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Nieuw - Ginneken
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Beste vrienden van ons heem,

vh Nieuw Ginneken 15 wintermaand 2009
FEESTDAGEN
December is de maand van de feesten. Sinterklaas is weer volop
terug na even terrein aan de kerstman verloren te hebben.
Kerstmis is een van de weinige dagen dat we weer volle kerken
zien. Oud- en Nieuwjaar zijn dagen om elkaar veel geluk toe te
wensen.
Kinderen gaat op oudjaarsdag weer langs de huizen om hun
liedje te zingen . Tommes Verheijen herinnert er ons aan. Ook
tollen en knikkeren was een spel van deze tijd.
Het Ulvenhoutse Carnaval heeft ook iets te 4 4 4 (vieren). Paulus
wijdt een tentoonstelling aan het 44-jarig jubileum. Veel foto's en
allerlei herinneringen. Vanaf 10 januari te zien . We werken er
nog aan. Foto's zijn nog steeds welkom.
.·
In deze Brieven gaat Anneke terug naar een oorlogsdrama
waarbij tien kinderen gedood werden door een vliegende
Haar verhaal publiceerde zij eerder in BN/DeStem maar Is nu
uitgebreid met meer tekst en foto's.
.
De commissaris gaat verder met zijn bezoeken en belandt in
1900 weer in onze gemeente van toen .
Ons lid Jan Bastiaansen heeft een interessant verhaal over een
andere Willem Passtoors dan de burgemeester van Ginneken ..
Toon van Miert rijdt verder op zijn fietstocht die hij in de vorige
aflevering onderbrak.
Weer veel interessants te lez.en in de komende

?om.

Feestdagen
paulus@ulvenhout.com

paulus.ulvenhout.com

Onlangs is carnaval gekozen tot dé traditie van Brabant.
Een opmerkelijke uitverkiezing, vind ik.
Nou moeten we deze uitverkiezing met een korrel zout nemen:
er waren maar zevenhonderd Brabanders die hun voorkeur hadden uitgesproken, maar toch ... Als daar veel jongeren bij zijn
dan kun je er donder op zeggen dat de meeste de oudere
tradities in onze provincie niet kennen en daar dus geen seconde
aan gedacht hebben toen.ze hun stem uitbrachten.
Zouden er bijvoorbeeld nog veel jonge mensen zijn die jaarlijks
hupkes eten en weten waar dat voor staat? Ik weet overigens
ook niet of de hupkes die ik bij mijn bakker koop , 's morgens wel
gewijd zijn.
Zouden veel jongeren andere oude volksgebruiken kennen?
Zouden veel jongeren weten wat carnaval tot een Brabantse
traditie maakt? Carnaval kent veel tradities die per stad heel
anders kunnen zijn, maar of het nou zélf de meest typisch
Brabantse is?
Als er een feest veranderd is dan is het wel dit feest der zotten,
dit feest van de omgekeerde wereld . In 1928 heeft Anton van
Duinkeren zijn beroemde tekst "Verdediging van Carnaval"
geschreven. "Carnaval is een feest dat nimmer kan vergaan dan
met de mens. Het is de jubel om de eeuwigheid der lente.",
schrijft hij. Zou hij zo'n "verdediging" nu nog schrijven?
In het voorlaatste hoofdstuk van zijn kostelijke "Brabantse herinneringen" beschrijft hij hoe hij in 1928, hij was toen vierentwintig ,
voor het eerst carnaval beleefde; hij was toen maar net terug van
het seminarie (klinkt dat tegenwoordig niet als een zin uit een
historische roman?).
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Hij geniet van het gemaskerde bal met het demasqué om twaalf
uur. Het was dát carnaval met die tradities dat hij verdedigde.
Tijden veranderen maar kunnen we feesten die geweldig van
karakter veranderen toch een traditie blijven noemen?
Ik ben zelf een enthousiast en heel actief carnavalsvierder
geweest en je hoort mij niet zeggen dat carnaval nu synoniem is
aan mateloos drinken en losbandig gedrag. Maar ... ik ben er
ook van overtuigd dat het carnaval zoals dat tegenwoordig gevierd wordt, niet erg veel te maken heeft met de traditionele,
haast folkloristische manier waarop het heel lang in Brabant
gevierd werd . Eigenlijk duurde het feest in het verleden ook een
nacht langer: 's morgens moest je toch een askruisje halen?
Waarom zo'n verhaal over carnaval?
In de eerste plaats omdat ik vind dat het zo'n mooi feest kan zijn;
ook omdat tradities voor een heemkundekring heel belangrijk zijn
maar vooral omdat we binnenkort het feit vieren dat carnaval in
Ulvenhout vierenveertig jaar bestaat. In ons museum wordt dat
gevierd met een uitgebreide tentoonstelling die op 10 januari
door Prins Carnaval geopend wordt.
Het wordt weer een feest van herkenning: veel foto's ook uit de
beginjaren van het Ulvenhoutse carnaval. Zijn er in Ulvenhout
carnavaleske tradities opgebouwd? We zullen het zien.
Ik hoop dat jullie weer erg genieten van Brieven 177.
Toon van Miert (voorzitter)

AGENDA 2010 f155)
januari
01
We wensen elkaar een gezond en voorspoedig 2010
03
museum gesloten
10
Opening tentoonstelling :44 Jaar Ulvenhouts Carnaval
24
Muzikale middag bij Paulus verzorgd door de groep
Dongens' Bont in de Tussenpauz te Bavel - 14.00 uur
februari
07
museum open
maart
07
museum open
15
lezing over de reis van Lodewijk Napoleon door de
provincie Noord-Brabant in de -Pekhoeve
april
03
04
11
19
mei
02

08

Paulus wordt vandaag 35 jaar.
museum gesloten {1 e paasdag)
museum open
lezing over fortificaties door J.Schulten in de Leeuwerik

museum open
excursie naar de fortificaties rondom Breda

juni

06

museum open

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 165

juli en augustus
museum gesloten

december - wintermaand - wendemaand
Te kerstmis op de strate
Te pasen op de plate (vuurplaat)

september
05
opening nieuwe tentoonstelling over Staatsbosbeheer
20
36e Jaarvergadering

januari - louwmaand -vorstmaand
Als Agnes en Vincentius komen (22/01)
Dan begint men van 't wintervuur te dromen

wijzigingen voorbehouden
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend:
1e zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur
voor groepen op verzoek 076-561 27 42
Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaarsdag, carnavalszondag ,
Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar
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CAFÉS IN HET HEEM VAN PAULUS
LEZING DOOR JACK VAN ELEWOUT
verslag Louis Vriens

DONGENS BONT VOOR PAULUS
door Kees Leijten
Zondag 24 januari organiseert onze kring weer haar muziekmiddag met een optreden van Dongens Bont.
Dongens Bont is een gezelschap van ongeveer 14 persoen die
een afwisselend programma presenteren van folklore in dans,
zang, muziek en cabaret.
Ze nemen u mee naar de tijden van weleer . De muziek verzorgen ze zelf.
Zondag 24 januari in de Tussenpauz te Bavel. Aanvang 14.00 u.
Alleen voor leden .
Vanzelfsprekend kan men die middag nog lid worden.

KOOP IN DEN VREEMDEN NIET
DAT WAT PAULUS' SPONSOR U BIEDT

Jack van Elewout
Jack van Elewout, de bekende
Bredase jazzmuzikant, bekend
van o.a .."The Blue Rhythm Jugglers".
"Original Frisco Whale" en "Washboard Wailers", maakt niet alleen
prachtige jazzmuziek maar is ook
auteur.
Jack is bezig met het schrijven van
een 6-delige boekenserie genaamd:
"De Bredase Muziekschets van de
20e Eeuw". Tevens heeft Jack een
bijzondere collectie prentbriefkaarten van horecagelegenhêden in en
rond Breda waarover hij prachtige
verhalen kan vertellen.
De paters te Meersel-Dreef
In de zaal van de paters heerst een gezellige sfeer, Jack neemt
de mensen mee op reis door de horecawereld van de 20e eeuw.
Via prachtige oude beelden laat Jack cafés, restaurants, hotels
en wat iets meer zij de revue passeren. Naast plaatselijke
wetenswaardigheden lopen de muzikale activiteiten als een rode
draad door deze horecawereld heen.
Muziekhandels
Zo had je in 1909 in de huidige Veemarktstaat te Breda de
muziekhandel A.C. Zwang. Hier kon je de eerste grammofoons
kopen. En aan de Baronielaan verkocht C, Zwang piano's en
werden er in Hotel de Mark door artiesten gratis pianosessies
gegeven om de pianoverkoop te stimuleren. In 1927 kon je bij
Mes en Schulte autopiano's kopen. Dit waren een soort pianola's
met een rol erin, zij speelden automatisch.
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Elektriciteit
Aan de Ulvenhoutselaan stond in 1904 de "Elektrische verlichtingscentrale" deze centrale leverde stroom aan het dorp
Ulvenhout, Ginneken volgde pas in 1912. Deze elektriciteit
zorgde er voor dat er een levendige handel ontstond in radio's.
Het verhaal gaat dat niet Philips de uitvinder is van de "radiobuis"
maar Leo Bal uit het Ginneken .
Blijkbaar heeft hij in 1918 op een tentoonstelling de buis gepresenteerd maar is Philips er mee aan de haal gegaan.
Jukeboxen
Suzo uit het Ginneken kocht in het begin van de vorige eeuw
kapotte Amerikaanse jukeboxen om te repareren . De jukeboxen
werden tegen betaling in bruikleen gegeven aan cafés . Bij café
Christianen in Ulvenhout staat er nog een.

Bavel en Ulvenhout, Galder, Chaam
"De Heilige Tap" aan de oude weg naar Bavel, café Bruininks ,
restaurant de Brouwers, de vergulde Druif, de Bieberg, het
Jachthuis, café De Jong , café Verdaasdonk (Harmonie), café
Rompa, de Flamingobar, café Christianen (de Veehandel) , 't
Hoekske , Anneville , Den Deijl, 't Kruispunt (Leenjte Leijten) ,
Huis ten Bosch, Van der Westerlaken (Keizershof) , en nog veel
meer plaatselijke horecagelegenheden werden door Jack nader
besproken . Na afloop beloonde het publiek zijn vloeiend en
boeiend verhaal met een luid applaus.
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NIEUWS UIT
'T MUSEUM
(EN ANDER NIEUWS) 81
door Kees Leijten

DE SUC HEEFT IETS TE 4 4
44 JAAR STICHTING ULVENHOUTS CARNAVAL
Carnaval bestaat in onze regionen al langer dan 44 jaar.
In de Brieven van Paulus 46 haalt archivaris dr Frans Brekelmans een verbod aan va.n 12 februari 1673, uitgevaardigd door
de Ginnekense overheid waarin "wulpsheid" en "dertelheden op
vastenavond verboden worden
In 1845 verbood de burgemeester van onze oude gemeente
"om ter gelegenheid van vastenavond verkleed of gemaskerd of
onder enige vermomming hoe ·ook genaamd, op de publieke
straten binnen deze gemeente te verschijnen alsmede het rijden
der gans"
Carnaval werd in de eerste helft van de vorige eeuw in besloten
verband gevierd. Rond de vijftiger jaren werd Carnaval ook in
onze dorpen steeds meer in cafés en op straat gevierd .
Daarna kwamen de carnavalsverenigingen op: Bavel ; Galder
Ulvenhout kregen hun bekende clubs en hun prins.
In Ginneken was het een baron (1968).
In Ulvenhout verenigden de clubs zich in 1966 in de Stichting
Ulvenhouts Carnaval (SUC) . Deze koepel bestaat in 201 O 44
jaar. Daarom hebben de carnavalsvierders iets te 4 4
Op zondag 10 januari opent prins Boelo XIV de tentoonstelling
met veel foto's en herinneringen aan 44 jaar Ulvenhouts
Carnaval.
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LANGS DE RAND VAN HET ZAND
WEST-BRABANT HEEFT EEN RIJK WATERSTAATSVERLEDEN

