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SPELEN EN LEREN 
"Zo speelden we, zo leerden we" , zo luidt de titel van de 52e 
tentoonstelling in het museum van Paulus. Vanaf zijn geboorte 
begint het kind al met het leren van de eerste basisactiviteiten. 
Al vlug begint het te spelen met vingers en tenen, later ook met 
het eerste speelgoed. 
Spelen en leren of zo U wil leren en spelen horen bij elkaar, ze
ker in de eerste jaren van het mensenleven. 
Paulus besteedt in een korte tentoonstelling aandacht aan dit 
gegeven. Leermiddelen zoals wandplaten, leesboeken, reken
boeken. Maar ook speelgoed eri de combinatie van beide. 
Loop ook eens binnen op een van de open middagen ! 
1 n deze Brieven van Paulus weer een veelvoud van artikelen en 
berichten. Hoe de Commissaris een eeuw geleden oordeelde 
over onze gemeente en de nieuwste ontwikkelingen in Europa. 
Het Ulvenhouts Bos is genomineerd voor natura2000 . 
Een Europese bescherming voor dit fraaie en unieke bos. 
Anneke vertelt er meer over. 
Het verhaal van Hallema over het einde van de tweede wereld
oorlog, 65 jaar geleden, vastgelegd in ons tijdschrift. 
Grote en kleine artikelen en berichten houden u op de hoogte en 
leggen het vast in de historie, waarin wij 

spelen en leren. 

paulus@ulvenhout.com paulus.ulvenhout.com 
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heemkundekring 
PAULUS VAN DAESDONCK 

15 april 2010 

Beste vrienden van ons heem, 

Een tijdje geleden is Boa op vijfentachtig-jarige leeftijd overleden. 
Met haar is het Bo-volk op de eilandengroep Andaman uitgestor
ven en ook de laatste die haar taal - het Bo - sprak. 
~at moet zij de afgelopen tijd eenzaam zijn geweest: zij kon met 
niemand meer praten. Is het erg als een taal uitsterft? Och, alles 
is betr~kkelijk. Ik hoop dat er opnames van de taal gemaakt zijn 
zodat liefhebbers er nog eens naar kunnen luisteren maar er niks 
van begrijpen. We moeten niet alles uit het verleden willen 
bewaren, dat is ook praktisch niet te doen. Het bestaan van al 
die verschillende talen in de wereld heeft in de geschiedenis van 
de mensheid alleen maar oorlog en ellende veroorzaakt. Het is 
overigens de vraag of oorlogen en ellende verdwijnen als over 
een P??r honderd jaar de mensen op de wereld mogelijk nog 
maar een taal spreken. 
1 k moest daaraan denken toen ik de openbare rede las die Jos 
Swanenberg uitgesproken heeft toen hij zijn ambt als bijzonder 
hoogleraar "Diversiteit in taal en cultuur in Brabant" aan de 
Universiteit van Tilburg aanvaardde. 
Hét Brabantse dialect heeft nooit bestaan: de "talen" in de ver
schillende regio's van onze provincie verschillen erg van elkaar 
z?wel wat zinsbouw als woordbetekenis betreft. De wekelijkse 
bijdrage van Rosé Lokhof in BN/De Stem maakt dat al duidelijk 
voor wat West-Brabant betreft. 
Wat _?ns als Brabanders over het algemeen bindt, is de tongval: 
e~ blijven "~_rabantse" kenmerken in onze taal aanwezig. 
Dialecten Zijn aan het verdwijnen, is de algemene opvatting. 
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Hoewel ... in geschreven maar vooral in gezongen teksten lijkt er 
een renaissance op dit gebied plaats te vinden. 
De optredens van onze eigen Gerard van Maasakkers zijn in 
heel het land steeds uitverkocht en ook groepen uit andere 
dialectgebieden genieten grote populariteit. Maar . . . alle 
dialecten uit onze provincie zullen hun kenmerkende woorden en 
klanken verliezen en uiteindelijk uitsterven. Dat proces duurt 
hooguit nog een jaar of dertig. Spreken we daarna allemaal de 
standaardtaal? Swanenberg gelooft in het ontstaan van het 
regiolect: in Brabant ontstaat een taal tussen het dialect en de 
standaardtaal in. Juist door onze ligging nemen we - en dan 
vooral de jongere gene-raties - taalkenmerken uit andere 
streken over en passen die in in onze moedertaal; er ontstaan 
talloze tussenvariëteiten. 
Limburgers zijn daar veel minder gevoelig voor: zij spreken àf 
dialect àf de standaardtaal. In Oost-Brabant maakt het Midden
Limburgse "hojje" opgang en steekt "doei" en "doeg" naar de 
kroon. Swanenberg is al vaak "clubske" tegengekomen dat 
eigenlijk "clubke" zou moeten zijn en ook het Zuid-Limburgse 
"piefke" i.p.v "joint" wint terrein. Ondanks het feit dat de 
traditionele Brabantse dialecten verdwijnen en vervangen gaan 
~orden door het regiolect, blijft de Brabantse tongval ook in zijn 
nieuwe vorm een uitstekende markeerder van de Brabantse 
identiteit die overigens volgens Swanenberg "een geconstrueer
de mythe van een provincie en haar bevolking is" maar wel door 
ons als zodanig "beleefd" wordt. Een van de uitkomsten van het 
onderzoek van de nieuwe hoogleraar is dat dialect en ook het 
Brabantse landschap bij jongeren maar een heel kleine rol 
spelen als hun wordt gevraagd waarom ze zich Brabander 
voelen (Brabantse geschiedenis en het katholieke geloof worden 
door hen nauwelijks belangrijk gevonden). Het gaat hun om de 
feesten (carnaval, kermis) en de mentaliteit (gezelligheid, , 
gastvrijheid, goed eten en drinken). 

