlc blijfi echter de g~est Het Kabinet stelt zich voor, 
werden de plannen g.ereed ge- tlngen, in heel die onbeschrijfelijke sfeer van de boeren. b\j terugkomst_ zijn ontslag aan 
maakt om onm1ddelh1k n~ de ,-an opluchting en dankbaarh.•id, wijl omtrent den strijd in Zeeland gaf een te Yragen, waarna Ik ten spoe
groote gebeurtems door middel de verdrukker en plunderaar niet langer correspondent een sober, maar treffend digste opdracht tot samenstelling 

van te pi;;~enb:·a~. hr .,~Jgblad t·~g:~~ds~i:~ldl=~~:~d~ntj~:!t h::1k ~:r~~~~ ti!'!i/;~~tt\,:;;~~~,rl~;,:,1~~: van een n ieuw minister ie zal 
\ 2.n °_~r ra "nt · at an on- kunnen terroriscercn. gen :13.000 menschen nonna~t .. . geven. 
m1ddelh1k moest ophouden __ te De oorlog be;on voor Breda met de In Vlissingen vertoeven n<\g 3000 ZLe '\VILHELMINA 
verschijnen , .. De Stem" dageh1ks ramp der evacuatie, de bevrijding ls ook •n. O;, hel platteland 2ijn 'de boeren ' · 
te doen hooren, om de \~oorlich ... nhet gehee:1 zonder vernielingen en lTcel al gebleven, met mcde.nc~en va~ 

ring in katholieken en Neder- ~
1:;;'~~::,c1~::0

::;clei~~:.v~~~~~ k~~~I .'tfea:n diij ~ri~"~:ef~~~~n;I~ Een telegram aan de 
landschen zm te verzorgen. se:en en 001t. ondaoks het rei,. dat het water zu1ks,mogelijk maakt. Koningin. 

Het is dan ook de bedoeling. de levering van water en ele:ctrici" Omtrent ~de schade die ontstaan is, 
aJ.n allen die in de registers van het telt g eheel stil viel, ~·s er Maandag meldt de berichtgever da_t Vlissingen De burgemeester heeft namens de 

"Dagblad" als abon,~é staan inge- ~o:~tad:°vi~~tB;:;;:t~~k~=l~~:1ni
0

~~ rn~~er1~;;.d bzi!~::id~~~de~b,::.lalf burgerij van Breda het volgendetelé~am 
schreven, .,De Stem te bezorgen, heel Brabant was de vrijheid herboren! drie bevrijd. I>e kerk en he: stadhuis a.n H. M. de Koningin geionden · 
zoodra de voor de hand liggende We kunnen weer uggen wat we bleven gespaard. Dank lij de vas_tbera- D(Oranjestad Breda, ten ,eerste ver-

technische ~l!loeilijkheden van het ~=~k:;~ t•;:t~~i!;~;;r;;
0
~:~· !:!:e;; ~;;e~~u;;n d;.~;~!~f~:~\~~;n'.'Jn de he.~g.d over ~n dankb~r v~or haar be· 

oogenblik ... iJn overwonnen. een concentratiekamp kan laten stoppen. De watervoorz1entng 1s gestagneerd, vrtJdmg, bctu1gtUwcMaJeste1tonwankcl-
Thans zal op een aantal plaatsen \Vc behoeven straks, als · er weer zij geschiedt thans middeis regenwater- bare trouw en wcnscht Haar een 

over de stad ve,rspreid, ons blad electriclteit ls, niet lanijer als sameo- putten. d' b h d k t . 
ter lezing hangen, terwijl ook .weerders In allegeheimiinntgheidrond De onvenettelijke ,Zeeuwscbe geest spoe ,ge en e ou en terug oms m 

d~ verkoo~ van losse numme~s 1ce ~:~i:t:~ z~~:n,h~~ veoe:rt!::s:f~':: h~~r1!i~et4~:s!~eg;m;~~~~~rtd :a~~~ Nederland. 
u1tteraard in" beperkte mate 1S ?n;e be.schermers en hun vrienden. Wc ~~~inf~:,_,~~:r~~~e:: .. dc Nederland- De Burgc,~:::t!~~:'T:i!rcda, 

Eind oktober 1944 zijn onze dorpen bevrijd. 
Op 27 oktober verscheen het laatste (foute ) Dagblad van 
Noordbrabant. 
Op dezelfde persen werd op 1 november De Stem uitgegeven. 
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Autobedrijf G. van Hooijdonk B.V. 
Ulvenhout 

TEL. 076 - 561 23 00 

GARAGE VAN HOOIJDONK 60 JAAR 
door Kees Leijten 

Eind november viert Garage van Hooijdonk zijn zestigjarig be
staan. 
Garage Van Hooijdonk , al vele jaren een sponsor van ons mu
seum, is in 1949 opgericht door Gerrit van Hooijdonk. De kleine 
garage op de hoek van de Annevillelaan werd later een grotere 
garage met een aparte showroom aan de overkant van de straat, 
op de plek waar tot het eind van de zestiger jaren de Laurentius 
lagere school voor jongens stond 

Vader Cees van Hooijdonk had in het huidige Hoekwinkeltje een 
kruidenierswinkel met manufacturen en tabaksartikelen. 
Ook exploiteerde hij een luxe-autoverhuur en een kleine tuinderij. 
Naderhand namen de zonen onderdelen van het bedrijf voor hun 
rekening en vestigden zich in de nabijheid van de Annevillelaan. 

Gerrit begon in 1949, nu 60 jaar geleden, een garagebedrijf. 
Zijn broers hadden ieder hun eigen zaak .. 
Jan de kruidenierswinkel ( Hoekwinkeltje); Wim had een autorij
school en dierenwinkel , Janus het taxibedrijf en Sjef stond aan 
de pomp. De Essopomp stond al voor de oorlog in de Dorpstraat 
ter hoogte van het huidige reisbureau . 

In ons archief bevindt zich een nota van de firma van Hooijdonk 
voor de zusters die een goede klant waren. 
Interessant is de prijs van de artikelen te bekijken . 
Een blik kostte 63 centen en een dweil een gulden 
Wonderlijk is het aantal schoenborstels dat de zusters nodig 
hadden. Zestien. Maar ook 16 luiwagens. Enz. 
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De uitgaven zijn goedgekeurd door de gemeente, zo blijkt uit het 
stempel. 

Paulus heeft veel van deze nota's van allerlei bedrijven in ons 
heem. Wij verzamelen de briefhoofden van alle bestaande en 
verdwenen bedrijven Zij geven een mooi beeld van de bedrijvig
heid in onze dorpen .. 
Dat geldt ook voor suikerzakjes, balpennen enz. met reclame 
van de middenstand in ons heem. 
Straks prachtig voor een tentoonstelling over de middenstand 
van Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulven
hout. 
Hebt U foto's waar winkels of cafés op staan , die niet meer be
staan of totaal verbouwd zijn dan lenen we die graag van u om te 
kopiëren voor ons rijke fotoarchief. 