BRENG 'NS WAT MEE VOOR PAULUS
Jarenlang was dit de leuze die Paulus voerde .
Vele giften kwamen binnen en samen bouwden we een heemkundige collectie op.
Veel foto's belandden in ons fotoarchief en vele grote en kleine
voorwerpen zijn te zien in ons museum of worden bewaard in
ons depot.
De laatste weken kwamen er weer wat interessante dingen
binnen:
Een missiebusje van het Pauselijk Liefdewerk; een gedenkboekje 60 jaar Huize De Werve te Ginneken; een merklap; een
statieportrét van Wilhelmina , dat in een oplage van 7 stuks werd
vervaardigd; een grote groepsfoto van de verkennerij te Ulvenhout.
Ook de militaire pet die Janus Heijblom droeg toen hij op 2 mei
1945 sneuvelde mochten wij aan onze collectie toevoegen

DE KORENBLOEM 100 JAAR

MOLENS IN EN OM PAULUS' HEEM
Molen De Korenbloem zoals hij nu is , bestaat dit jaar een eeuw.
Op zondag 6 septem,ber opende de huidige molenaar Erik van
der Westerlaken samen met zijn vader de 50e tentoonstelling in
het museum van Paulus.
De tentoonstelling is inmiddels beëindigd. Vele bezoekers
mochten we verwelkomen . Men was enthousiast over de tentoonstelling. Meerdere ande(e foto's kwamen binnen en werden
aan de tentoonstelling toegevoegd .
Onze tentoonstellingen zijn dynamisch , steeds weer anders .
De molens gaan het archief in als fotodocument of wellicht
wachtend op een andere tentoonstelling in een ander verband .

Brabant heeft een rijke geschiedenis en Brabanders hebben over
het algemeen veel belangstelling voor die geschiedenis. Vrijwel
iedere zichzelf respecterende plaats heeft een heemkundekring
met een tijdschrift of een website en de laatste informatie over
het verleden van het dorp, de stad of de streek. Veel minder
bekend is dat Brabant ook een rijk waterstaatsverleden heeft.
1n de Middeleeuwen was het noordwesten van Brabant nog
bedekt met een dikke laag veen die vele handen werk gaf. Je
kon het veen afgraven, drogen en als brandstof gebruiken, maar
je kon er ook zout uit winnen. Op die manier is veel veen in rook
opgegaan of als conserveringsmiddel toegepast.
Met de rest van het veen maakte de zee korte metten. Het verdween in de golven of werd met een dikke laag klei bedekt. Bij
de Sint-Elizabethsvloed in 1421 stond het water zelfs zo hoog
dat Steenbergen, Oudenbosch, Terheijden en Geertruidenberg
een tijdje aan zee lagen. Zevenbergen en Waalwijk lagen in het
water.

Een nieuw leven als polder
Na die ramp werd de zee geleidelijk teruggedrongen. Voor de
kust vormden zich slibben en slikken en als die eenmaal hoog
genoeg waren opgeslibd, werd er een dijk omheen gelegd en
begon het gebied een nieuwe leven, als polder. Vrijwel het hele
kleigebied in het noordwesten van Brabant werd op die manier
aan de zee ontworsteld.
Door al die polders kwam de zee steeds verder weg te liggen.
De stad Breda had er belang bij om de verbindingen met het
buitenwater zo kort mogelijk te houden en wilde de Mark bij
Terheijden daarom via een kanaal verbinden met het Hollandsch
Diep. Gezien de hoge kosten die daarmee gemoeid waren, bleef
het bij dromen.
Piepjong maar eeuwenoud
In de loop van de eeuwen zijn de Brabantse polders samengevoegd tot waterschappen.
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. De waterschappen werden tot grote waterschappen gesmeed en
in 2004 gingen ze op in het huidige Waterschap Brabantse Delta.
Het nieuwe waterschap omvat West-Brabant ten westen van
Tilburg en ten zuiden van de Biesbosch. Het is pas vijf jaar oud ,
dus piepjong, maar de wortels van de organisatie reiken tot in de
middeleeuwen. Hoewel Brabantse Delta zich graag presenteert
als een moderne organisatie, is het waterschap ook erg trots op
dat eeuwenoude verleden. Drie jaar geleden nodigde het de
historicus Jan van den Noort uit om die geschiedenis te boek te
stellen .
Zijn boek werd onlangs gepresenteerd in het Kasteel van Breda
en draagt de titel 'Langs de rand van het zand , Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta' . Het beschrijft de geschiedenis van honderden waterschappen , het beheer van duizenden polderpeilen, dijken en sluizen en de zuivering van
miljoenen kubieke meters afvalwater. Het boek snijdt heel veel
onderwerpen aan, bezoekt vrijwel alle hoeken van West-Brabant
en beslaat een periode van acht eeuwen .
In zo'n boek is het haast onvermijdelijk om te verdwalen, ware
het niet dat het ook een atlas is. Dankzij een veertigtal duidelijke
kaarten blijft de reis door de tijd overzichtelijk. Het heden is
nadrukkelijk aanwezig in een vijftigtal eigenzinnige foto's van
Joop Reijngoud . Hij brengt de grote verscheidenheid van ons
Brabantse land in beeld. Vormgeefster Karin ter Laak heeft alle
onderdelen vaardig gecombineerd tot een boek dat recht doet
aan het rijke waterstaatsverleden van onze provincie.
Het boek is voor€ 25,- verkrijgbaar in de boekhandel.

POST VAN PAULUS OOK VOOR U !
Reeds twee jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongeregelde 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

RIJTERISNAARTOE 18
(vervolg van Rijterisnaartoe 17)
door Toon van Miert
Jarenlang is Kees Sips de uitbater geweest van '"t Pannehûske". Hij was een verteller van nature en dat maakte het voor
mij zo interessant om het café vaak te bezoeken. Dat is inmiddels tientallen jaren geleden. Het was de tijd dat hemelsbreed
daar een goeie kilometer vandaan Bet de Beer van "In den
Anker" het verleden zo beeldend kon doen herleven . Vertellers
als herbergiers! Je zou ervan aan de drank raken.
Kees wist alles van het landgoed Wallsteijn. Dat kon ook niet
anders: hij was ertegenover in 't Pannehûske geboren en het
café was eigendom van de freules Van der Wall die het landhuis
destijds bewoonden.
Op de menukaart van het café staat de geschiedenis van
Wallsteijn. Het landgoed is in 1818 aangekocht door de Haagse
familie Van der Wall. Drie generaties van deze rijke famîlie
hebben het landgoed door ontginning en aankopen uitgebreid
naar 220 hectaren. Ze hebben er achttien huisjes en boerderijen
op gebouwd. Het eerste gebouw was de herberg dat de naam '"t
Pannehûske" kreeg vanwege het feit dat het bedekt was met
echte pannen. Het deed in die tijd dienst als ontvangstkamer
voor de buurtbewoners, als schaft- en vermaaklokaal voor de
turfstekers en als plek waar handel gedreven werd en houtkavels
werden verkocht.
In 1896 werd er door de stamgasten de schutterij "Oefening
baart kunst" opgericht, die onder de naam "Nooit gedacht" nog
steeds bestaat en door de vriendelijke uitbaters van nu genoemd
wordt als een van de beste schutterijen van Nederland. Als in
1980 de laatste erfgenaam Van der Wall sterft, erft de Maatschappij van Welstand de boerderijen, Natuurmonumenten de
bossen en de Diaconie van Breda de woningen maar ... met de
afspraak dat alle bewoners van het landgoed er tot hun dood
mochten blijven wonen. Na hun dood zou dan worden bekeken
of de woning in stand zou worden gehouden of afgebroken. Kees
Sips is in 1985 gestorven
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Gelukkig werd besloten dat het café kon blijven bestaan maar
onder strikte voorwaarden: het moest te allen tijde dienst doen
als clubhuis van "Nooit Gedacht" en het moest aantrekkelijk
blijven er te komen.
Dat laatste is absoluut het geval. Het is heerlijk zitten op het
smalle terrasje tegen het oude pand, de jonge uitbaters zijn in
voor een praatje en na een lange fietstocht smaakt hier de Tripel
als nergens anders. Maar .. . Kees is er niet meer met zijn vehalen over o.a. de verhouding tussen de freules Van der Wall en
Henriëtte Roland Holst, tussen de adel en de dichteres/socialiste. Als Henriëtte al eens een boodschap voor \/Vallsteijn had, dan
bracht een bediende die tot het bruggetje over de Turfvaart, de
grens tussen de twee landgoederen, waar een collega van Wallsteijn haar in ontvangst nam . Verhalen om van te smullen, maar
mogelijk heeft in de gedachten van Kees Sips de geschiedenis
wel eens een andere wending genomen . Mij maakte dat niet veel
uit ik hing aan zijn lippen . Op de menukaart staan ook een legende over het ontstaan van de herberg als pannenkoekenspecialist en mooie foto' s uit de ouwe doos.

't Pannehüske
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Ik fiets verder en zie dat het buiten Wallsteijn aan het oog
onttrokken is . De Annahoeve is er voor gebouwd, een vergaderen cursusoord van de familie Segers. Een mooie wand van
verschillende soorten hortensia ' s zorgt voor een prachtige
entree voor de cursisten . Ik ben wat teleurgesteld : V\/allsteijn is
naar de achtergrond verbannen!
Ik fiets de Roosendaalsebaan uit en ga rechtsaf en als ik op de
Achtmaalseweg kom, linksaf richting Zundert. Zover trap ik niet
door maar ga de eerste weg rechts in: de Moststraat. Rustige
weg met mooie huizen en boerderijen. In de verte zie ik de toren
van Wernhout en daar rij ik naartoe via de Grote Heistraat.
Heeft Wernhout iets te bieden voor een nieuwsgierige en
leergierige bezoeker? Nee!
Daarom maar een klein stukje richting Zundert en bij het
benzinestation rechtsaf: de Maalbergenstraat. We passeren de
Aa of Weerijs en komen na een paar bochten bij een uniek
natuurgebied: de Krochten . Prachtige vennen vol met waterlelies
en andere wonderlijk mooie planten . Aan het einde van het bos
fiets ik terug en ga de Krochtenweg in. Als ik het eerste brede
pad inkijk, zie ik helemaal aan het eind de hoge stenen pilaar
met de vaas erop die vroeger met drie andere het landgoed
Maxburg markeerden. (zie Brieven 167) Bij dit pad staat een
bord met informatie over de streek en de wandelmogelijkheden .
Ik zet mijn fiets tegen een boom en wandel de bossen in. Is dit
een vergeten wandelgebied? Weet niemand het te vinden? Dat
is dan jammer, want het is er rustig en mooi : bossen , vennen .
Maar goed , ik ben uitgewandeld , mijn fiets staat er nog en ik rijd
verder over het lange fietspad naar de Gaardsebaan . Daar ga ik
rechtsaf (naar knoopppu nt 05) . Wat is dat voor een
Mariakapelletje? Is dat niet een elektriciteitshuisje? Nee, er staat
een Mariabeeldje in en het gedichtje dat ik daar lees, wijst op
grote devotie.
Even verder linksaf de Franse Baan in. Ik laat Huize Diana ook
deze keer rechts liggen en neem een stuk verderop het fietspad
dat naar de Meirseweg leidt. Links een dierenparkje rnet o.a.
lama' s, dromedarissen, kamelen en een paar prachtige zebra' s.
Vooral de jonge zebra' s met alleen hun poten gestreept en hun
lijf licht bruin zijn bijzonder.
Rechtsaf richting Meer. Bij grenspaal 222 ga ik de grens over en
dat is aan het fietspad goed te merken .
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Mariakapel
aan de
Gaardsebaan

Bij de tweede aanduiding "Kettingdreef" ga ik rechtsaf. Dit is het
gebied van de Meirberg, een beboste duinrug, een van de
bekendste prehistorische sites in Vlaanderen. Zo'n droge,
hooggelegen plaats te midden van vennen was in het verre
verleden een uitstekend woongebied voor groepen jagers en
verzamelaars. De grond van de Meirberg is altijd ongeschikt
geweest voor landbouw; bovendien is hij zo'n honderd jaar terug
volgeplant met dennenbomen. Het mooie gevolg hiervan was dat
prehistorische voorwerpen redelijk ongeschonden bewaard zijn.
Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn er door amateurarcheologen al interessante vondsten vanaf de late steentijd
(12000 tot 10000 voor Chr.-) gedaan . In de jaren zestig zijn
universitaire professionals heel systematisch te werk gegaan en
hebben unieke technieken toegepast die internationale faam
hebben verkregen .