Ter vergelijking: bij vijfenzestigplussers is de volgorde menta
liteit, landschap, geloof, feesten, geschiedenis en dialect. 

Wat moeten wij als heemkundekring met vooral deze laatste 
gegevens? 
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Ja, je moet als bestuurder idealist blijven en er zelf van overtuigd 
zijn dat kennis en beleving van het verleden hun waarde hebben 
voor de toekomst; dat het belangrijk is om objecten uit dat 
verleden te blijven verzamelen en ten toon te stellen. 
Toch wil het bestuur voorkomen dat het de aansluiting met de 
toekomst mist. Stil blijven staan kan niet. We zullen moderne 
communicatie- en presentatiemiddelen in moeten zetten om ons 
archief toegankelijk te maken, om onze collectie te presenteren. 
We zullen ervoor moeten zorgen dat ons museum zo interessant 
blijft dat leden op herhalingsbezoek komen, toeristen verwonderd 
worden over het eigene van onze streek en jongeren het de 
moeite waard vinden kennis te maken met en zich te verdiepen 
in ons heem. De periode van "hooivorknostalgie", zoals onlangs 
de belangstelling voor de heemkunde gekarakteriseerd werd, is 
voorbij. 

Veel leesplezier met Brieven 179, 

Toon van Miert (voorzitter) 

PAULUS 35 JAAR 
In stilte vierde onze heemkundekring op paaszaterdag zijn 35e 
verjaardag. 

Op 3 april 1975 kwamen Jan van der Westerlaken, Kees Leijten, 
Jan Grauwmans, Jac Jespers, Leo Nauwens en Ad Luijten bij el
kaar en richtten de heemkundekring Paulus van Daesdonck op. 
Op 30 september was de eerst activiteit, een lezing door Annie 
van Dort over heemkunde en oude gebruiken. Die avond 
werden de eerste 100 leden ingeschreven. 
Op 25 november van dat jaar kreeg de kring zijn Koninklijke 
Erkenning, een Erkenning die nu niet meer wordt verleend. 
Op 6 september 1986 opende Paulus onder zeer grote belang
stelling zijn museum. Volgend jaar een zilveren jubileum. 
Paulus, 'n vereniging voor alle dorpen van de gemeente Ginne
ken en Bavel, later Nieuw-Ginneken. De gemeenten van toen. 
Meerdere activiteiten herinneren ons dit jaar aan het jubileum. 
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MET JAN SCHUL TEN 
NAAR DE FORTIFICATIES TEN NOORDEN VAN BREDA 
door Toon van Miert 