Garage van Hooijdonk in de beginjaren. 
Op de hoek van de Annevillelaan staat nog het grote kruisbeeld. 
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VORSTERHUISJE 
door Toon van Miert 

In Brieven 167 heb ik een korte beschrijving gegeven van "'t 
Geboei" op het kerkhof van de parochiekerk van Meer. Vanuit 
het raam van het achthoekig gebouwtje bracht de bode van de 
gemeente de kerkbezoekers na de mis op de hoogte van 
belangrijk nieuws enz. In de zuidflank van äe Sint-Michielskerk 
van Weelde (net over de grens bij Baarle Nassau) ontdekte ik 
een uitbouwtje dat dezelfde functie had: het Vorsterhuisje. De 
omroeper van de gemeente, ook vorster genoemd, las vanuit dit 
huisje na de hoogmis berichten en aankondigingen voor. 

-----===--- =---=--- ~~- ---- -
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Op het informatiebordje aan de kerk staat "Vorsterhuisje" en dat 
"vorster" omroeper betekent. Op het bord in het huisje staat 
"Vosterhuisje". Wat moet het nou zijn? 

IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen 
van de volgende leden: 

04/03 C.van Nassau 
19/07 Trees Goossens 
27 /08 Harrie Westerdijk 
29/08 Jac Adank 
11 /09 Jan Diepstraten 

Vennekes 12 Bavel 
Pennendijk 33 Ulvenhout 
Bavelselaan 342 Breda 
Snellenshof 25 Breda 
Vennekes 3 Bavel 

Dat zij mogen rusten in vrede 

83 jr 
66 jr 
79 jr 
68 jr 
73 jr 

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. 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 

door Kees Leijten 
(EN ANDER NIEUWS ) 80 

DE KORENBLOEM 100 JAAR 
MOLENS IN EN OM PAULUS' HEEM 
Graanmolen De Korenbloem in Ulvenhout bestaat in 2009 pre
cies 100 jaar. De huidige molen staat er 100 jaar nadat zijn 
naamgenoot uit 1835 in 1908 was afgebrand. De naam Koren
bloem bestaat in 2009 te Ulvenhout dus 17 4 jaar. 
Op zondag 6 september opende de huidige molenaar Erik van 
der Westerlaken samen mèt zijn vader de 50e tentoonstelling in 
het museum van Paulus. 
Een interessante tentoonstelling met niet minder dan 150 foto's 
van molens uit ons heem en het gebied daar omheen. 
Molens uit Ulvenhout, Bavel, Ginneken, Breda, Strijbeek, Leur, 
Zundert, Meersel-Dreef, Hoogstraten, Zundert, Etten, Terheijden 
en Gilze. 
Daarnaast vele zaken uit de molen, waaronder een meelzak die 
inde hongerwinter in Holland werd gedropt met het Zweedse 
meel. 

Een comité heeft een uitgebreid feestprogramma samengesteld. 
Paulus zal ter gelegenheid van dit jubileum in de tweede helft 
van 2009 in zijn museum aandacht schenken aan het jubileum. 

Vanaf 6 september 2009 staat de tentoonstelling: "Molens in om 
het heem van Paulus". 
Molens bij de buren, soorten molens, molentypen, wiekstanden 
enz. En niet te vergeten de producten van de molen. 
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Hebt u foto's van molens, molenrestanten, molenbergen of iets 
anders dat met molens uit onze omgeving te maken heeft dan 
lenen we die foto graag van u om een kopie te maken voor onze 
tentoonstelling die loopt vanaf 6 september 
Ook documenten zijn welkom. 

Het is de soe tentoonstelling in het museum van Paulus. 

HONDERD KEER AD JANSEN 
door Kees Leijten, hoofdredacteur 

Met de Memoires Dolf Douwes (deel 2) verschijnt vandaag het 
1 ooe artikel van onze lokale historicus Ad Jansen. 
Ad Jansen (1931 ), Ginnekenaar van geboorte was leraar econo
mie in Breda. 
Wij kennen Ad Jansen echter uit zijn vele interessante verhalen 
over Bavel, Galder, Ginneken, Meersel-Dreef, Strijbeek en Ul
venhout. Artikelen over cafés en boerderijen, over mensen en 
straten. Over van alles uit de historie van onze dorpen. 
Ad heeft een vaardige hand van schrijven en illustreren van zijn 
artikelen die sinds 1994 in onze Brieven van Paulus verschijnen. 
Het begon met de geschiedenis van het Jagthuis in deel 98. 
De artikelen van Ad zijn niet alleen interessant en lezenswaardig, 
ze blinken ook uit door nauwgezet gebruik van de historie. 
Alles wat hij schrijft is waar , is te achterhalen. Dat geldt niet voor 
iedere schrijver van historische artikelen. 
Ad gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal. 
We hopen nog vele artikelen te mogen ontvangen en plaatsen in 
ons tijdschrift "Brieven van Paulus" 

KOOP NEDERLANDSCHE WAAR 
DAN HELPEN WE ELKAAR 

(ADVERTENTIE 1933) 

Dr. Stroop in 
proefschrift: 

MOLEN 
IS EEN, 
DUITSE 
VONDST 
Van eêD omer •e,st-pvm 
NUMF.GEN - De -~i 

·H.n . de gesch~~fs vlltl . ~ 
Nederlandse . · wmdmöleu -· 11p, 
niet ._ in het ooon.ten v9> 
Frankrijk. mals altijd t, aan,;, · 
genomen, mau m hét Dui• 
Rijnlan.d. . 

Tot deze fflnctosi" komt a,~-
'J. P. A.: stroop die vandaag:m 
Nijmegen àL~ neerlandicus 
prom.o11eert op bèt proefsehriH 
"Molenaarstermen en m.olûlw 
geschiedenis''. 

Meêr dan 500 ·. mol~aatÎ 
vêrspreid over Nederland • 
Vlaanderen hebben aan liê't 
onderzoek meegewerkt. De ve,:... 
lt duu:enden gegè\Tens die de:;;;. 
ze molenaan bijeenbrachtell~ 
1..oals de benaming die zij g~ 
bruiken voor onderdelen van 
de molens, werden. door dr" 
Stroop geanalyseerd '1Qi'Ht~~~ 
hij tot de ooncl:usi~ kw~~ «tai 
de Nederlandse nt0len via l\ft~ 
Duitse f.a.algebied ·· ons land. i$ 

' t binnen gekomen. . . · 
L ~e studie yan _ dt. _ S,~p"\s 
'l.t'. ;,~kvorm v~~ben;elt.• 
boék bevat niet alteen ·· het 
de~ek nut de h;istf)rie v~ 
de mt,ien, tttaar . '°k _· ~~,t;"-~:t, 
ve:rkla;Jingen "'~r ·ye~I bt,ken~ 
()e mo~~nter .. t~"' 
dicu~ ll~eft · 
het opd~noe 
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KNIPSEL 
MOLEN EEN DUITSE VONDST 1 
door Kees Leijten 

In het archief van Paulus vond ik 
onlangs het nevenstaande knipsel 
van vrijdag 7 oktober 1971. 
Bijna 40 jaar oud. 