Millenniumboom
Bij grenspaal 218
Langs de Mark

In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel
staat permanent een maquette van kampplaats Meirberg tentoongesteld. Tot 20 december 2009 kun je in het Stedelijk
Museum van Hoogstraten (op het Begijnhof) een unieke expositie bezoeken over de eerste bewoners van de streek. Alle
vondsten uit de prehistorie zijn overzichtelijk en met duidelijke
informatie tentoongesteld.
Ik rijd terug naar de Meirseweg en ga richting Meer. Aan de
linkerkant van de weg prachtige buitens. Landgoed Werkhove is
kolossaal en vrij nieuw. Er zit een stoeterij in en nog wat
bedrijven. De twee villa's die dan volgen, zijn vanaf de weg
moeilijk te zien .
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Net voor het viaduct over de weg Breda-Antwerpen ga ik links de
Zwaluwstraat, genoemd naar het buiten Zwaluwhof, in. In deze
straat is de "Man van Meer" gevonden, mogelijk het geraamte
van een gedode Pruis , zoals Jan Huijbrechts ons op 15
september 2008 verteld heeft. Aan het eind rechts en de grote
weg over. Ik kom op Hoogeind, de vroegere weg naar
Antwerpen. Rechtsaf en na een tijdje linksaf de Eindsestraat in .
Ik kom nou in het gebied waar in 1814 flinke schermutselingen
hebben plaatsgevonden .
Net op de hoek van de Eindsestraat ligt een driehoek met
dennenbomen. Volgens een oude bewoner die ik aanspreek,
werd dit punt in zijn jonge jaren de Kozakkenkuil genoemd, een
van de weinig verwijzingen naar de "Slag van Hoogstraten" in
januari 1814.
Na een paar honderd meter rechtsaf en dan zie ik al snel aan
mijn linkerkant de brug over de Mark liggen. Voor het eerst in
achttien Rijterisnaartoes fiets ik langs dat prachtige fietspad
terug. Bij grenspaal 218 rijd ik Vlaanderen uit en ons heem in .
Links de Millenniumboom: "Oesters en Parels". In ieder van de
175 landinrichtingsgebieden die er in 2000 waren, werd besloten
een bijzondere boom te planten. leder jonge boom moet
uitgroeien tot een toekomstige parel in het Nederlandse
landschap. Hier is het een zomereik of gewone eik. In 2002 is hij
geplant als symbool van het grensoverschrijdende karakter van
de samenwerking op landinrichtingsgebied tussen Nederland en
België. Ik denk dat de heilige lsidorus vanuit zijn mooie
veldkapelleke aan de overkant van de Mark er wel op toe zal
zien dat de boom uit de handen van vandalen zal blijven.

DRAMA MET VLIEGTUIGBOM
KOSTTE TIEN KINDEREN HET LEVEN
door Anneke Oomes
Onlangs gaf Paulus'-voorzitter Toon van Miert me de tip eens
een en ander uit te zoeken over een drama dat in de nadagen
van de oorlog plaatsvond. Hij vertelde me dat hij van jongs af
aan bij tijd en wijlen een kindergraf met vijf namen bezocht aan
de Ginnekense begraafplaats Vogelenzang. Op het graf hing een
opvallend emaillen plaatje met daarop vijf kinderhoofdjes.
Zij kwamen aan het einde van de oorlog om door een vliegtuigbom, ergens in Heusdenhout. Het fijne wist hij er niet van maar ik
moest maar eens te raden gaan bij andere bestuursleden. Onze
voormalig secretaris Jan van Dorst wist zich wel iets te
herinneren maar wist zeker dat het graf op het kerkhof van de
Driesprong lag. Zowel Jan als Toon waren overtuigd van hun
gelijk en zochten "hun" graf. op.

Deze aflevering is de laatste in de reeks Rijterisnaartoe. TvM

KOOP NEDERLANDSCHE WAAR
DAN HELPEN WE ELKAAR
(ADVERTENTIE 1933)
kinderen De Jongh: Jos (7), Correke (9) , Sjaantje (10) , Annie (12) en Joke (13).
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Al snel bleek dat op beide kerkhoven een kindergraf te zijn
waarin vijf kinderen liggen die omkwamen bij de inslag van een
en dezelfde vliegtuigbom. Op Vogelenzang ligt het graf van de
kinderen De Jongh en op de Driesprong de kinderen Dielemans.
In een poging meer over het voorval te weten te komen kwam ik
uit bij Piet Dielemans. Het zijn zijn broers en zussen die op De
Driesprong begraven zijn . In een openhartig gesprek vertelde hij
me over het drama en zijn leven dat door het gebeuren getekend
is . Ik beschreef het verhaal voor BNDeStem. Hieronder het
verhaal zoals het op 10 november 2009 verscheen met daarna
enkele aanvullingen .
Uit BNDeStem van 10-11-2009
Het is al bijna vijfenzestig jaar geleden maar Piet Dielemans
denkt vaak aan de nacht van 21 op 22 januari 1945. Ook al was
hij toen nog niet geboren (Piet is van 1950); die nacht tekende
zijn leven. Hoewel Breda al drie maanden eerder bevrijd werd,
was de oorlog nog niet voorbij . Piet: "In die tijd richtten de
Duitsers hun vliegende bommen op Antwerpen en Londen.
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Het gebeurde regelmatig dat ze al bij Breda neerkwamen. Begin
januari '45 sloeg er één in naast onze boerderij aan de Lovendijksestraat, daar waar nu sporthal De Inslag staat.
Mijn vader, moeder, vijf broers en zussen en mijn ongetrouwde
tante Jo van Dijk bleven ongedeerd maar de boerderij was te
veel beschadigd om er te blijven wonen . Ze werden opgevangen
door de aan de Molengracht wonende familie De Jongh, ook een
gezin met vijf kinderen. In de nacht van 21 op 22 januari sloeg
het noodlot voor de tweede maal toe. Een V1 of wellicht een V2,
kwam neer bij de boerderij van De Jongh. De hele boerderij
stortte in. De ravage moet verschrikkelijk geweest zijn. Mijn
ouders lagen in hetzelfde bed maar konden elkaar niet horen,
zien of voelen. Het heeft lang geduurd voor ze bevrijd waren.
Meneer en mevrouw de Jongh, en een knecht konden zichzelf
bevrijden maar voor de tien kinderen en tante Jo kwam alle hulp
te laat. Ze kwamen allemaal om. Mijn ouders overleefden de
ramp maar kwamen de klap nooit te boven. "Ik ken mijn moeder
als een stille, teruggetrokken vrouw maar hoorde van familie dat
ze voor het ongeluk heel anders was.
De vreselijke nacht veranderde haar leven. En ze had al zoveel
meegemaakt." Piet vertelt dat zijn ouders voor de oorlog ook al
een kindje verloren .

z9n

LJ voor9a9aan naar dG hcmHI,
om bi)zon-der·<2 za9,m over

Boerderij van de familie Dielemans voor de oorlog.

LJ af la biddan.

kinderen Dielemans: Pietje (1 ), Christje (2), Toosje (4) , Rinus (5) en Corry (7) .
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Vervolgens waren de oorlogsjaren niet gemakkelijk. In mei 1940
sloeg het gezin op de vlucht. "Tijdens de vlucht kropen ze een
aantal keren door het oog van de naald. En net als je denkt dat
de oorlog voorbij is, gebeurt dit." Piet kan zich niet herinneren dat
er veel over de ramp gesproken werd maar hij heeft het wel altijd
geweten . "Mijn vader werkte veel en hard en heeft het misschien
op die manier overleefd. Hij sprak er eigenlijk nooit over." Lisette,
echtgenote van Piet vult aan dat dat later anders werd. "Omdat
we bij elkaar inwoonden, dronk ik elke dag koffie met hem en
dan hadden we het er wel over. Ik denk wel eens dat ik zijn
verhalen had moet opnemen. Als herinnering voor later, voor
Piet maar ook voor onze kinderen." Nu Piet ouder wordt,
overweegt hij eens uit te zoeken wat er die bewuste nacht
gebeurd is. Er is maar weinig bekend. "Het stond bijvoorbeeld
niet in de krant. Dat mocht niet vanwege de censuur. De Duitsers
mochten vooral niet weten waar hun bommen neerkwamen."
Piet vertelt dat hij regelmatig naar het kerkhof aan de Driesprong
gaat: "Mijn ouders delen daar het graf met hun overleden kindjes
en tante Jo. Dat was mijn vaders keuze.
De kinderen De Jongh zijn begraven aan de Vogelenzanglaan.
Een aantal jaren geleden heb ik geprobeerd dat graf aan te
melden bij een stichting die oorlogsgraven beheert maar deze is
alleen voor gevallenen in krijgsdienst en niet voor burgerslachtoffers. Ik heb contact gehad met kerkhofbeheerder Zuijlen en
hen uitgelegd waarom het graf bijzonder is en kreeg gelukkig de
bevestiging dat het graf als zodanig behandeld wordt. Het graf is
grafrechtvrij en wordt niet geruimd . Het heeft inmiddels wel een
opknapbeurt nodig. Kleine dingen zoals schoonmaken, doe ik
zelf. Misschien moet ik ook het groter onderhoud eens
aanpakken." Zijn vrouw knikt daarop bevestigend. Lisette wist al
snel in de verkeringstijd welk drama het gezin Dielemans is
overkomen. "Ik heb mevrouw De Jongh ook leren kennen, haar
man was al overleden . Het contact tussen beide families is altijd
gebleven."
Lisette is de verzamelaar in huis. Alle artikelen en boeken waarin
verwezen wordt naar het drama bewaart ze. En hoewel Piet nog
een slag om de arm houdt, is Lisette vast van plan het Maczekmuseum te bezoeken.