Dr. Jan Schuiten, oud-docent aan de KMA, is een expert als het 
gaat om oorlogshandelingen in en rond Breda. De Tachtigjarige 
oorlog, de Franse Tijd maar ook de Tweede Wereldoorlog heb
ben zijn belangstelling. 
Ten noorden van Breda liggen heel wat tastbare herinneringen 
aan die oorlogen: de Schans van Terheijden, de Spinolaschans 
aan de Terheijdense weg, de Munnikenhof- en de Houtse Linie, 
herinneringen aan de inbreng van de Polen bij de bevrijding.(Ter 
Aalster brug) 
Indien er tijd voor is eventueel de Princentafel bij Oosterhout 
Schuiten vertelt over boeiende periodes uit de geschiedenis van 
onze streek op maandag 19 april in De Leeuwerik in Galder en 
laat daar mooie beelden over zien. 

Op zaterdag 8 mei fietsen we langs de interessante overblijf
selen uit die oorlogstijden. Diegenen die meefietsen, verwachten 
we om 13.00 uur bij de Schans in Terheijden. Vandaar vertrek
ken we in oostelijke richting. 

Deelnemers graag aanmelden vóór 1 mei bij onze secretaris: 
Niek Kools, Vang 9, 4851 VL Ulvenhout, 
076-5612969 of paulus@ulvenhout.com 

Vergeet niet gemakkelijke schoenen aan te doen want er moet 
ook flink gewandeld worden. 

De Schans bereikt u door bij de kerk linksaf te slaan. 
U rijdt de straat uit en komt bij de haven. 
Bij de Schans kan men, indien u per auto komt, parkeren. 
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AGENDA 2010 (157) 
april 
03 
04 
11 

19 

mei 
02 
08 

29 

juni 
06 
30 

juli 

Paulus wordt vandaag 35 jaar. 
museum gesloten (1 8 paasdag) 
Nationale Museumdag - museum open 
Opening nw tentoonstelling: "Zo leerden en speelden we" 
lezing over fortificaties door J.Schulten in de Leeuwerik 
aanvang 20.15 uur 

museum open 
excursie naar de fortificaties rondom Breda 
Om 13.00 uur verzamelen bij de Schans in Terheijden. 
Gaat u mee? Graag vóór 1 mei aanmelden bij secretaris 
Niek Kools : paulus@ulvenhout.com of 076-561 29 69 
Paulus ontvangt de Heemk. Kring Merksplas 

museum open 
tentoonstelling " Zo leerden en speelden we" gesloten. 

museum gesloten 

augustus 
1-31 museum gesloten 
15 Brieven van Paulus 180 

september 
05 opening nieuwe tentoonstelling "Gemeentelijke 

Monumenten in ons heem en Grimhuysen ontdekt ". 
11 Open Monumentendag 
20 358 Jaarvergadering in de Pekhoeve Ulvenhout 20.15 u. 

na de pauze vertelt Ad Jansen over Grimhuysen. 

wijzigingen voorbehouden 

Het museum van Paulus van Daesdo"nck 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 , 
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 

LODEWIJK NAPOLEON 
OP REIS IN BRABANT 

door Kees Leijten 

Voor een volle zaal van de Pekhoeve vertelde Hans van den 
Eeden op maandag 15 maart ruim twee uur lang over Lodewijk 
Napoleon, de koning van Holland. 
Een interessant verhaal dat begon met het opfrissen van onze 
schoolkennis over de Franse Revolutie en de wording van het 
Franse Keizerrijk. 
Op het eind van de achttiende eeuw toen in Frankrijk de revolutie 
uitbrak was het ook onrustig in de Nederlanden waar de 
patriotten prins Willem V weg wilden hebben. 
De Franse opstand kwam goed uit voor de patriotten. De 
Fransen verleenden hen steun en de prins vluchtte naar 
Engeland 
Keizer Napoleon plaatste zijn broers als koningen op diverse 
plaatsen in zijn grote keizerrijk in wording. 
Zijn broer Louis werd tot koning van Holland benoemd maar 
veranderde zijn naam toen hij bij Zundert zijn nieuwe koninkrijk in 
reed terstond in Lodewijk. 