Dan dringt zich direct de vraag op: 
"Is dit proefschrift later verbeterd of 
bestreden" 

Kan men op basis van naamkunde 
ook de oorsprong zonder meer 

. vaststellen 

Zijn er in Frankrijk of de Scandina
vische landen parallelle ontwikke
lingen geweest 

Aan wie kun je zo'n vraag beter 
voorleggen dan aan de weten
schapper uit ons heem :dr Karel 
Leenders 

MOLEN EEN DUITSE VONDST Il 
door Karel Leenders 

Stroop is een taalman. 
Hij laat zien dat allerlei molen
termen ook een taallandschap vor
men, met daarin isoglossen: bijv. de 
grenslijn tussen standerd-molen en 
staakmolen voor hetzelfde 
bouwwerk. 
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Met dat soort gegevens laat hij zien dat een deel van de molen
T AAL kennelijk uit het Neder-Rijnland (Nijmegen - Keulen) komt; 
en een ander deel uit zuidwestelijk (deels nu Frans-) Vlaanderen 
en dan verder noordwest-Frankrijk. Maar hoe het zit met de 
technische bouwsels, daar gaatie niet over. Hij moet bovendien 
werken met de tot ca 1975 in de molenliteratuur bekende oudste 
windmolenvermeldingen. 
Daar zijn er sindsdien wel een stelletje bijgekomen, zoals de 
windmolen van ergens bij Stabroek-Lillo, 1245. Dat gooit zijn 
verspreidingskaartjes direct weer wat in de war. merkwaardig is 
dat hij de stenenmolen (zoals de Korenbloem er een is) steevast 
"Hollandse" molen noemt. Ik meen dat de oudst mij bekende 
inderdaad hier in Den Haag stond, 1670, maar in 1672 werd er in 
Oosterhout ook een gebouwd (de Hoge Molen) en kort nadien 
nog een aan het Liesbosch (De Beer) 1677. Dat "Hollandse" lijkt 
dus ook maar op een enkel jaartje te hangen! 

Molen De Beer aan het Liesbosch onder 's Princenhage 1936 
Eerste stenen windkorenmolen van de heren van Breda 1677 ; 
na brand herbouwd in 1696 - buitengebruik 1922-ingestort 1938 
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DIT ZIJN ZE 
door Kees Leijten 

Snel na het verschijnen van het vorige nummer van ons tijd
schrift werd gereageerd op de foto in onze Brieven. 
Allen zijn het er over eens dat het Oranjecomité uit Ulvenhout 
hier vereeuwigd is. 
Liza Oomen-Smeekens denkt dat het een foto uit 1957 is, ge
zien de leeftijd van haar vader, Frans Smeekens. In 1932 is het 
Oranjecomité opgericht dus bestond in 1957 25 jaar. 
Ad van Riel heeft hierover (nog) niets kunnen vinden in het ar
chief. Maar hij noemde wel de namen. 
De man staande in het midden voor de deur werd door niemand 
herkend. Berta van Dongen-Nous vond het gek dat haar vader 
niet op de foto staat, terwijl die wel in het comité zat in die tijd. Ze 
dacht even dat het de man voor de deur was maar ze herkende 
hem er niet in. 

De namen zijn : 
Staande vlnr: Goof Verdaasdonk; Karel van den Brink; Wllem 
Nous(???) ; Sjef Heestermans en Frans Smeekens 
Zittend vlnr: Gerrit Roovers; Joan Struijs (wethouder); Charles 
Roelandt,- Pieter Tutein Nolthenius (boswachter); Willem Goosen 
Frans Thijssen 



DIT ZIJN ZE Il 

door Kees Leijten 
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1 2 3 4 5 6 
7 8 9 

10 11 12 

Na de publicatie van de gedeeltelijke namenlijst in BvP 175 kre
gen we onlangs van Jo Hendrickx, dochter van Keeper Janus 
Hendrickx de volledige namenlijst. 
Het was een krantenknipsel dat Hendrickx steeds in zijn porte
monnaie bij zich had gedragen. 

In dat artikel stonden alle namen. 
Die luiden: 

1 Toon Marijnissen 2 Hendrik Diepstraten; 3 Sjaak Machielsen; 
4 Jan Veeken; 5 Toon Marijnissen; 6 Rinus Diepstraten: 
7 Toon Janse; 8 Herman Velder; 9 Toon Diepstraten; 
10 Piet Roelands; 11 keeper Janus . Hendrickx; 12 J. Wijting 

De namen die we reeds publiceerden bleken dus goed te zijn. 
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VEERTIG JAAR GETROUWD 
door Jan van Dorst 

Op zondag 12 juli 2009 vierden Kees en Marian Jansen in Bavel 
beter bekend als Kees en Marian de Smit hun 40 jarig huwelijks-' 
feest. 
Je ziet, dat het mogelijk is een Bavelaar met een Ulvenhoutse! 
Zoals veel mensen wel weten, hebben ze allebei iets met 
muziek. 
Marian zit al vele jaren bij het gemengd koor in Bavel en Kees al 
vele jaren meer bij de Bavelse Harmonie. 
Deze laatste bracht die middag uiteraard een serenade. 
Maar wat veel mensen niet weten, bestaat in Bavel ook nog de 
Haantjeshermenie. 
Dit is de buurtharmonie van 't Haantje. 
Ook deze harmonie bracht een serenade. 
En bij de serenade hoorde ook een lied, dat gezongen werd door 
Jan Jorissen (87). • 

Wanneer de harmonie van 't Haantje weer uitrukt 
Dan zijn alle mensen uit de buurt verrukt 
En waar wij komen of gaan 
Wij laten geen kletskes staan 
En heel de buurt die is op hol en wij zelf zijn kruisdol 

Refr. 
Papjanne,papjanne,papjannen zijn wij 
We drinken nog 'n glaasje bier en 'n borreltje erbij 
Papjan ne, papjanne,papjannen zijn wij 
We drinken nog 'n glaasje bier 
En maken veel plezier 

En wat denkt u, wat het bruidspaar als cadeau aangeboden 
kreeg: Ja een haan ! 