graf kinderen De Jongh aan de Vogelenzang/aan

Via via hoorden ze dat het drama genoemd wordt in de nieuwste
tentoonstelling. Buiten de twee graven is er weinig tastbaars
terug te vinden van het drama.
De boerderij van de familie Dielemans werd na de oorlog
hersteld maar moest het veld ruimen bij de uitbreiding van
Heusden hout.
De familie verhuisde naar de Poolseweg, nog steeds op steenworp afstand van de plaats van het drama. De na de oorlog
gebouwde noodwoning van De Jongh maakte plaats voor het
Amphiaziekenhuis .
Piet: "Mijn vader vond het maar niets dat het ziekenhuis daar gebouwd werd. "Je bouwt toch geen ziekenhuis op die dodenakker," waren zijn woorden . Hij ging er elke dag naar toe. Zelf
kom ik er ook regelmatig met de hond . En steeds denk ik aan het
drama. Mijn vader was milder dan ik. Hij koesterde geen wrok tegen Duitsers. Ik blijf kritisch. Ik hoorde dat zoiets vaker voorkomt
bij wat men de tweede generatie noemt."
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Ter Herinnering
aan ons

T_OOSJE
dpchtêrtje r·'~:ijb
1

Adrianusl~ni~ërii; :bif!leman
en Adriana Peti-o~e~tà . V. Dij
geboren 16 April 1947 te Br d.1
en overleden te Leiden

Taasje stierf
in 1950 op
driejarige leeftijd

2 Aû§ltstus 1950.
Dit. bloempje, Heer, is veel t et ·1 ,
voor onze sfeer gebleken
En onze hand . was niet in st ,11
dit kindje op te kweken
Gij hadt gegeveo ... naamt wee r n,
als offer onzer liefde
Wij gaven 't U gewillig weer
't Is goed, zo Gij 't beliefde .. ,
Maar, geef onsveel berusting. I-k11
- 't Is 't zevende al, dat y/ U gave n
En breng ons eens na al dit k d
Weer bij elkaar in 's hemels h avt·11 ,
H . van Schijndel, koster, (Driesprong), Bredr1

Moeder Dielemans
met haar vijf in de
oorlog omgekomen
kinderen

De na de oorlog herbouwde boerderij van de familie Dielemans (rietgedekt)

Drama blijft het gezin Dielemans achtervolgen
Tot zover het krantenartikel waarin helaas niet alles wat Piet me
vertelde, geschreven kon worden vanwege de beschikbare
ruimte. Het maakte op mij veel rndruk te horen dat het noodlot
ook na de dramatische nacht nog niet afgewend was. Na de
oorlog kreeg moeder Dielemans enkele miskramen en de
dochter die in 194 7 geboren werd moesten ze drie jaar later ook
al weer afgeven. Toosje was nooit een gezond kindje maar een
infectie werd haar noodlottig.
Wat moet moeder Dielemans een angst hebben gekend om ook
Piet, geboren in 1950, ooit te moeten afgeven. Het is begrijpelijk
dat Piet nog regelmatig denkt aan de verschrikkingen die zijn
ouders hebben doorgemaakt. Maar daarin staat hij niet alleen. Al
enkele keren hebben Piet en Lisette missen laten lezen voor de
tien omgekomen kinderen. Toen een van deze missen
aangekondigd werd in de krant, kwamen er heel wat mensen op
af die het drama hebben meegemaakt. Het doet Piet goed te
weten dat het drama niet vergeten is.
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Heemkunde
En dat het drama nog steeds leeft bij mensen blijkt uit de
reacties van lezers. Twee lezers vertellen hun verhaal van het
gebeuren en een derde weet wat technische details toe te
voegen. Ik wil u deze reacties niet onthouden want hier komt de
echte heemkunde om de hoek kijken. Heemkunde is namelijk
ook het vastleggen van getuigenissen.
Jan Kegge schreef dat hij destijds vijftien jaar was en met zijn
moeder, twee broers en twee zussen in de Valkenierslaan
woonde, in het laatste huis op nummer 341. Zijn vader zat in
krijgsgevangenschap. "Ik lag in die nacht te slapen toen ik van
een geweldige knal wakker schrok ,waardoor alle ruiten in ons
huis stuksprongen en een tapijt van glas op mijn deken terecht
kwam. Alle huisgenoten schrokken wakker en kwamen ijlings uit
bed. We hoorden even later om hulp roepen en mijn broer Jaap
en ik wilde er naar toe hetgeen door mijn moeder verboden
werd. Het geroep om hulp en naderhand de vreselijke werkelijkheid is nog altijd in mijn gedachte gebleven inclusief de extra
tragiek van de familie Dielemans. Ik herinner me wel dat wij bij
hun boerderij zijn wezen kijken. Destijds fietsten wij heel vaak
langs hun boerderij via de Heusdenhoutseweg afslag Lovensdijk
waar het boerderijtje lag van Van Hal"
Fred Kops weet zich het gebeuren ook te herinneren. "Ik was
even oud als Joske de Jongh, die op de lagere school (de Sacramentsschool) in de Zandberglaan naast mij zat in de tweede
klas. Joske was een erg rustige jongen, vrij klein van postuur en
dat was waarschijnlijk de reden waarom iedereen hem "Joske"
noemde. Ik herinner me nog dat we samen op de tweede bank in
de tweede rij zaten. Joske zat links van mij.
Ik woonde destijds in de Zeisstraat. De Smutsstraat en de van
Riebeecklaan waren nog niet gebouwd en vanuit de achterkant
van de woning hadden wij een vrij uitzicht over de velden en
akkers aan de oostkant van de stad. De boerderij van De Jongh
stond hemelsbreed op een afstand van ongeveer 100 meter bij
ons huis vandaan.
·
Hoewel we wel meer overdag of 's nachts werden opgeschrikt
door een inslaande vliegende bom was de klap die de boerderij
van de Jongh trof door de geringe afstand enorm.

Deze foto is vanuit de woning van Fred Kops gemaakt, rond 1956. De boerderij
van de Jong is zichtbaar: aan de horizon, links van het boompje.

Er sneuvelden dan ook wederom enkele ruiten. Tijdens de
bevrijding van Breda waren er her en der in de straat ook al
ruiten aan diggelen gegaan en die werden dan vervangen door
planken, want vensterglas was ·niet te krijgen in die tijd. Veel
mensen hadden dan een opening in de planken gemaakt waar
een stuk glas uit een schilderij voor werd gezet; dan had je toch
nog wat licht binnen. Wij hadden geen rechtstreeks zicht op de
getroffen boerderij en we wisten dus nog niet waar de bominslag
had plaatsgevonden.
Toen ik die ochtend op school kwam en in de bank plaatsnam
was de plaats naast mij leeg. De onderwijzer, meneer Veuger zei
toen dat de boerderij van Joske door een bom was getroffen en
dat Joske dood was. We hebben toen samen voor hem
gebeden.
Wij hadden goede contacten met de familie want "boer De
,Jongh" zoals hij door ons genoemd werd was onze huisbaas en
bovendien had mijn vader door zijn beroep (hij was wijkagent in
het gebied waar de beide families Dielemans en de Jong
woonden) eveneens regelmatig contact.
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Mijn vader is die ochtend de beide ontredderde families gaan
opzoeken . Van hem hoorde ik dat alle kinderen waren overleden .
Hij had van de Jong gehoord dat de kinderen in hun slaap door
de inslag waren overvallen en niets hadden geleden want ze
waren niet door bomscherven geraakt of onder puin terecht
gekomen maar door de enorme luchtdruk gedood omdat er
bloed uit de oren en neus stroomde.
Helemaal overtuigd ben ik daar niet van want mijn vader hield er
niet van om ons schokkende verhalen te vertellen. Mogelijk heeft
hij ons met een leugentje willen sparen.
Wat hij ook vertelde en wat ik ook heb horen bevestigen door
anderen was dat de knecht van de Jong door de explosie met
bed en al was weggeslingerd en in het veld terechtgekomen. Hij
was wonder boven wonder ongedeerd.
1n de eerste klas van de lagere school is er een klassenfoto
gemaakt die ik nog bezit. Hier staat ook Joske op. Het gebeurde
heeft destijds een heel grote indruk op mij gemaakt."

Joske

Fred Kops: "De schoolfoto is gemaakt in 1943/1944. Het is de eerste klas van
de lagere school "Sacramentsschool" aan de Zandberg/aan. Links staat
klasseonderwijzer de heer van Buuren. Achteraan rechts het schoolhoofd
Moers. Joske zit op de eerste rij in het midden, hij heeft een matrozenpakje
aan. Ik sta vrijwel recht achter Joske, op de derde rij. " (zie volgende bladzijde)

Fred

Ben Buunk heeft ook aanvullende informatie over het drama .
Het is geen ooggetuige verslag maar bevat informatie over
Duitse V2-raketten: "In de periode van 19 november 1944 tot 28
maart 1945 vuurde een Duitse eenheid vanuit lanceerplaatsen in
Hellendoorn en Dalfsen V2-raketten op Antwerpen . De
lanceringen op Antwerpen hadden tot doel om de Haven van
Antwerpen onbruikbaar te maken voor de bevoorrading van de
geallieerde legers. Niet alle raketten bereikten hun bestemming.
Er zijn diverse raketten neergestort in de omgeving van
Antwerpen en Breda. Vele onschuldige mensen zijn op deze
wijze om het leven gekomen. De eenheid die de lanceringen
verzorgde was de SS-Werfer-Abteilung 500. In totaal werden er
vanaf de lanceerplaatsen in Hellendoorn en Dalfsen 126 V2raketten afgevuurd. De mogelijkheid bestaat dat een van deze
V2-raketten uit de koers is geraakt, zijn doel niet heeft bereikt en
is neergestort op de boerderij van de familie De Jongh .
Over de deze Duitse eenheid is opvallend weinig gepubliceerd .
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Aangezien ik zelf met een onderzoek bezig was en de
genoemde Duitse eenheid deel uit maakte van mijn onderzoek
heb ik op internet, op Wikipedia (de vrije encyclopedie), op 22
oktober 2009 een artikel gepubliceerd waarin de geschiedenis
van deze eenheid wordt beschreven. De link die naar de site
verwijst is: http://nl.wikipedia.org/wiki/SS-Werfer-Abteilung 500"
Mocht u na het lezen van het artikel en de reacties iets willen
toevoegen; neem gerust contact op met de Paulus-redactie!
HKK Paulus van Dàesdonck bedankt BNDeStem voor het
belangeloos beschikbaar stellen van het krantenartikel.
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IN BRABANT
In oktober 2009 is een nieuw Brabants erfgoedtijdschrift verschenen: In Brabant.
Dit tijdschrift is een gezamenlijke uitgave van de Stichting
Brabants Heem, de Historische Vereniging Brabant en de Stichting Erfgoed Brabant.
Met In Brabant willen zij de inwoners van Noord-Brabant in
contact brengen met hun geschiedenis, hun monumenten, hun
landschap, hun gewoonten, hun gebruiken, hun taal en hun leefomgeving, oftewel alles wat tot het Brabantse erfgoed behoort.
Dit Brabantse erfgoed in al zijn rijkdom én rijkheid, zo breed mogelijk aan de Brabanders presenteren is het hoofddoel van In
Brabant. En dat zes keer per jaar, volledig in kleur!