Het waren allemaal ingrediënten van de inleiding op het verhaal 
van Van den Eeden op het verslag van de reis dat na de pauze 
uitvoerig aan bod kwam. 

Lodewijk Napoleon wilde zijn koninkrijk goed leren kennen en 
maakte zo een reis door Brabant en Zeeland in 1809. 
Vooral de Oost-Brabantse dorpen werden uitvoerig met een 
bezoek vereerd. 
Hij luisterde naar de bevolking en nam regelmatig beslissing die 
kort daarna in de Staatscourant verschenen. 
Die staatscourant uit die dagen waren voor Van den Eeden een 
belangrijke bron van informatie. 
In veel plaatsten nam Lodewijk beslissingen in de ruzie die er 
bestond over de teruggave van de oude kerken aan de 
katholieken. 



Hans van den Eeden 
en zijn boek 
foto Anneke Oomes 

Met de grote kindersterfte in die tijd geconfronteerd, besliste hij 
dat er een wet moest komen die de borstvoeding moest 
bevorderen. In Aarle waar cholera heerste, bezocht hij ondanks 
waarschuwingen de vele zieken. 
Bij teruggave van de vaak uitgeleefde kerkgebouwen schonk hij 
een bedrag aan de protestantse gemeenschap die er de 
zogenaamde Napoleonkerkjes van bouwden. 
Zo kennen we in Terheijden het witte kerkje. 
In Breda was het de keizer zelf die de beslissing nam om de 
Grote Kerk niet terug te geven aan de katholieken. In Den Bosch 
werd de Sint Jan wel teruggegeven maar met een door de keizer 
benoemde bisschop. 

Tilburg en Oosterhout verraste hij door die dorpen tot stad te 
verheffen. 
Honderd jaar stadsrechten werd daar vorig jaar gevierd. 

-201 

In onze contreien bezocht de koning de stad Breda en zou hij 
ook Ypelaar aangedaan hebben. 

Een interessante avond over een reis van de koning van Holland 
door Brabant in 1809 

STIL VERZET 
In de oorlog werd met de Duitsers gespot. Wel in het geheim 
Allerlei spotprenten en brieven deden de ronde. 
Hier een leuk voorbeeld. 

Lees het volgende opengevouwen briefje 

Vouw het nu in vieren zodat het linker deel voorkomt. 
U leest nu: 

we 
met 

de 
mof 
leve 

de 
konin in 

Onschuldig lijkende grapjes die levensgevaarlijk waren 
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Winkel in de Prins Hendrikstraat zoals hij er vroeger uitzag. 
foto uit collectie Anneke Verkooijen 

Vaandel van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
Met kerk van Ginneken en watertoren van de Ulvenhoutselaan 