Een onderscheiding 
voor 
Jos Verdaasdonk 
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Heemschuur "De Stee" wacht op de bezoekers 
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HEEMSCHUUR "DE STEE" GEOPEND 
door Toon van Miert 

Het was druk in de Sint Josephstraat in Teteringen op zaterdag 6 
september: Heemkundekring Teterings Erfdeel opende haar 
museum, een grote Vlaamse schuur. Ruim honderd belangstel
lenden waren getuigen van de sfeervolle plechtigheid waar heel 
wat "hoogwaardigheidsbekleders" bij aanwezig waren. Jos 
Verdaasdonk, de Kees Leijten van Teteringen, was achttien jaar 
geleden de oprichter van de kring en al die tijd is hij voorzitter 
geweest. De opening en de inrichting van het museum be
schouwt hij als het hoogtepunt van zijn activiteiten. Voor al zijn 
werk kreeg hij van Harrie Boot, de secretaris van Brabants 
Heem, de zilveren draagspeld uitgereikt. Dik verdiend! 
Wethouder Oomen sprak lovende woorden aan het adres van de 
actieve heemkundekring (ruim driehonderd leden); heel veel 
vrijwilligers hebben maanden heel hard gewerkt om de schuur 
museumrijp te maken en iQ te richten. 
De schuur staat naast een grote oude boerderij die ge
restaureerd wordt en allerlei interessante multifunctionele be
stemmingen krijgt. De laatste bewoners, Jan Rombouts en Lisa 
Aarts, zijn jaren geleden met boeren gestopt. Lisa is hier in 1928 
geboren. Haar overgrootvader · heeft de boerderij in 1854 
gekocht. Samen maakten zij de schuurdeuren open zodat de 
bezoekers naar binnen konden. Een prachtige ruimte voor een 
museum: hoog, breed en lang. Hij is heel overzichtelijk ingericht 
met veel wandelruimte . Natuurlijk ook hier de bekende attributen: 
een religieus hoekje, een winkel , een schoolklasje en veel land
bouwgereedschap. Toen de nonnen van Sint Catharinadal in 
Oosterhout hun zolder gingen opruimen, vonden ze daar een 
mooie stenen kruisweg en een altaar. Het bezit van Teterings 
Erfdeel is ermee verrijkt. 
Kortom: onze vrienden uit Teteringen kunnen we van harte feli 
citeren met hun museum. Het is zeker de moeite waard om er de 
volgende zomer eens een kijkje te gaan nemen. In de winter lijkt 
het me daar te koud voor: er is geen verwarming . 
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{!) J ,ye clta tie,,,---:::::~ 
Als frequentlbezoeker van het Mastbos, ~ \ 
w_~ndel~n en ha:~lopen i~ gr?epsverband "\ /:,_} 
bi} atleflekveremgmg Spnnt, ,s de volgende vraag if /,,, 
ontstaan naar aanleiding van recent nieuw geplaatste ~ 
naamborden. Is het He/dreef (met een/) of Heidreef (met een i). 
Op het ogenblik is er door Staatbosbeheer de bewuste dreef 
aangeduid als He/dreef Volgens een tachtigjarige mevrouw die 
aan de Overase weg heeft gewoond is de naam ten onrechte en 
moet het Heidreef zijn. Vroeger was daar ook volgens deze 
mevrouw een heide. Volgens mijn Sprint-trainer staat op een 
oude kaart van Staatsbosbeheer de naam He/dreef Wie heeft 
gelijk? Mij lijkt het logisch en verklaarbaar Heidreef, en moet 
daarom het naambord vervangen worden. Kan de kring hierin 
duidelijkheid in geven? 

Johan Bartels, Breda 

Zowel Staatsbosbeheer als Gemeente Breda hebben afgelopen 
zomer onderzoek gedaan naar de namen in de boswachterijen 
rond Breda. En hoewel op enkele (nieuwere) kaarten sprake is 
van Heidreef, blijkt op oudere kaarten steeds sprake te zijn van 
Helledreef of Heldreef. 'Hel(le)' verwijst volgens Christ Buiks 
naar helling, steilte, kuil, diepte. Een aannemelijke verklaring als 
u zich bedenkt dat zowel aan het begin als aan het einde van 
bewuste dreef een laagte ligt. Aan de oostkant het Vischven en 
aan de westkant het laaggelegen gebied de Kogelvanger. 
Daarom gaan Staatsbosbeheer en Gemeente Breda er van uit 
dat Heldreef de juiste naam is. Alle publicaties van de naam 
Heidreef houden we daarom maar op schrijffouten. 
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RIJTERISNAARTOE 17 
door Toon van Miert 

Er zijn veel mooie routes die naar Zundert leiden. Ik heb ze een 
kleine halve eeuw geleden vaak gereden toen ik zes dagen in de 
week naar Wernhout fietste waar ik de boeren- en douanekinde
ren lesgaf. De didactiek van het geschiedenis- en aardrijkskun
deonderwijs schreef toen nog voor dat je met 'heemkunde moest 
beginnen. Mooi was dat. Ik praktiseerde dat door een middag in 
de maand met mijn klasje (ik bedoel "klas") te gaan wandelen 
over de zandpaden naar de boeren die de kinderen trakteerden 
op frambozen, aardbeien, pruimen, kersen en melk recht van de 
koe. Zelf wist ik niet zo veel van planten en vogels maar de 
kinderen hebben me veel geleerd en de tijd heeft dat allemaal 
weer doen vergeten. Hebben de leerlingen wel veel opgestoken 
van mijn vaak verzonnen verhalen? Dit Wernhoutse verleden 
heeft ervoor gezorgd dat Zundert altijd een warm plaatsje in mijn 
hart heeft gehouden en dus fiets ik er nog steeds graag naartoe. 

Deze keer rij ik over de Burgemeester de Manlaan naar Overa. 
Vlak voor de haakse bocht naar links lag vroeger de Prinsenplas
sen of eigenlijk "lagen" want het waren inderdaad twee plassen: 
een voor de meisjes en een voor de jongens. Niks bijzonders 
voor die tijd en het was ook niks bijzonders dat die jongens en 
meisjes met elkaar door het bos naar het Ginneken terugfietsten 
en dat die tocht soms langer duurde. Nu staat er een buiten met 
een vijver op die plaats. Voorbij de bocht heb je een mooi uitzicht 
over het dal van de Aa of Weerijs. 

Ik blijf de weg volgen, ga het viaduct over en kan niet aan de 
verleiding weerstaan om even vóór het bos de Montenslaan in te 
fietsen. Vanaf de brug heb je een prachtig zicht op de meande
rende rivier, de weilanden en de bossen van de Krabbenbossen. 
Mooi stukje Brabant. Als je de slagboom voorbij bent en de weg 
uitfietst, kom je op de Rijsbergseweg uit. Dat doe ik niet: ik fiets 
terug en rij verder richting Rijsbergen. Links is een heel mooi 
wandelbos met smalle weggetjes, open stukken en . . . zelden 
andere wandelaars. 



Graf van Willem Passtoors 
op het kerkhof aan de 
Vogelenzang/aan in Ginneken 
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Op het einde van de Oekelsebaan linksaf en even later weer 
rechtsaf richting Zundert: de Oekelsestraat, die later Schruieken
weg en Oekelsebaan heet. Een mooie weg al moet je op som
mige stukken niet te veel wind tegen hebben. Enorme kassen 
zijn er de laatste jaren gebouwd en och ... de rest van deze tocht 
vergoedt alles. 