In Brabant wil het totale Brabantse erfgoedveld bestrijken. Dus
met aandacht voor het nieuws uit het historische veld. Naast
nieuwsberichten en de achtergronden die hierbij horen, is er ook
ruimte voor interviews, columns, cartoons en reacties van lezers.
In Brabant zal ook uitgebreidere onderzoeksartikelen bevatten,
gebaseerd op de bevindingen die archeologen, historici en
volkskundigen in hun onderzoek hebben gedaan. In Brabant richt
zich zo op de wetenschapper én de liefhebber, ongeacht of deze
zich nu aan de universiteit bevindt, lid is van een lokale heemkundekring of zich vanuit persoonlijke belangstelling betrokken
voelt.
Het tijdschrift Brabants Heem en het Noordbrabants Historisch
Nieuwsblad zijn beide opgegaan in dit nieuwe erfgoedmagazine.
Gratis proefnummer
Wilt u, geheel vrijblijvend, een gratis proefnummer ontvangen?
Neem dan telefonisch contact op met Erfgoed Brabant, via 0736156262, of stuur een e-mail naar inbrabant@erfgoedbrabant.nl.
In Brabant verschijnt zes keer per jaar. Prijs losse nrs: € 5,Abonnementen: € 24,- per jaar
(€ 19,50 per jaar voor leden van Paulus van Daesdonck).
Tijdschrift In Brabant Postbus 1325 5200 BJ 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 615 62 62
Fax: 073 615 62 63
E-mail: inbrabant@erfgoedbrabant.nl
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TONEEL SPELEN

WIE -WAT .- WAAR-WAAR
Toneelspelen is op onze dorpen nog steeds erg populair.
In het archief van Paulus zit deze fraaie foto van een groep jeug l1q
Waar en wanneer is deze foto gemaakt. Wie kan ons iets er ov ,

11

pelers. Kent iemand deze kinderen?
- Ik berichtje is welkom
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PAULUS WEDEROM WINNAAR

DORPSQUIZ BAVEL
Verslag van Louis Vriens

In een ware nek-aan-nek race is het Paulus wederom gelukt om
de jaarlijkse dorpsquiz in Bavel te winnen. Pas in de allerlaatste
ronde gelukte het hen om sterke teams als "De familie Van
Engelen" en "Gageldonk en zo" voorbij te streven.
Om 20.00 uur precies werd in de Tussenpauz door middel van
een ferme gongslag het startsein gegeven voor de elfde Bavelse
Dorpsquiz.
Negenendertig teams elk bemenst met zes personen buigen zich
geconcentreerd over de vragenformulieren.
Gehaald!!

Gehuldigd!

(foto's Hennie van de Broek)

vlnr: Kees Leijten, Jan van Dorst; Gerard Oomen; Hans van der
Zanden; Aline van der Zanden ; Louis Vriens en Ria Blokdijk
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plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

~

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

teamnaam
: Paulus van Daesdonck
Familie Van Engelen
: Gageldonk en zo
, De mannen c.s .
: CV Weet je Wel
: Familie Van Gestel
:Team De Spindel
. CV Ostenders
Dorpsraad Bavel
De Individuelen 2000
U hoort nog van ons
M1s(s)taal
CV De Dabbers
De Alles_{w)eters
De Basjes
Klein Vatikaan
·Agge denkt dagge wit wattut is motte mar denke
dattet nie so is .
EMC
: Brothers bv .
D.M.V. de Mounties
Nieuw Wolfslaar 1
: De Musketiers
KPJ Bavel
:9+
i Pigs in Space
:Bavel Anno
1 Van Alles Wat
' Club du vin authentique de Bavel
1
Re_genboog Apotheek+ Tolakker
; De Baviaonen
, Curriculum Vitae
! Bavel Onderneemt 't
:Tafel van 6
: De Harmonie 1
' De Rikkers
CV de Kanten maaiers
;Jeu-de-boules
,KVS Bavel
Huisartsenpraktijk Van Beysterveldt
J

1

A I B C
26 I 21 32
22 l 22 34
27 I 24 33
24 ! 23 29
26 l 16 ! 22
24 1 20 : 32
'. 20 120 33
: 23 I 19 I 30
20 ! 23 l 22
23 i 12 1 30
26 1 19 1 21
19 : 16 1! 24
' 19 1 21 29
15 i 17 : 30
17 ! 19 : 27
, 20 16 ! 24
: 27 ; 19 i 22
1

1

1

1

'

i

18
: 17
! 22
17
21
20
; 17
i 17
21
1 19
1

1

1

1

14
1

18
19
16
19
15
! 13
11
15
17
i 18
7
1

1

21
20
18
21

28
! 24
1 25
i 29
14 19
18 28
15 27
1

D I E F TOT.
28 i 31 33 171
30 I 30 26 ! 164
24 1 30 25 163
24 i 30 ! 25 155
32 I 32 26 154
26 1 29 : 22 153
24 I 29 25 . 151
i 17 i 26 î 34 ! 149 [
30 ! 25 i 29 1 149
; 22 34 i 26 147 !
26 i 32 ! 22 146 !
! 24 ! 34 1 28
145 1
1 28
29 : 14 i 140 1
24 i 31 23 140
26 1 24 1 27 i 140
i 26 30 1 24 140 1
! 18 i 29 22 ' 137 1
1

1

1

1

1

1

1

1

:

24
: 22
; 24
24
' 26
j 28
\ 26
1

1

1

i 26

20 ! 137 1
i 26 25 : 134
26 1 19 134 1
23 20 134
31 i 22 133
, 20 15 129 i
26 ! 18 129 1

1

1

· 23 24 : 16 i 26 22
1

22
21
19
21
16
1 19
12
17
15
! 16
17
j 8
i 9
15

l

1

1

1

26
' 25
: 22
18
19

l 21
i 24
24
. 20
l 23
24 1 28
, 26 24
26 28
23 22
! 22 : 30
27 i 24
20 1 13
! 16
26
i 27 ! 8
1

1
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i 18 j 19 i 127
18 ! 19 126
i 27 ! 18
124
26 20 123
! 21 23 i 121
11 21
119
19 17 117
17 14 117 1
25 117 115 !
i 21 J 13 . 113
: 19 10 i 112
l 26 i 23 107
l 19 i 16 104
l 22 12 91

Na elke ronde worden de antwoorden door spreekstalmeester
Rob van Uden voorgelezen en blijkt de Cauberg niet langer de
hoogste berg van Nederland te zijn maar de "Mount Scenery" op
de Nederlandse Antillen .
Hierna volgen nog veel "scherp" geformuleerde vragen waarbij
de hersenen , zelfs in onze groep, kraken . De fotoronde van Wim
van der Zanden met als thema "Tuin" levert ondanks voldoende
gebiedsbekendheid toch de nodige hoofdbrekens op.
Dankzij de brede spreiding van kennis in onze groep: Gerard van
Nokia-telefoons, Kees van Calvijn , Louis van blinde zangers , Jan
van Vlaamse klassieke muziek en Hans en Aline van alle andere
vragen kruipen we na de eerste ronde langzaam maar zeker
naar de top van de ranglijst. In de voorlaatste ronde staan er
zelfs drie teams met hetzelfde puntenaantal aan de leiding . De
spanning is te snijden. Ik heb Hans nog niet eerder zo hoog van
zijn stoel zien springen dan na de bekendmaking dat Paulus voor
de tweede achtereenvolgende keer de dorpsquiz in Bavel weet
te winnen .
Voorzitter Ria Blokdijk spreekt lovende woorden aan alle
vrijwilligers die meewerkten aan deze succesvolle elfde
dorpsquiz en reikt de beker met de grote oren uit aan Paul us .
Uiteraard is Pa ulus blij met het behaalde res ulta at en zeker van
plan om volgend jaa r op sportieve wijze wederom een gooi te
doen naar de overwinn ing.

1

1

1

Het schema van alle deelnemers en de behaalde resultaten.
Paulus is in geen enkele ronde de eerste.
Achtereenvolgens bezette Paulus in de zes ronden de volgende
plaatsen: 3 - 7 - 4 - 5 - 5 en 2
Niet steeds de beste maar wel een constante hoge plaats

QUIZ VOOR WESTBRABANTSE HEEMKUNDEKRINGEN

PAULUS WEER SUCCESVOL
door Kees Leijten
Sinds een twintigtal jaren bekampen de Heemkundekringen in
West-Brabant elkaar in een avondvullende quiz. Dit jaar namen
17 verenigingen deel aan deze avond die op 20 november georganiseerd werd door de Heemkundekring Jan uten Houte uit
Etten-Leur.
De vragen zijn toegesneden op Brabant, West-Brabant in het
bijzonder. Een ruime sortering vragen : 120 in totaal.
De quiz werd dit jaargewonnen door de kring uit Hoeven . Paulus
was tweede en Wouw derde. Hekkensluiter werd Breda.
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MOLENS
IN EN OM HET LAND VAN BREDA
Verslag van Anneke Oomes

Een handmolen in onderdelen

Molen de leugenaar op de wallen van Breda nabij de
Leugenaarstraat (werd Leuvenaarstraat)-

Zoals u wellicht bekend is, viert de Ulvenhoutse molen De Korenbloem in 2009 het honderdjarig jubileum. De tentoonstelling
die Paulus inrichtte in het museum werd druk bezocht, net als de
lezing die Karel Leenders in oktober verzorgde. Karel Leenders
is een graag geziene spreker. Hij weet over veel verschillende
onderwerpen veel te vertellen. Of het nu over veenwinningen
gaat of over rivier De Mark, bij een lezing van Karel Leenders
gaat iedereen wijzer naar huis dan dat hij of zij gekomen is.
Zo ook op maandag 19 oktober jongstleden. Een fraaie vertegenwoordiging van onze vereniging toog naar De Pekhoeve in
Ulvenhout. Een goede zaal voor een dergelijke lezing waarbij
een powerpointpresentatie met veel foto's het verhaal ondersteunt. Alle gasten hebben goed zicht.
Voorzitter Toon van Miert introduceerde de spreker met wat
spreekwoorden en gezegdes die op molens betrekking hebben.
Karel liet zich niet van de wijs brengen en vulde de voorzitter aan
met nog een gezegde. Hij haald~ een verhaal aan over Anna
Maria en het al lang verdwenen kasteel De Emer. Uiteindelijk
bleek het om een "malende" man te gaan en zo kwam Karel via
een kasteel weer bij de molens terecht.
Via handmolen naar windmolen
Karel begon zijn verhaal bij de vroegste molens die rond het jaar
1000 al in Brabant voorkwamen; de handmolens. Een molen is
niets anders dan een apparaat dat energie gebruikt om energie
te krijgen: De energie wordt omgezet. Via de watermolens en
tredmolens kwam hij uiteindelijk bij de windmolen . Elke soort,
dus hand, water, tred of windmolen kent verschillende types en
Karel wist kort maar krachtig de types toe te lichten. Karel heeft
samen met Ad Jansen uitgebreid onderzoek gedaan naar de
jubilerende molen De Korenbloem . De bevindingen van de heren
zijn beschreven in een boek dat de molenstichting eerder dit jaar
uitgaf.
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KNIKKEREN, TOLLEN EN ...
NIEUWJAARZINGEN
door Tommes Verheijen