C 203 

STEEF DE GRAUW 
WAS ER LID VAN ...... . 
door Toon van Miert 

In Brieven 162 heb ik een artikel geschreven over de Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm n.a.v. het mooie vaandel dat we gekregen 
hebben van mevrouw Kahlman-van Dongen. Dat pronkstuk 
stond afgebeeld bij het stuk dat Kees Leijten er in Brieven 
161/162 aan gewijd heeft. Hij vroeg toen wie er nog meer kon 
vertellen over deze bijzondere organisatie die eigenlijk al vanaf 
1813 bestond en in 1918 nieuw leven werd ingeblazen om de 
dreigende revolutie van Troelstra te beteugelen. De regering 
wilde een "volksmacht" van moedige vrijwilligers als een "blijven
de afweerorganisatie". 
Louis Remeijsen uit Strijbeek was er rap bij, lees ik op bladzijden 
9 van het indrukwekkende oorlogsverslag "Tussen Witte Wolk 
en Anneville" (nog voor €. 5, - te koop in ons museum). Op 16-
jarige leeftijd werd hij in 1921 lid, weliswaar niet uit ideële over
wegingen maar om onder de lange dienstplicht uit te komen. Zo 
kon hij op de ouderlijke boerderij blijven werken. Hij oefende met 
zijn makkers op de Galderse Hei en werd voor een kwartje per 
dag ingezet bij relletjes in Rotterdam en Amsterdam. 
Geen vetpot maar toch mooi meegenomen. 

Onlangs werd ik gebeld door ons lid Lian de Graauw. Haar vieve 
vader van zevenennegentig, die nu even bij zijn dochter inwoont 
vanwege een vervelende val op de winterse ondergrond, is van 
1933 tot 1937 lid van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm 
geweest. Steef de Graauw, ik ken hem natuurlijk van vroeger 
toen hij nog een fietshandel in de Prins Hendrikstraat in het 
Ginneken had. Wat een geheugen, wat een kennis van het ouwe 
Ginneken, wat een tijd waarover hij kan praten. Een paar dagen 
nadat hij uit militaire dienst was gekomen, klopte adjudant Van 
Dongen uit de Bloemstraat bij hem aan of hij lid van de 
Landstorm wilde worden. Veel verplichtingen waren er niet en 
bovendien leek het hem wel gezellig. En dat was het vooral. 
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1) Lid van de Commissie 9f Vertrouwensman. 

Zij die · Qndi;!r d~ wapenen komen bij den 
Vrijwilligen Landstorm, staan onder de mili
taire wetten; zij dragen hunne uniform
kleeding. 
'Zij genieten bij verblijf onder de wapenen 
soldij en toelage. (Regeling van de bezoldiging enz. 

voor het militaire personeel der Koninklijke landmacht 

(R. B, K. L. 1934), vastgesteld bir K. B. van 4 December 
1933, No. 57) . 

Hunne verwanten hebben aanspraak op kost
winnersvergoeding volgens de bestaande bepa
lingen. (L.O. 1932, No. 167, § 7.) 

De Regeering treft maatregelen voor uit
keeringen bij invaliditeit of bij overlijden aan 
Weduwen en Weezen. (Bij wetswijziging van art. 85a 

begro~ting Binn. Zaken 1919 vastgesteld.) 

Zij verrichten hunne dienste'n daar, waar deze 
zullen worden gevorderd. 
De kosten van vervoer worden bij aanmelding 
door den betrokken Commandant vergoed. 
(L. 0 . 1932, No. 167, § 4 .) 

DIT BEWIJS Bij LANDSTORM-MOBILISATIE 
MEDENEMEN, BENEVENS VOOR MINSTENS 
ÉÉN DAG MONDVOORRAAD. 
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Op zondagmorgen ontmoette hij makkers met wie hij in dienst 
had gelegen bij het huis tegenover café De Zeven Heuveltjes. 
Daar woonde sergeant-majoor Kroes, die de zorg had over de 
munitie en de geweren. Met een paar anderen was Steef de 
G'raauw vroegtijdig aanwezig om vlaggetjes te plaatsen 
waardoor het voor wandelaars duidelijk werd dat het gevaarlijk 
was om in de buurt te komen. Na afloop munitie, hulzen en 
geweren bij Kroes inleveren - er mocht niks mee naar huis 
genomen worden - en dan nog even naar De Zeven Heuveltjes 
dat kort daarvoor door Talboom gebouwd was. Het ging hem 
zoals gezegd vooral om de gezelligheid. 
Toen hij in 1937 thuis niet meer gemist kon worden - behalve de 
fietshandel, verhuurde hij ook auto's en stond er een 
benzinepomp voor het huis in de Prins Hendrikstraat - heeft hij 
zijn vrienden goedendag gezegd. 
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HET ULVENHOUTS VOORBOS 
door Anneke Oomes 