Aan het eind van de straat zien we "Privilege", een paradijs van 
vleselijk plezier, dat vroeger "het Paaltje" heette, een toepasselij
kere naam voor het vermaak dat daar geboden en genoten 
wordt. Als je met de auto bent, ga je hier rechtsaf tot de rotonde; 
daar naar rechts en tegenover "De Wissel" de Willem Passtoors
straat in. Ik rij linksaf de Meirseweg op en na een paar honderd 
meter rechtsaf de Rustenburgstraat in. Grote kwekerijen zie je 
hier; Zundert is beroemd op dit gebied. Bij het bordje "Let op 
fietsers" begint een heel oud kerkpad, een prachtig weggetje om 
te wandelen of te fietsen dat ook nu nog tot de Sint Trudokerk 
loopt. Tussen akkers door tot de Aa waar je met een smal voet
brugje over kunt: de Muize'nvonder. In de Burgemeester Man
derslaan even linksaf en dan weer rechts een paadje in. Ik fiets 
tussen hoge hagen door en kom uit in de Molenstraat bij "De 
Roskam". Rechtsaf, de rotonde voorbij en dan tegenover "De 
Wissel" de Willem Passtoorsstraat in. 
Willem Passtoors, burgemeester van Ginneken en Bavel van 
1908 tot 1916, is in 1856 in Zundert geboren. Hij ligt in Ginneken 
op het kerkhof aan de Vogelenzanglaan begraven. Op zijn pas 
gerestaureerde graf staat dat hij niet alleen een veelgeliefde 
burgemeester was maar ook een voortreffelijk lid van de Tweede 
Kamer en oprichter en eerste secretaris "van den Nederland
schen Roomsch-Katholieken Volksbond". Een man om trots op 
te zijn vonden de inwoners van Ginneken en Bavel. Zundert 
herdacht hem met een straatnaam; Ginneken trouwens ook. 

Ik rijd over de Kleine Beek Klein Zundert in. Aan het eind van het 
dorp neem ik de Luitertweg om even het vogelrevalidatiecentrum 
te bezoeken. Geweldig grote roofvogels en andere vliegers 
worden daar opgevangen en verzorgd. Ga er eens op een 
zondagmiddag naartoe; het is de moeite waard. 
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Een honderdtal veelkleurige vogelkooikes 

't Pannehûske 
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Ik fiets terug en ga tegenover de Luitertweg de Vagevuurstraat in 
met aan het begin "Hoeve 't Vagevuur" die de naam hoeve 
nauwelijks of niet verdient. Verderop een huis met een mooie 
tuin en zo'n honderd veelkleurige vogelkooitjes tegen de muur. 
leder zijn hobby, zei mijn moeder al. Een mooie straat overigens. 
Op het eind linksaf en dan kom ik bij Biljartcafé Den Hoek van 
Louis Havermans. Daar ga ik rechtsaf richting Rucphen. Autorij
ders die deze Rijterisnaartoe volgen, gaan een stuk verder 
linksaf de Hulsdonkstraat in en slaan in de bocht naar links 
rechtsaf de Roosendaalsebaan in. Na een paar honderd meter is 
rechts café 't Pannehûske. Vandaar kunnen ze verder wandelen. 
Ik kom langs een grote uitspanning "De Moerse Bossen" op de 
plaats waar vroeger een huiskamercafeeke was: "Bij Lieske". De 
zaak had, geloof ik, niet zo'n goeie naam; ik kwam er graag. 
Voorbij "In den Anker" fiets ik de Moersebaan in waar de vorige 
Rijterisnaartoe eindigde. Ik geniet weer van die prachtige schuur 
links, van de tuin van het huis van Van der Hoeven en de huisjes 
daarachter, ik geniet van deze straat met zijn mooie huizen en 
schitterende uitzichten aan het einde over licht glooiende Ua!) 
weilanden, akkers en daarachter de hei. Aan het eind van de 
weg zien we links het Pannehûske liggen waar de automobilisten 
hun auto hebben weggezet. Ik ga rechtsaf en kom in mijn 
favoriete streek: de Oude Suisse Hei van Henriette Roland Holst
Van der Schalk (1869-1952), dichteres en linkse politica met 
veelvuldige contacten met toenmalige communistische leiders in 
Rusland. Ik waardeer haar vooral vanwege het eerste: haar 
gedichten. Haar moeder was een Van der Hoeven en toen het 
enorme bezit van deze rijke familie verdeeld werd, kwam de 
Oude Buissse Hei in het bezit van Henriëtte. Zij woonde in de 
Angorahoeve samen met haar man Rik Roland Holst, in die tijd 
een beroemd beeldhouwer. Hier op de hei schreef ze haar 
dichtbundels, hier zwierf ze rond of zat ze in haar prieeltje te 
lezen. Naast de Angorahoeve, die we bereiken door het fietspad 
te volgen, ligt een boerderij die je af en toe kunt bezoeken (ik 
ben er wel eens op een open-monumentendag geweest). Achter 
de hoeve het atelier van Rik. Vanaf de weg is het "complex" in de 
zomer haast niet te zien. 
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De Angorahoeve 

Het prieeltje ..... 
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Recht tegenover de voordeur van de boerderij loopt een pad dat 
uitkomt bij het prieeltje dat veel overeenkomsten vertoont met 
dat tegenover het woonhuis van Van der Hoeven waar in de 
vorige Rijterisnaartoe een foto van te zien was. Ik loop het brede 
bospad een beetje verder rechts op (links een panel met 
informatie en een gedicht van de dichteres) en ga na een paar 
honderd meter over een plank het bos in, een smal wandelpad 
dat eindigt op een breder pad: rechts zie ik de boer-derij weer 
liggen en links het prieeltje. Prachtig is het hier. Ik kijk uit over de 
hei, de lage gronden verderop en de bosrand. Een informatie
bordje vertelt veel over Henriette Roland Holst en het landgoed 
de Oude Buisse Heide. In 1945 heeft zij het aan de Vereniging 
Natuurmonumenten geschonken. Zij, en later de fa-milie Drees, 
is er wel veel blijven komen. 

Hier zat Henriette dus en vond haar inspiratie in dit uitzicht en bij 
de armoede van de boeren die de hei bewerkten. Het gedicht 
van 1903 dat op het informatiebord staat, zegt alles over de leef
situatie van de boeren (eerste drie strofen): 

Kleine paden sling'ren over de heide 
en komen aan op de hutten der armen: 
zij zijn de eenige die zich erbarmen 
over 't verlatene van wie hier lijden. 

Op de heide zwerven de maagre schapen 
zij zoeken blatend naar een nieuwe streek 
van milder kruid en waterrijke beek; 
honden en herders zijn vermoeid en slapen. 

In de hutten zitten de menschen neer 
als schapen die niet weten waar te weiden; 
hun gedachten zwerven over de heide 
maar vinden geen uitweg en keeren weer. 