Karel vertoonde ook een bijzondere combinatie in Den Hout
Het verhaal werd door hem deze maandag nog eens uit de
doeken gedaan. Hij vertelde onder meer over de herkomst van
de materialen· waarmee de molen gebouwd is. Via een omweg
langs de Vierwindenmolen blijkt de molen ondermeer gebouwd
te zijn met materiaal dat afkomstig is van Kasteel Emer, dat rond
het einde van de 80-jarige oorlog werd afgebroken. En zo was
de avond rond ... Karel begon zijn verhaal bij kasteel de Emer en
eindigde er ook weer. Karel weet zoveel interessante informatie
op een prettige manier over te brengen dat de lezingen best
langer mogen duren. Maar zoals de meesten inmiddels weten;
Karel heeft altijd een trein naar Den Haag te halen en zo kwam
ook nu weer veel te vroeg een einde aan de avond. We zijn
benieuwd waar hij volgende keer weer over komt vertellen want
dat Karel nog eens door de heemkundekring wordt uitgenodigd
is duidelijk!
Karel Leenders, geboren in Den Bosch en opgegroeid in Breda, is historischgeograaf met speciale belangstelling voor landschapsgeschiedenis. De regio
waar zijn aandacht vooral naar uitgaat is een min of meer vierkant gebied
(3600 vierkante kilometer) ten oosten van de lijn Antwerpen - Rotterdam.
Ongeveer de helft ervan ligt in Nederland, de andere helft ligt in België.
(bron;De Oranjeboom)

Opeens, onaangekondigd waren ze er: de knikkers, zorgvuldig
"opgeslaan" in zakjes die de laatste restjes van een meer dan
overjarige_ overall of afgedankte jurk vormden. Vooral de meisjes
konden zich helemaal overgeven aan het knikkerspel. Op het
schoolplein bij de meisjesschool werden weer de richels tussen
de stenen uitgediept die dan dienden als "pot"
De deelnemers mochten om de beurt proberen met een
gestrekte wijsvinger de knikkers in de "pot" te sturen . Wie als
eerste de laatste uitgerolde knikker in de richel of kuiltje
deponeerde mocht de hele inzet meenemen . We knikkerden met
2 soorten: de voor ons waardevolle glazen exemplaren en de
"gewoontjes"De laatste -overwinterden zelden . Het waren
gebakken bolletjes klei voorzien van een dun groen verflaagje .
A~s baldadige jongetjes onder elkaar werden ze vaak vertrapt en
wind en regen deden ze letterlijk van de aardbodem verdwijnen .
Jan v.d. Muisenberg vond dat niet erg. Hij verkocht zakken vol
aa~ de Dorpstraat waar nu Foto· Sprangers is gevestigd. Veel
knikkers verdwenen in de roosters bij de ingang van de school.
Als sterke stoere knapen lichtten we van tijd tot tijd deze roosters
op om onze eigen voorraad aan te vullen of om in een goed
blaadje bij de meisjes te komen. Vaak vormden knikkers een
gewild ruilobject voor peren of appels . Zo plotseling als het
knikkerspel opkwam zo snel raakte het ook weer in onbruik en
was het knikkervuur weer voor een jaar gedoofd .
De jongens vermaakten zich meer met tollen, eveneens
aangeleverd door Jan v.d . Muisenberg . We monteerden er zelf
een omgekeerde schroef in de punt van de tol. Dat deden we
natuurlijk niet voor niets. Op deze manier vergrootten we de
trefkans want we vuurden onze tollen af op geld en goed : We
trokken een cirkel op de stenen en iedere deelnemer moest een
paar losse centen in de kring leggen.
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Met een draaiende tol probeerden we dan de centen uit de kring
te "hakken", het was dan ook een "haktoi". Zondagmorgens
togen we naar het kerkplein en klampten de boeren aan om een
bijdrage in de cirkel te werpen . Zij praatten uitvoerig bij over de
oogstresultaten, de wisselende prijzen of over geleden schade
als gevolg van noodweer. Om van ons lastige horzels een tijdje
verlost te zijn werd er grif geofferd. Soms blonk er wel eens een
dubbeltje in het strijdperk dat vervolgens dienst deed als kop van
Jut.
Met zo ,n verfomfaaid geldstuk staken we dan over naar het
winkeltje van Mieke Roeland die nog toffees per stuk verkocht.
Die moet destijds een hele zak vol invalide centen hebben gehad
die vervolgens goed van pas kwamen met oudjaar. Dan trok de
hele jeugd van Ulvenhout van deur tot deur om de bewoners een
"Zalig Nieuwjaar" toe te zingen.Jengelend kwam er dan uit onze
keeltjes :
Nieuwe jaorke ouwe
De katjes zijn verkouwe
Ze zitten een in schuitje
Ze blazen op een fluitje
Enroepenjaoropjaor
Ik wens oe zaolig nieuwejaor!
Voorzien met bedelzak of spaarpot wachtten we op de gulle
gave van de bewoners. Meestal waren dat losse centen, maar er
werd ook geselecteerd in "goede"adressen. Meestal waren
familie en vrienden van pa en ma het eerst aan de beurt. Daar
viel altijd wel een extra bonus te halen. Als we tijdens onze tour
hoorden dat er ergens "2 centen per man" uitgedeeld werden
dan ontstond er een ware volksverhuizing. Je moest er bij zijn
geweest voor de kassa leeg was! Koude of sneeuw had
hoegenaamd geen invloed op de zangertjes. Wel maakten we
thuis een tussenstop om de kas op te maken en ons vol te laten
lopen met warme chocolademelk .
Rond het middaguur was het verzamelen geblazen op het
kerkplein waar de pastoor zijn kostbare tijd aan de deur afkocht
door met gulle hand zijn centen uit te strooien over het plein.
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Als het stof was opgetrokken zag je altijd blije en teleurgestelde
gezichtjes. De buit was immers voorspeibaar nooit eerlijk
verdeeld. 's Middags deden we de buitenroute langs de
boerderijen . Het ontnam ons meestal de laatste restjes moed en
domzettingsveiTnogen .
Op sommige adressen bleef de grendel op de deur .
Meedogenloos straften we dat luidkeels of met een
scheldkanonnade op rijm:
Boven aan den hemel
Hangt een zak met zemel
Iedere zemel is nen duit
Hangt den gierige bok maar uit! l !
Het waren lange, vaak koude en vermoeiende tochten en de
opbrengsten vielen vaak toch tegen . Eenmaal, totaal verkleumd
thuis aangekomen werd de telstaat opgemaakt en werd door
moeder reeds gepland wéft ze van dat extraatje aan de eigen
kinderschaar kon besteden .

SU·PER DE BOER
CLUBKASACTIE
WAS UW MUNT JE
VOOR PAULUS ?
Super de Boer in Ulvenhout organiseerde voor een groot aantal
verenigingen een clubkasactie . Door verenigingen uit Chaam ,
Galder, Ginneken en Ulvenhout werd aan deze actie deelgenomen.
Wanneer u € 20,- besteedde kreeg u een muntje van 20 cent dat
u aan een van deelnemende verenigingen kon schenken.
Bij het afsluitenvan deze Brieven stond de thermometer voor
Paulus op€ 230,- . Een mooi resultaat.
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BRIEF UIT BRABANT
door Kees Leijten
In 1937 vierde Ulvenhout het 650-jarig bestaan van het dorp.
Eigenlijk waren ze tien jaar te laat, want men herdacht het feit
dat de oudste vermelding een akte was uit 1277. Dus 1927 was
eigenlijk het jubileumjaar. Te laat ontdekt ?
In de zeventiger jaren ontdekte onze gemeentearchivaris dr
Frans Brekelmans een nog oudere akte en wel van 1274 toen
Arnoud van Leuven en Elisabeth , heer en vrouwe van Breda op
2 april vanuit Ulvenhout toestemming geven aan de abdij van
St.-Michiel te Antwerpen om grond te halen uit de domeingebieden om de dijk van Zandvliet te repareren.
In 1937 bezocht een tweetal mensen uit Rotterdam het dorp
Ulvenhout. Ze logeerden in café Van Riel (nu Harmonie) en
schreven een enthousiaste brief aan hun twee zoons. Onlangs
dook die brief op. We krijgen een aardig beeld van ons dorp in
die tijd. We nemen de brief integraal over.

Brabant
Ulvenhout
de datum, daar kijk ik niet na.
Hé, wat zeg je er van!
Lekkere Keerels,
Zoo jelui ziet ik zit hier in het landje van gezondheid , je bekomd
hier heus, het is hier goddelijk, wat ben ik blij dat ik het gedaan
heb. Ik zie alle dagen wat nieuws en mooier en je kan overal
uitrusten. Het is allemaal niet te beschrijven . Maar eerst vraag ik
hoe jelui het daar wel stellen, heb je het 's morgens niet erg druk
en hoe maakt het die lieve Fok. Hoe is 't met de vlootjes. Zoo
van af ik hier ben zitten hier 2 poesjes in de vensterbank bij 't
raam van onze zitkamer hum! hum! Mooi aan de straat naast 't
Café. Netjes gemeubileerd daar zit ik deze brief te schrijven . Pa
zit nog even voor de deur buiten.
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We hebben op onze kamer mooi harde Radio, die zetten we
maar aan wanneer we willen. Boven is onze slaapkamer met 2
pers. wastafel. Maar een leven, daar moeten we nog erg aan
wennen, van al de auto's en motorfietsen, die vliegen hier
voorbij. Maar ik vind het erg gezellig ik zou er gauw aan wennen.
Pa kan er niet van in slaap komen, maar dat went wel gauw. Het
eten en drinken is hier puik alle dagen soep voor af en pudding
na. Ik kan het niet op, maar Pa wel die eet zich dik. Hij is zoo
vroolijk, en vind het hier heerlijk. De menschen hier van v. Riel
zijn erg lief en vriendelijk ze vliegen voor ons. Overal waar we
heen gaan zijn hier de menschen erg vriendelijk in heel de
omgeving. De eekhoorntjes loepen zoo maar lang ons heen en
de boom in . Marinus het is hier veel en veel mooier begroeid
door al die bossen dan in 't Loo. Je moet hier volgende zomer
vast heen en Hennij ook. We gaan ook van de week nog met
een bus naar Chaam. We zijn met de bus naar Breda geweest
erg lange gekronkelde straten vol winkels toen door Ginneken
erg mooi een heel eind. Van morgen regende het een poosje en
van middag was het pracht weer. Toen we direct op stap. Om
zeven uur staat het eten op tafel als we thuis komen. Ik hoef
lekker niets te doen. We komen samen dik terug.
Ja nog wat alle avonden en morgen luiden de klokken van de
kerk flak aan de overkant zoo leuk je horen en zien vergaat en
toch gezellig, ik mag dat wel. Naast de kerk de school ik zie de
kinderen in en uit gaan. Wat zal dat leuk wezen als Mien komt en
Jaap. Doe ze vooral de groeten, laat ze 't kiektoestel mee
brengen.
Hennij is je pak al thuis en is het mooi ik ben erg nieuwsgierig .
Schrijven jullie mij gauw terug en doe je boven de groeten. De
postlichting is maar tot ½7 's avonds later niet meer. Daar
moeten we rekenschap mee houden. Vanavond is hier
trompetrepetitie in de zaal van 't Café, ze beginnen juist, nu kan
ik haast niet meer schrijven, daarom zal ik maar eindigen. Pa zal
ook nog even wat laten weten.
Nu dag beste jongens hou jelui je goed en pas goed op. Vele
groeten van je liefh Moeder . .
Daaag!!!!

Ik zit vanavond aan de bestuurstafel van het Ulvenhoutsche fanfarekorps.
Het korps heeft repetitie en ik bespreek met het bestuur het
verloop van de feesten ter gelegenheid van het 650 jarig bestaan
van Ulvenhout. Die feesten waren net afgeloopen toen wij hier
kwamen en werden door ±50.000 menschen bezocht, terwijl het
plaatsje zelf met de omtrek erbij 3000 inwoners heeft. Het heet
hier "Het Land van den Dré"
Wel Marinus, je stapt 's morgens toch wel met je goeien been uit
het .... .. . Koningsbed?
Adieu allemaal.
We zijn al aan de grens van België geweest langs de douanen
en hebben daar koffie gedronken in zoo'n klein koffiehuis, ze
praten daar echt Belgiës ik hoorde ineens Mevr. Klamer haar taal
misschien gaan we nog naar Antwerpen lach niet!
Nu dag hoor tot volgende bericht
Dag!!!!