Het Ulvenhouts Voorbos is een bijzonder bos. Delen ervan zijn 
de opvolgers van vroeg-middeleeuwse bossen die hier vroeger 
in de beekdalen voorkwamen en derhalve zo'n 1000 jaar oud 
zijn. Net alleen mensen uit de directe omgeving vinden het 
Ulvenhouts Voorbos bijzonder. Ook Europeese natuurliefhebbers 
waarderen het bos. Net als beleidsmakers op nationaal en inter
nationaal niveau. Dat bleek enige jaren gelden al toen het Ulven
houts Voorbos werd genomineerd als Natura2000 gebied. 
Nederland kent 162 van deze Natura2000 gebieden die elk bij
zonder en/of uniek zijn voor Nederland en/of Europa. 
Hierbij wordt gekeken naar de vogel en habitatrichtlijnen. Beide 
Euro-pese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Euro
pese biodiversiteit te waarborgen. 

In afwachting van de definitieve toekenning is het laatste decen
nium bijna niet gewerkt in. het Voorbos. Daar komt in 2010 ver
andering in. Eigenaar Staatsbosbeheer heeft inmiddels bepaald 
welke werkzaamheden nodig zijn om het bos gevarieerd en ge
zond te maken en te houden en het te laten voldoen aan de 
eisen die aan Natura2000-gebieden worden gesteld. 
Hoewel het Ulvenhouts bos niet e-rg groot is, kent het verschillen
de en vooral bijzondere bostypen met elk verschillende eigen
schappen. Deze bostypen zijn bijzonder voor Nederland én 
Europa en verdienen daarom speciale zorg. Het gaat om vochtig 
beekbegeleidende bos waarin bijvoorbeeld essen en kersen 
voorkomen, eveneens vochtig eiken-haagbeukenbos en het 
hoger gelegen drogere beuken-eikenbos. 

Ruimte voor verjonging 
Een van de te verrichten werkzaamheden is het maken van ruim
te voor verjonging. Bomen die van nature niet thuis horen in het 
Ulvenhouts Voorbos worden verwijderd. Maar ook inheemse 
bomen worden waar nodig gekapt. Dit is vooral om meer variatie 
in leeftijd van de vegetatie te krijgen. Daar waar ruimte gemaakt 
wordt, kan spontaan verjonging optreden. Waar de verjonging 
naar verwachting niet snel genoeg zal gaan, helpen we een 
handje door bijvoorbeeld linde of wintereik aan te planten. 
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Kenmerkende voorjaarsbloeiers als bosanemoon, lelietje-der
dale, eenbes en slanke sleutelbloem profiteren van de 
omvorming net als de zeldzame witte rapunzel en knikkend 
nagel kruid. 

Begin 2010 bepaalde Staatsbosbeheer waar de werkzaamheden 
pl~ats moeten vinden en zijn de te kappen bomen geblest: met 
een speciaal mes worden stukken schors weggesneden. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden worden de gemerkte 
bomen vanaf augustus geveld. Een deel van het hout wordt uit
gereden en een ander deel blijft als dood hout in het bos achter. 
Hierdoor wordt het bos nog aantrekkelijker voor diverse dieren 
als amfibieën, vogels en vleermuizen. Niet alle gebleste bomen 
worden in 2010 gekapt. Een deel blijft voorlopig nog staan. 

Variatie 
En hoewel enige overlast tijdens de werkzaamheden niet te 
vermijden is, blijft het bos gewoon te bezoeken. Wellicht is het 
een goed idee om de werkzaamheden de komende jaren te 
volgen. Het bos zal langzaam maar zeker veranderen van een 
bos waarin productie voorop stond naar een meer natuurlijker 
bossysteem wat van nature thuis hoort op deze locatie. Het 
sleutelwoord voor het Voorbos is variatie; variatie in flora, in 
fauna, in formaat, in leeftijd ... noem maar op. 
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MUSEUMTIP 
EEN BIJZONDERE WISSEL TENTOONSTELLING 
IN DONGHAMUSEUM DONGEN 
door Anneke Oomes 

In een oude leerlooierij is het Dongha Museum gevestigd. In 
deze authentieke omgeving zijn de tentoonstellingen 'In de 
looierij' en 'Elektriciteit van alledag' te zien. Op de prachtige 
hijszolder kunnen bezoekers een multimedia presentatie bekij
ken over beroemde schilders die Dongen in de 19e eeuw vast
legden. 