1 k wandel terug en probeer me voor te stellen hoe de omgeving 
er meer dan honderd jaar geleden heeft gezien. 
Ik fiets terug richting het Pannehûske en weet dat Henriette 
Roland Holst bij de turfvaart vaak over het landschap tuurde. 
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Een oude advertentie 

Er was toen een brugje over de vaart. Als ik me niet vergis, 
heette dat "de witte brug". Links een mooie boerderij en het 
uitzicht over het land. Ook hier een paneeltje met een gedicht 
van haar. 

Het wordt tijd om uit te rusten in het Pannehûske. In de volgende 
Rijterisnaartoe rij ik vanaf hier met een omweg naar huis. 

VERJAARDAG VAN SINT NICOLAAS 
In de Katholieke kerk herdenkt men de heiligen op hun verjaar
dag of sterfdag. 
Zo is de verjaardag van Sint Nicolaas op 6 december. 
Toch vieren wij Sinterklaas op 5 december. 
Van de Joden nam men de gewoonte over dat de nieuwe dag 
begon bij het vallen van de avond. 
De verjaardag van de Sint ( 6 december) werd dus gevierd na 
het vallen van de avond op 5 december 
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DE COMMISSARIS BERICHT 
door Kees Leijten 

Op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw was mr Arthur E.J. baron van Voorst tot Voorst commis
saris van de koningin in Noord-Brabant. 
Tot een van de taken van de commissaris behoorde een peri
odiek bezoek aan de 180 gemeenten in zijn provincie. 
Hij schreef van elk bezoek een verslag. Zo ontstond een serie 
boeiende verslagen, handgeschreven. 
De commissaris had in die tijd meer bemoeienis met de 
gemeenten dan tegenwoordig. Nu komt de commissaris met de 
dienstauto toen had hij zijn landauer. 

Op verzoek van commissaris Mr Frank Houben publiceerde oud
gedeputeerde mevrouw drs Joep Baartmans-van den Boogaart in 
2001 een boek: "Uit en Thuis in Brabant. Met de Commissaris 
der Koningin mr Arthur E.J baron van Voorst tot Voorst op werk
bezoek 1894-1928" 
Een boeiend en interessant boek 
Het boek bevat de verslagen van zeventien gemeenten in onze 
provincie. Breda, Bergen op Zoom, Putte, Waalwijk en Zevenber
gen vertegenwoordigen West-Brabant. Ginneken helaas niet 
Ook de feitelijke gegevens ontbreken niet. De Commissaris werd 
te Elden (Elst) geboren op 31-12-1858 en overleed op 27 juli 
1928, 69 jaar oud. Hij was toen ruim 33 jaar commissaris in 
Brabant. De huidige gouverneur van Limburg is zijn kleinzoon. 

Ook de gemeente Ginneken en Bavel werd regelmatig bezocht. 
In acht verslagen van 1896-1925 geeft hij een interessant beeld 
van de dorpen in ons heem, van zijn functionarissen en de zaken 
die in orde waren dan wel verbetering behoefden. 
In deze en volgende afleveringen van ons tijdschrift "Brieven van 
Paulus" volgen acht verslagen van 1996 tot en met 1925. 

Achtergrondinformatie uit het boek van drs Joep Baartmans 
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GINNEKEN C.A. 
GEZIEN DOOR DE COMMISSARIS DER KONINGIN 
MR ARTHUR E.J. BARON VAN VOORST TOT VOORST 

Den ast
en Juni 1896 bezocht ik de gemeente Ginneken. 

Te omstreeks 11.15 uit Chaam vertrokken, kwam ik te ongeveer 
12.- op het gemeentehuis te Ginneken aan. De heele gemeente 
was gevlagd, terwijl voor het gemeentehuis de harmonie en eene 
zangvereeniging mij stonden op te wachten. 
Terwijl ik binnen was, gaven harmonie en zangvereeniging enke
le nrs. ten beste, en vertrokken daarna midden onder de au
diëntie, waardoor ik de gelegenheid miste, om hen te bedanken 
voor hunne vriendelijke attentie; ik verzocht aan het Dagelijksch 
Bestuur om zulks namens mij te doen. 
De burgemeester, Baron van den Borch (wonende op Honds
donk, het stamhuis der familie, op de grenzen van Chaam en 
Ginneken) was afwezig; sinds 3 Juni was hij met eene maand 
verlof, naar het buitenland vertrokken. 

Mr Arthur E.J.Baron van Voorst 
tot Voorst 

geboren 
Commissaris 
overleden 

31.12.1858 
1.09.1894 

27.07.1928 



64 

De wethouders Diepstraten en Maassen deden dus de hon
neurs. Diepstraten, een oude stevige boer van 80 jaar (hij kan er 
wel 100 worden) was waarnemend burgemeester, als de oudste 
in jaren; Maassen deed het woord. 
Met de beide wethouders doorliep ik de begroeting dienstjaar 
1896, benevens het gemeenteverslag van 1895; bepaalde op- of 
aanmerkingen had ik niet te. maken. 
Op mijne audiëntie verscheen de geheele geestelijkheid, nl. de 
deken, de pastoor van Bavel, de regent van het seminarie enz.; 
de deken, de Heer van Dijk, kreeg in 1896, bij gelegenheid van 
zijn 50 jarig priesterschap, de Nassau-orde. Hij maakte op mij 
den indruk, van iemand, wiens verstandelijke vermogens afne
men. Hij hield een speech, waaraan geen touw was vast te 
maken, en waarop te antwoorden zeer moeilijk was. 

Jacobus Franciscus Maassen, geboren 14 oktober 1842 te Ginneken is 
de zoon van Antonius Damianus Maassen ( Ginneken 1802-1870) en 
Maria de Weert (1808 Sprundel-1867 Ginneken) 
Jacobus was de enige zoon in het 
gezin Maassen - de Weert naast 
drie -oudere zussen. 
Vader Maassen was brouwer te 
Bavel. In 1840 kocht hij het huisje 
op de plaats waar nu Raadhuis
straat 25 staat. Hij stichtte daar 
brouwerij en mouterij De Zwaan. 
Hij bouwde er ook 'n nieuw huis. 
Jacques werd lid van de gemeen
teraad in 1871. 
Hij werd terstond wethouder en 
bleef dat tot aan zijn dood in 1917. 
Na de dood van zijn vader was 
Jacques eigenaar van het complex. 
In 1892 herbouwde hij het pand tot 
het huidige pand. 
* Zie: Ad Jansen: 't Ginneken, fragmenten 
uit de geschiedenis uitgave H. van Kemenade 1989 p.59-66 

Wörishofen in 1896 
De voorzijde aan de 
Duivelsbruglaan. (rechts) 

De zijkant aan de 
Baronie/aan ( onder) 

(Foto 's uit 
prentbriefkaartencollectie 
van Ton van Dun Ulvenhout) 

Vervolgens verscheen Dr. Soer; die heeft eene Kneipp anstalt te 
Ginneken geopend, en nodigde mij tot een bezoek uit. 
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Mr. Jac. van den Biesen maakte eene gewone beleefdheids
visite; evenzoo de Heer van der Drift, een aspirant candidaat
notaris. 
Na de audiëntie ging ik bij den wethouder Maassen een lunch 
gebruiken; de beide wethouders, de secretaris, Mr. van den 
Biesen, Klasens en ik zaten daar aan. 
Maassen, die ongehuwd is, is een rijk bierbrouwer; hij bewoont 
een mooi huis, heeft een prachtigen tuin. Zijn dejeuner was 
keurig in orde. Mooi zilver, mooi damast, mooie bloemen enz .. 