Hennij en Mar

KNIPPER GEVRAAGD
Sinds begin negentiger jaren houdt Ulvenhouter Harrie Berendschot het knipselarchief van onze kring bij.
Dagelijks knipt hij uit de krant berichten over de dorpen in ons
heem en plakt die in een losbladig album
Paulus heeft door zijn nijvere handen daardoor een prachtig
knipselarchief ..
Harrie heeft te kennen gegeven er mee te willen stoppen .
Wij vinden het jammer maar begrijpen de redenen van zijn
besluit en dat respecteren wij .
Wij danken Harrie voor zijn inzet. Zijn werk heeft de kring verrijkt
Wie van onze leden wil zijn taak overnemen?
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Zangertjes
in
Ulvenhout
2006/2007
foto 's Kees Leijten

GINNEKEN C.A.

1900

GEZIEN DOOR DE COMMISSARIS DER KONINGIN
MR ARTHUR E.J. BARON VAN VOORST TOT VOORST

Mr Arthur E.J. Baron
van Voorst tot Voorst
geboren
31.12.1858
commissaris
1.09.1894
overleden
27 .07.1928

Meerle 2009

Op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
was mr Arthur E.J. baron van Voorst tot Voorst commissaris van de
koningin in Noord-Brabant. (1894-1928) Tot een van de taken van de
commissaris behoorde een periodiek bezoek aan de 180 gemeenten in
zijn provincie. Hij schreef van elk bezoek een verslag. Zo ontstond een
serie boeiende verslagen, handgeschreven.

Den 12 September 1900 kwam ik weer in de gemeente. B. en
W. stonden mij deftig in de Raadszaal af te wachten; de burgemeester kwam mij dus niet te gemoet op de stoep of in de vestibule, zooals meestal in andere gemeenten geschiedt.

NIEUWJAAR ZINGEN
Elk jaar trekken de kinderen vàn Bavel, Galder en Ulvenhout op
oudjaar langs de deuren om hun liedje te zingen.
Een oud gebruik in onze streek.
Beloon hen met een muntje of een truitje. Hou de traditie in ere.

Van B. en W. vernam ik, dat Ginneken zoo zeer in bevolking
toeneemt, dat de secretaris-ontvanger Metsers tusschen zijn beide betrekkingen zal moeten kiezen .
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Christiaan Adrianus Oomen
Geb. Bavel 17.08.1837
Over/. Bavel 9.12.1916
Gerardus Wilhelmus Metsers

Wethouder 1899-1916

Geb. Ulvenhout 5.10.1833
Over/. Ulvenhout 7.04.1904 (70 jr)
Secretaris/ontvanger 1865-1903

Gehuwd met Adriana Helena Oomen

foto F. Reissig/Stadsarchief Breda

Medeoprichter Melkfabriek Bavel 1901
Landbouwer te Bavel
Informatie en foto Gerard Oomen Bavel

De zoon van de secretaris is de aannemer Metsers; deze jonge
man is te Ginneken zeer goed gezien; hij werkt op de secretarie,
en zal vermoedelijk zijn vader opvolgen als ontvanger van Ginneken.
Al is die zoon in naam de aannemer van allerlei werk, zijn vader
is feitelijk de ziel van alles; hij rekent alles met zijn zoon uit, en
drijft hem voort in eene bepaalde richting.

Adrianus Thomas Aug. Metsers
Geb. Ulvenhout 6.11.1866
Over/. Ulvenhout 20. 10. 1911 ( 44jr)
Secretaris Ginneken 1903-1911
foto H.A. Hagen I Stadsarchief Br-eda

De leden van den gemeenteraad waren goed verdeeld over de
heele gemeente: 4, waaronder de wethouder Maassen, wonen in
de kom; 1 woont te Heusdenhout; 2 te Bavel, onder wie de wethouder Oomen (opvolger van Diepstraten); 2 wonen er onder
Ulvenhout, onder wie de burgemeester; 2 wonen er onder Galder
en Strijbeek.
Omtrent de concessies voor electrisch licht en water aan den
oudritmeester van de cavalerie , den Heer Simon te Teteringen ,
vertelden B. en W. dat de Heer Simon een goed fortuin had
gehad door zijn huwelijk met Juffrouw Blussé; dat hij dat fortuin
echter grootendeels verloren had door allerlei stomme dingen.
Volgens B. en W. wist Simon niets van waterleidingen , niets van
electrisch licht; hij heeft telkens andere technische raadgevers;
op het moment waren dat een Duitscher en een Engelschman ,
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de ingenieurs Schnellen en Stokes. Simon had voor zijne concessies aan de gemeente fl 3.000 waarborgkapitaal gestort; als
hij zijne verplichtingen niet nakwam (en volgens 8 . en W. was er
niet de minste kan, dat hij zulks wel zou doen) had hij dat
kapitaal aan de gemeente verbeurd; de gemeente zou het hem
niet restitueeren, dat stond vast.
Simon, die den 9 December 1900 met alles gereed moet zijn,
had nog niets gedaan, dan voorkoop te vragen op een bepaald
terrein. Hij is nooit te Ginneken of Teteringen, en verblijft meestal te Parijs, waar hij met Tindal het Seine water door middel van
ozon wil reinigen en zuiveren .
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Mr Willem Henri Emile
Baron van der Borch van Verwolde

burgemeester Ginneken 1881-1908
wonend op Hondsdonk te Ulvenhout
(gemeente Chaam)
Geboren 23 01 1848
Overleden 24 04 1908 te Ulvenhout
foto archief Paulus van Daesdonck

Voor het schouwen der waterleidingen verdeelt de Raad zich in
schouwcommissies; over het algemeen loopt dat schouwen zonder moeielijkheden af, behalve te Heusdenhout; daar is dikwijls
gezanik met de onderhoudsplichtigen.
De gronden onder Ginneken zijn over het algemeen minder
goed, dan die onder Princenhage en Teteringen; daarvoor worden dan ook minder hooge prijzen besteed . De hoveniers
werken meestal voor de Bredasche markt; voor zooverre zij in
het groot aanbeien en frambozen kweeken, zijn ze veelal lid van
"Brabantia", en werken dan voor de buitenlandsche, meestal
voor de Engelsche markt.
De landbouwers betrekken veel compost uit Antwerpen; ook wel
uit 's Bosch. Door de afdeeling Ginneken en Bavel van den
Boerenbond (voorzitter de Burgemeester) wordt veel kunstmest
gekocht (gekeurd door de Rijksproefstations), en veel pulp.
Gewoonlijk vereenigt men zich met de zusterlandbouwvereenigingen te Teteringen en Princenhage, om op die wijze grooter
koopkracht te hebben en voordeeliger condities te kunnen
bedingen.
De Roomsche begraafplaats moet met 1 Jan. Gesloten worden;
Kerkbestuur heeft nog geen nieuwe begraafplaats klaar. Mr. v.d.
Biesen, de eenige man die ter audiëntie verscheen, kwam voor
het kerkbestuur nog eenig uitstel vragen van den termijn van
sluiting van oude kerkhof.

V.d. Biesen vroeg verder steun voor Ginneken tegen de
Bredasche plannen van gr:ensuitbreiding. Ik deelde hem mede,
dat Breda n.m.m. te weinig vroeg , of te veel. Ik meende, dat de
Zandberg met den Boulevard het best gevoegd werden bij
Ginneken , of omgekeerd heel de kom van Ginneken, met den
Zandberg en den Boulevard bij Breda .
Van B. en W. vernam ik nog, dat ook de begraafplaats der
. Protestanten te veel in de bebouwde komt ligt. Dat er twee
burgerlijke armbesturen zijn: een te Bavel en een te Ginneken;
dat van Bavel heeft voldoende fondsen en kan zich zelf redden;
dat van Ginneken heeft niets; in den vorm van subsidie betaalt
daar de gemeente feitelijk alles.
De 4 openbare scholen van Ginneken, staan te Ginneken, Bavel ,
Ulvenhout en Galder; de twee byzondere scholen staan te
Ginneken en Ulvenhout.
Als Breda niet opzettelijk door bruggen de scheepvaart op de
Mark gesloten had, zouden de schepen volgens B. en W. best
langs de Mark tot Ginneken kunnen komen.
Verlegh heeft te Ginneken eene fabriek, waarin kolenasch wordt
vermalen; dat wordt dan later, in plaats van scherp rivierzand , als
metselspecie gebruikt, zooals ook in België veelal schijnt te
geschieden.
De kalkvoegen tusschen de steenen zijn dan
grijszwart, in stede van wit, zooals in ons land .
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ENQUÊTE
door Hans van der Zanden
In onze Brieven van Paulus 175 vond u een enquête, waarmee
we uw mening vroegen over onze activiteiten.
Een respons van 3½ % kan op twee manieren uitgelegd worden.
Ofwel er is geen interesse ofwel alles gebeurt naar volle tevredenheid van onze leden.
Wij gaan maar uit van de tweede uitleg.
Hoewel onderstaande gemiddelden dus niet beschouwd kunnen
worden als een betrouwbaar gemiddelde over alle leden , willen
we ze u niet onthouden.
De leeftijd van onze leden is 65 jaar.
Per lidmaatschap (huishouden) zijn 2 personen lid.
Mening over I oordeel
Lezingen
Brieven van Paulus
Excursies
Muziekmiddag
Inrichting Museum
Tentoonstellingen
Website
PaulusMail

matig
10%
4%

20%
22%
12%
40%
23%

hoog zeer hoog
25%
65%
40%
56%
33%
67%
40%
40%
65%
13%
44%
44%
20%
40%
46%
31%

BI OPRENT JES
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel.
We voeren de bidprentjes thans in op onze computer.
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de vervlogen jaren. Hebt u nog prentjes? Paulus is er blij mee ..

GEACHTE REDACTIE

......__--,-VJ

Met veel belangstelling lees ik steeds de BvP. Daarbij dus ook
de rubriek "Rijterisnaartoe"van Toon van Miert.
In de beschrijving van zijn laatste fietstocht meen ik toch een
onjuiste voorstelling van zaken op te merken.
Toon komt op een gegeven moment in de Willem Passtoorsstraat in Zundert terecht en hij beschrijft dan het leven van
Willem Passtoors die o.a. burgemeester van- Ginneken is geweest.
Ik twijfel niet aan die gegevens maar naar hem is de straat in
Zundert niet genoemd. De straat is genoemd naar een andere
Willem Passtoors, namelijk naar· de opa van de Wille·m van Toon
van Miert.
Jan Bastiaansen Rijsbergen

EEN ANDERE
WILLEM PASSTOORS
door Jan Bastiaansen
De Willem Passtoorsstraat in Zundert is genoemd naar Willem
Passtoors, geboren op 9 september 1784 in Amsterdam als zoon
van een kastelein en logementshouder.