Na het dejeuner liep ik met de wethouders de gemeente eens 
rond; men bracht mij bij het monument van Chassé, waar ik 
gelegenheid vond een rijksdaalder in een bus voor oud-strijders 
te werpen, en een gulden aan den bewaarder te geven. 
Op het gemeentehuis weergekeerd vond ik daar mijn rijtuig; de 
wethouder Maassen nam daarin met mij plaats, om nog even de 
inrichting van Dr. Soer in oogenschouw te gaan nemen. 
Vervolgens nam ik afscheid van den wethouder, en reed ik langs 
de Duivelsbrug, het mastbosch enz. naar Princenhage. Deze 
weg is ongemeen mooi, en speet het mij werkelijk, toen die toer 
volbracht was. 
Om 3 uur uit Ginneken vertrokken, kwam ik te omstreeks 3.30 te 
Princenhage aan. 
Zoowel de administratie van den secretaris, als die van den 
ontvanger waren goed in orde; over beiden waren slechts een 
paar kleine opmerkingen van minder belang te maken. 
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LEZING DOOR WIM SPAPENS 

BREDASE KERKEN DOOR DE EEUWEN 
verslag Louis Vriens 

Na de jaarvergadering op 21 september in de "Tussenpauz" te 
Bavel verzorgde ons lid Wim Spapens een boeiende lezing over 
het onderwerp: "Bredase kerken door de eeuwen heen". 

Wim Spapens 
Drs. W. Spapens heeft in een prachtig boek getiteld: "Bredase 
Kerken door de eeuwen heen" een inventarisatie opgesteld van 
alle kerken en openbare kapellen in "Groot- Breda". Het gaat om 
ongeveer 120 exemplaren, de gebedshuizen van de Breda~e 
"kerkdorpen" meegerekend. Spapens is ruim zes jaar bezig 
geweest met het verzamelen van informatie voor dit boek. 

Van klein naar groot 
Wim Spapens neemt ons meer langs kerken die Breda sinds 
ongeveer 1100 heeft gekend. Volgens Wim zagen we eerst dat 
het kleine Breda tot het slopen van de wallen omstreeks 1870 
ingeklemd lag tussen drie grote gemeenten. 



Onze Lieve 
Vrouwekerk 
Breda 
1497 
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Princenhage, Ginneken en Teteringen waren de grote ~uren . 
Toen de Baronielaan aangelegd werd vanaf 1897, lag die laan 
dan ook in die drie gemeentes, en de Baronielaankerk uit 19~1 
stond toen in Teteringen. Van 15.000 inwoners in 1865 ontwik
kelde Breda zich door annexaties tot een stad met 170.000 
inwoners. Dat veronderstelt een geweldige bouwactiviteit ook op 
het gebied van de kerken. 

Notre-Dame 
Toen de Notre-Dame in Parijs gebouwd werd, zaten onze voor
ouders in Breda natuurlijk niet stil: zij bouwden in die tijd de O~
ze-Lieve-Vrouwekerk (1497), die in de tachtigjarige oorlog v1Jf 
keer van godsdienstrichting veranderde, en na de vrede van 
Münster (1648) definitief aan de hervormden werd toegewezen 
en sindsdien Grote Kerk zou heten. 
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De 'Kleine Kerk' was toen de Markendaalse kerk uit ca. 1330 op 
de hoek van de Haagdijk en de Prinsenkade, niet te verwarren 
met de Barbarakerk uit 1869. Die Markendaalse Kerk, na 1648 
als pakhuis gebruikt, was een van de vele kerken en kapellen die 
als een krans rond de Grote Kerk stonden: Sint-Joostkapel, 
Wendelinuskapel (na 1590 - turf-schip! - Waalse Kerk), 
Gasthuiskapel Sinte-Marie naast de Beyerd, Catharinadalkapel 
(nu Casino), Sint-Annakapel, Dymph-nakapel (Gageldonk), 
Gertrudiskapel (Prinsenbeek), OL V.-kapel (Teteringen), Marti
nuskerk (Princenhage), Duivelsbruglaankerk, Hubertuskapel 
(Strijbeek), Sint-Jacobskapel (Galder), Brigidakerk (Bavel). 

Tachtigjarige oorlog 
De periode van de tachtigjarige oorlog ( 1568-1648) was een 
periode van intolerantie van de zijde van de katholieken (inqui
sitie, Alva, dukdalf genoemd, furie van Haultepenne/Houtepen, 
Spinola), afgewisseld met protestantse intolerantie: beelden
storm (1566), turfschip (1590): 
Breda moest 87.000 gulden ophoesten om niet geplunderd te 
worden , openlijke katholieke erediensten werden verboden; in 
1648 moesten de katholieken al hun kerken en kapellen afstaan 
aan de hervormden en tot de 'Franse Tijd' (1795-1813) hun 
toevlucht nemen tot schuilkerken. 
Schuilkerken in de Tolbrugstraat, Waterstraat en Nieuwstraat in 
Breda (voorlopers van de latere Barbarakerk, Maria Hemelvaart
kerk in de Ginnekenstraat en de Antoniuskerk); Kasteel Ypelaar 
eerst en later op De Brake in Bavel; landgoed Coeckelenberg en 
slot Grimhuysen (Ulvenhout); Schuurkerkstraat (Princenhage) , 
Zandgauw (Teteringen). Ook de lutheranen moesten zich 
verschuilen (Veemarktstraat), onder andere omdat ze tegen de 
beeldenstorm waren geweest. Achter de Haagdijk stond een 
schuilsynagoge. Om te voorkomen dat de diensten verstoord 
zouden worden , moest 'stoorgeld' betaald worden! Kerken 
werden er niet meer gebouwd: de katholieken mochten het niet, 
de hervormden hadden het niet nodig. 
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Franse tijd 
De 'Franse tijd' bracht godsdienstvrijheid, maar de geloofsge
meenschappen mochten de kerken houden die ze aan het begin 
van de eeuw hadden. Voor Breda veranderde er dus voorlopig 
niets. In Princenhage hadden de katholieken in 1799 hun kerk al 
tegen betaling teruggekregen; de hervormden bouwden er de 
Johanneskerk. In 1809 kwam er een decreet dat bepaalde dat in 
Brabant de 'grote kerk' aan de katholieken teruggegeven moest 
worden. Waarom dat in Breda niet gebeurde, heeft Wim 
Spapens in de Brieven van Paulus 172 al uiteengezet: Als Napo
leon de slag bij Waterloo had gewonnen (1815) zou dat 
vermoedelijk wel gebeurd zijn ! De Ulvenhoutse katholieken 
scheidden zich in 1837 af van de parochie Ginneken. De schuil
kerk in de Nieuwstraat werd vervangen door de neoclassi
cistische Antoniuskerk. 

Rijke Roomse Leven 
In 1853 kreeg het bisdom Breda zijn eerste bisschop, J. van 
Hooydonk en toen begon de periode van het 'Rijke Roomse 
Leven' met een heropleving van de gotische stijl. Tientallen 
neogotische kerken werden gebouwd door architecten als Pierre 
Cuypers, J. van Langelaar enz.: Barbarakerk (1869), Martinus
kerk (1874), ooit bezocht door Vincent van Gogh, Maria 
Hemelvaartkerken in Prinsenbeek (1860), Bavel (1887) en de 
Ginnekenstraat (1890); Josephkerk (1898), Baronielaankerk 
(1901 ), Laurentiuskerken in Ginneken (1902) en Ulvenhout 
( 1904) enz, enz. Na de neogotisch golf volgde een serie kerken 
in de stijl van de Amsterdamse School (Sacramentskerk, 
Mariakerk enz.), de 'Delftse School (Fatimakerk, Moeder 
Godskerk e.d.) en vanaf omstreeks 1960 gaf men de voorkeur 
aan ruime 'zaalkerken' zoals de Michaëlkerk, de H. Kruiskerk, de 
Markuskerk, de Leger des Heilskerk enz. enz. En passant zagen 
we enkele 'werkers van de Heer' zoals de pastoors Doens en 
Vermunt, de dominees Stoutjesdijk en Van den Bosch en de 
imam van de Marokkaanse moskee. 
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Sloop 
Vanwege het schrikbarend teruglopend aantal katholieken (in 
2005 ging nog slechts 5,6% van de Bredase katholieken naar de 
kerk) en de hoge onderhoudskosten werden vanaf 1967 zestien 
kerken gesloopt: we zagen torenspitsen naar beneden duiken en 
slopersmachines stukken weghappen uit kerkmuren. De 
torenspitsen van de 'Driesprongkerk' (OL V. van Goeden Raad), 
van de 'Oranjeboomstraatkerk', van de Gerardus Majellakerk 
staan nu op het sloperskerkhof van Stolwerk Slopersbedrijf ... 
Sic transit gloria mundi ! 

Er was geen tijd meer voor de vele kerken van kleinere 
kerkgenootschappen zoals de Emmaüskapel in de Wasse
naarstraat, maar u vindt ze allemaal in "Bredase kerken door de 
eeuwen heen" (2008). Tenslotte moedigde Wim de aanwezigen 
aan om de Stichting: "Restauratie Kerkgebouwen Galder-Strij
beek-Ulvenhout" te steunen, zij dragen zorg voor het behoud van 
de nog bestaande kerkgebouwen binnen onze gemeenschap. . 

UITSPRAAK 166 
Een goed cijfer HAAL je 
Een slecht cijfer KRIJG je 
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INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS 176 15 - 10 - 2009 

Afscheid redactie 10 
Agenda 154 bestuur 4 
Bevrijdingskranten redactie 36 
Bredase kerken door de eeuwen Louis Vriens 67 
Clubkasactie redactie 3 
Commissaris bericht Kees Leijten 61 
Contributie al betaald ? bestuur 12 
Convocatie Toon van Miert 2 
Dit zijn ze 1 Kees Leijten 47 
Dit zijn ze Il Kees Leijten 48 
Garage van Hooijdonk 60 jaar Kees Leijten 39 
Geachte Redactie Anneke Oomes 52 
Ginneken gezien 1 Baron van Voorst tot V. 63 
Heemkundig Weerbericht 164 redactie 9 
Heemschuurgeopend Toon van Miert 51 
Honderd keer Ad Jansen Kees Leijten 44 
Huisslachtingen Tommes Verheijen 31 
1 nhoud Brieven van Paulus 176 Kees Leijten 72 
In Memoriam bestuur 42 
Jubilea hoofdredacteur 1 
Lezing door Wim Spapens Louis Vriens 67 
Lezing over cafés Toon van Miert 9 
Memoires van Dolf Douwes Ad Jansen/ Jan v. Bavel 15 
Molen een Duitse vondst redactie 45 
Molens in en om het heem van P. Louis Vriens 13 
Nieuwe Bestuursleden Toon van Miert 11 
Nieuws uit 't Museum 80 Kees Leijten 43 
Paulus in gesprek met Anneke Oomes 33 
Post van Paulus redactie 3 
Rijterisnaartoe 17 Toon van Miert 53 
Sinterklaas en Kerstmis redactie 30 
Uitspraak 166 redactie 71 
Veerig jaar gertrouwd Jan van Dorst 49 
Verjaardag van Sint Nicolaas redactie 60 
34e Jaarverslag Jan van Dorst 5 
Vorsterhuisje Toon van Miert 41 
Water uit Ginnekense dorpspomp Anneke Oomes 33 

MU UM 

w bs1te paulus.ulvenhout.com 

h mkuml kring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd 
1 p r J tr n geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine 

t11 d m van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente 
11h N, uw , 111neken 

K o l e11ten; Anneke Oomes; Louis Vriens 
Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076 5612742 
Kees Leijten. 

1 l h emkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1 • zondag 
van de maand van 14.00 - 16.00 uur en elke woensdag van 14.00 -16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). 
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00 - 16.00 uur. 
In juli en augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79) 

BESTUUR 
Toon van Miert 
Kees Leijten 
Niek Kools 
Anneke Oomes-v d Berg 
Hans van der Zanden 
Toon Goos 
Jan Grauwmans 
Gerard Oomen 
Louis Vriens 

ERELEDEN 

: voorzitter 
vice-voorzitter 

· secretaris 
: 2• secretaris 
: penningmeester 

2• penningmeester 
medewerker Ulvenhout 

· medewerker Bavel 
: medewerker Galder-Strijbeek 

2008 
2007 
2009 
2008 
2007 
2007 
2008 
2009 
2009 

Jan van der Westerlaken + : Erevoorzitter Gerard Mous + : Erelid Jan van Dongen Erelid 

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 Constantia 
1982 David Tomkins 
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 
1997 Straatnamen 
1999 Carnaval in Ulvenhout 
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
2003 Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 
2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 
2007 50 Jaar KSO-Ulvenhout 
2008 Mattheusschool Galder 125 jaar 
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus 
Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft do kring h t l1Jd <-11111! 'Arl v II v 11 1 11111 1111 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor h I v " ru I1mI 1, 1 0011 201 O I / 