* Willem Passtoors 1784 - 1859
In 1806 werd Louis Bonaparte, broer van Napoleon, onder de
naam Lodewijk Napoleon koning van het nieuwe koninkrijk Holland. Willem Passtoors, inmiddels verhuisd naar Utrecht, kreeg
daar een aanstelling als "leverancier der fourages voor de paarden van de Kroon"
Lodewijk Napoleon wordt gezien als de geestelijke vader van de
paardenposterij in Nederland.
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Als voorbeeld had hij de organisatie van de paardenposterij in
Frankrijk. Met dit voorbeeld voor ogen bepaalde Lodewijk
Napoleon dat op de belangrijkste wegen in het Koninkrijk Holland
de paardenposterij ingevoerd moest worden.
Op 1 januari 1810 werden vijftien verbindingswegen tussen de
belangrijkste steden van het rijk en met het buitenland als
"Koninklijke routen"aangewezen. Langs de routes werden wisselplaatsen voor paarden, rijtuigen en reizigers gevestigd die
beheerd werden door een door de koning te benoemen paardenpostmeester. Hij moest de beschikking hebben over een woning
met stallen en een koetshuis en moest zorg dragen dat er altijd
voldoende postiljons, paarden en rijtuigen beschikbaar waren.
Willem Passtoors, die in Utrecht inmiddels al voldoende kennis
van het vervoerswezen opgedaan had, werd op 22 februari 1810
in Zundert benoemd tot paardenpostmeester. Zijn werkterrein
liep van Breda tot Antwerpen. De paardenposterij werd gevestigd
aan de Markt in Zundert.
Nadat op 9 juli 181 O het Koninkrijk Holland ingelijfd was door
keizer Napoleon kwam de paardenposterij tot grote bloei op de
route Breda-Antwerpen.
« Au nom de /'Empereur et Rai» werd Willem Passtoors bevordert tot keizerlijk postmeester.
Onder het Franse bestuur werden de paardenposterijen op
velerlei wijze begunstigd en de paardenpostmeesters genoten
een goed inkomen.
In Zundert maakte Willem kennis met grote doortochten van
allerlei bekende figuren. Een hoogtepunt vormde de passage
van Keizer Napoleon in oktober 1811. Het grote gevolg van de
keizer en de keizerin verplaatste zich met veel paarden en rijtuigen. Tot Wuustwezel zou de Franse postdienst de stoet begeleiden. Vandaar zou Willem Passtoors de begeleiding overnemen.
Toen keizer Napoleon aankwam in Wuustwezel werd Willem
eerst benoemd tot "inspecteur du voyage S. M. l'lmperatrice" en
moest als zodanig de stoet begeleiden tot Haarlem. In
Wuustwezel bracht Willem 300 paarden bijeen om de anderen te
vervangen. Kanongebulder kondigde het vertrek van de stoet in
Antwerpen aan.

Willem Passtoors
1784 - 1857

De keizer zelf koos toen met een klein gevolg voor een route
over Bergen op Zoom . De keizerin met haar grote keizerlijke
gevolg koos echter voor de route over Zundert. .
.
In Haarlem aangekomen werd Willem beloond met een aanzienlijke gratificatie.
Met de val van het keizerrijk kwam ook het verval van de
paardenposterij van Willem Passtoors in Zundert. In Z~ndert w_a~
de passage gestremd , er vertoonden zich steeds ~,_nder reIzIgers waardoor de verdiensten van Willem tot een minimum zakten .
Na de val van Napoleon verscheen er op 21 november 1813 een
proclamatie van het voorlopige landsbestuur waarbij in naam van
de Prins van Oranje alle Nederlandse ambtenaren werden ontslagen van de eed aan de keizer. Zij mochten niet langer gehoorzamen aan de Franse wetten, maar werden wel verplicht hun
taak overeenkomstig de bestaande wetten uit te voeren .
De postmeesters kregen van hogerhand opdracht hun postiljons,
paarden en rijtuigen in een deugdelijke staat te houden .
Onder Willem 1, koning van het Koninkrijk Nederland , kwam de
paardenposterij weer tot bloei.
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Woning van Willem Passtoors aan de Markt te Zundert

Grafsteen van Willem Passtoors te Zundert

Tussen de twee residenties Brussel en 's Gravenhage was
Zundert een middelpunt waar beurtelings de hofstoet en de
leden van de Staten Generaal passeerden. Koning Willem I bleef
dikwijls in het pesthuis enige rust nemen, bij zijn gemalin was dit
een vaste gewoonte. Ook de overige leden van het vorstenhuis
verbleven op het pesthuis. Prinses Marianne kende zelfs de
namen van Willem's kinderen en verzuimde niet naar allen te
informeren.
De Belgische opstand in 1830 bracht opnieuw tegenspoed.
De communicatie tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden hield op te bestaan, de postrijtuigen reden niet meer, de
diligencediensten werden gestaakt en zelfs het brievenvervoer
vond niet meer plaats.
Ten tijde van de Belgische omwenteling verzorgde Willem Passtoors een geheime koeriersdienst voor het overbrengen van
handelscorrespondentie uit België. Mede daarom werd hem op
18 oktober 1832 het ridderkruis van de Nederlands Leeuw toegekend.
De uitbreiding van het spoorwegnet en de komst van de
electromagnetische telegraaf resulteerden uiteindelijk in de opheffing van de paardenposterij.

Bij koninklijk besluit werden de postmeesters op 1 j~_li 1854 uit
hun functie ontheven. Ook Willem Passtoors kreeg z1Jn ontslag.
Hij bleef wel de functie van brievengaarder ui_tvoeren . In 1855
vroeg hij eervol ontslag uit zijn betrekking _als bneveng~arder.
Hij werd opgevolgd door zijn zoon W1ll~m Frederik George
Lodewijk die deze functie nog tot 1874 uit. zo~ ~efen~n. Deze
laatste is de vader van Willem Passtoors die u1temdellJk burgemeester van Ginneken zou worden .
Willem Passtoors overleed na een langdurig ziekbed in Zundert
op 1 februari 1859 en werd aldaar begraven . In de vijftiger jaren
werd een straat genoemd naar Willem Passtoors.
Op zoek naar hun voorvaderen kwam enkele nazaten van
Willem in Zundert terecht en ontdekten o.a. de in slechte staat
verkerende grafsteen van hun voorvader. In samenwerking met
de heemkundekring "De Drie Heerlijkheden" werd de steen
gerestaureerd en op 18 november 2006 tegen een muur van de
kerk geplaatst.
Daarmee heeft Zundert eer bewezen aan een figuur die in hoge
mate als grondlegger en voorloper gezien kan worden van de
transportfunctie die zij thans vervult.
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GENS PAULI
door Hans van der Zanden
De database van Gens Pauli begint langzamerhand gevuld te
raken. Op dit moment zijn er ruim 6 duizend vermeldingen van
meer dan 25 honderd personen geregistreerd.
Het invoeren van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
gaat vrij snel en levert veel vermeldingen op. Aan de hand van
die vermeldingen kunnen we steeds vaker de personen in de
akten identificeren.
De 400 geboorteakten, 100 huwelijksakten en 300 overlijdensakten zijn in korte tijd ingevoerd door slechts enkele leden. Het
zou erg prettig zijn, als meer mensen zich willen aansluiten bij dit
onderzoek.
Kijk eens op http://remote.pointware.nl:8080/ om te zien, wat wij
allemaal registreren. Bedenk wel, dat dit nog geen database is
om je voorouders in te gaan zoeken, want er zijn pas enkele
jaren ingevoerd . Het geeft wel een indruk van de manier waarop
we werken.
Hopelijk komt u op het idee om mee te werken, in uw eigen
tempo. Als u ook een paar uurtjes beschikbaar heeft voor dit
onderzoek, laat het dan weten via paulus@ulvenhout.com .

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF
Bij jubilea geven verenigingen in Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout soms een boek, een DVD of
een andere herinnering uit voor hun leden.
Vergeet daarbij Paulus niet. Paulus bouwt graag van alle verenigingen in zijn werkgebied een archief op. Veel is er al.veel hopen
we nog te ontvangen. Vergeet Paulus niet als de vereniging die
uw vereniging graag doet voortleven .
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KERSTWANDELINGEN
MERKSPLAS - ZWART GOOR - ZONDEREIGEN
Een half jaar geleden, in de maand mei, fietsten een vijftigtal
leden van onze kring naar de bronnen van de Mark in de buurt
· van Merksplas.
Van de heemkundekring daar ontvingen we onlangs een fraaie
folder over een kerstwandeling langs een drietal kerststallen die
telkens ongeveer 5 km verderop staan .
De wandelingen tussen de drie originele kerststallen zijn gemarkeerd van 12 december tot 6 januari. Ze vormen een ideale
gelegenheid om individueel, met familie , vrienden of met je favoriete groep een flinke brok natuur en de kerstsfeer op te snuiven.
De wandeling loopt immers door de Markvallei, het Parkdomein 't
Zwart Goor, de bossen van het Geheul, de landerijen van de
stichting Widar, het rustige Zondereigen , het Graafsbos, park
'Carons Hofke'.
Bij de kerststallen is er mogelijkheid tot verpozing aan de Kribbehutten rond de gloeiende kolenkachel, waar de Vrienden van de
Kerststal van Merksplas en Zondereigen warme dranken of
andere versterkertjes aanbieden .
In 't Koffiepotje op 't Zwart Goor Is het meestal gezellig druk.
De Horeca-zaken langs het parcours hebben een extra aanbod
voor de kerstwandelaars.
De afstand varieert van 5 km tot 9 km, en flinke stappers maken
de grote kerstlus van 18,2 of 19,5 km . De wandeling is overigens
in te delen in twee lussen van telkens ong . 9 km . Startplaatsen:
Marktplein Merksplas -(Driekoningen -VVV kantoor) en aan een
van de drie kerststallen . Merksplas; Zwartgoor en Zondereigen .
De kerstwandelingen zijn uitgegroeid tot één van de smaakmakers van de Kempen, meer dan 8000 wandelaars waren vorig
jaar op pad , inmiddels zijn we aan de 5 de edtie .
Een prachtige folder, met routebeschrijving en alle informatie is
verkrijgbaar op het toerismekantoor te Merksplas, bij elke kerststal en via toerismemerksplas@skynet.be of www.merksplas .be
Paulus wenst u een fijne wandeling toe

135

134

MOLSLA
KENT U HET NOG?
door Kees Leijten
Voor de konijnen die we in onze jeugd hielden , moesten we na
school voedsel halen
Gras met een sikkeltje snijden en als 't even kon veel molsla.
Daar waren de konijnen dol op.
Molsla zijn de gebleekte bladeren van de Paardenbloem die
vaak in een molshoop zijn uitgegroeid.
Molsla wordt in Nederland sporadisch gegeten. In België en
Frankrijk daarentegen is het een ware lekkernij.
Molsla wordt commercieel niet geteeld maar verzameld .

"CADEAUBON"
EEN JAAR GRATIS
LID VAN
HEEMKUNDEKRING

Jaarabo1111eme11t
2009- 2010

In een oud boekje vond ik onderstaand recept.

H~ U ' t g /

44.

Mol- of paardcnbloemen--salade,
gestoofd.

l\len moet van de molsalade de knopjes voortÏg~.
tig afsnijden , zootlat men de wollige holletjè~
mede uitligt, dewijl daarin de mce~te bitterheid~
is.

Men kookt die af, doet

er

wat zuring;

noot1J1uskaat, zoat e11 boter hij , en laat het.stoven ; heeft men bouillon - d:4n · stooft ·men.

die daarmede hij.

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.

UITSPRAAK 167
Sinds de vrouwen autorijden gaat de middenstand in de dorpen
naar de knoppen
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INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS 177
Agenda 155
Breng 'ns wat mee voor Paulus
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Cafés in het heem van Paulus
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PAULUS VAN DAESDONCK
De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op
25 november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68
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MUSEUM
De heemkundekring 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)
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