Tot 18 juli 2010 is de tentoonstelling 'In het voetspoor van Oude 
Meesters' van beeldend kunstenaar Han van Hagen te zien. Van 
Hagen's werk doet denken aan meesters uit de Gouden Eeuw. 
Werk van hem is onder andere in bezit van Het Rijksprentenkabi
net in Amsterdam, Het Haags Gemeentemuseum en het Pren
tenkabinet in Leiden. Een van zijn meest eervolle projecten is het 
maken van een prent in het kader van de Vrede van Munster 
voor koningin Beatrix in opdracht van de Eerste Kamer. Daar
naast illustreerde hij werk van schrijvers als Midas Dekkers en 
Yvonne Kroonenberg. 

Koeien, een raaf, eieren in een nestje, gewoon een stukje 
gras ..... . 
Van Hagen opent onze ogen voor het alledaagse, dat vaak 
onopgemerkt blijft. De kunstenaar zoomt letterlijk in op de natuur, 
waarbij hij de perfectie tot in het uiterste nastreeft. Van Hagen 
laat zich niet alleen inspireren door zijn leefomgeving - hij woont 
in een natuurgebied - maar ook door cultureel erfgoed. Tijdens 
de tentoonstelling wordt een film vertoond waarin Van Hagen 
aan het werk is in zijn atelier en vertelt over het ambachtelijke 
ets proces. 

Speciaal voor 'In het voetspoor van Oude Meesters' maakte Han 
van Hagen een ets van de gotische kerkruïne van Dongen. 
Ruïnes zijn een terugkerend onderwerp in zijn etsen, een aantal 
van deze etsen is te zien in de tentoonstelling. 
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De Dongense ruïne is bijzonder omdat er nog maar vier 
gelijksoortige kerkruïnes in Nederland zijn. Speciaal voor deze 
tentoonstelling schreef Midas Dekkers een bijdrage over de ruïne 
van Dongen. Bovendien stelde Het Rijksprentenkabinet in 
Amsterdam diverse etsen van kerkruïnes beschikbaar, waardoor 
een goede vergelijking mogelijk is tussen werken van "oude 
meesters" en "nieuwe meester" Han van Hagen. Van Hagen had 
eerder exposities in onder andere het Gemeentemuseum in Den 
Haag, het Drents museum in Assen en het 'lnstitut Neerlandais' 
in Parijs. 

U vindt het Dongha Museum aan de kerkstraat 33, 51018B in Dongen. 
Het is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van één tot vijf uur 
en op afspraak. Volwassenen betalen € 2, 50 entree en met een 65+ 
kaart of CJP krijgt u korting. Meer info: www.donghamuseum.nl 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 
door Kees Leijten 
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ZO SPEELDEN EN LEERDEN WIJ 
Vanaf 11 april tot 1 juli presenteert Paulus in zijn museum een 
aparte en korte tentoonstelling. 
Herinneringen aan onze jeugd uit de tweede helft van de vorige 
eeuw .. Schoolplaten, leesboekjes, taal en rekenen en de zuster 
voor de klas. 
Na school speelden we. De tol voor de meisjes en de haktol voor 
de jongens. Je kon met die haktol er in één slag een tol mee 
klieven. Spelen en leren , we vulden er onze dag mee. 
Veel leermiddelen die we -herkennen en speelgoed dat ons ook 
niet vreemd is. 
Twee keer een eerste zondag van de maand ( 2 mei en 6 juni) 
en nog elf maal een woensdagmiddag, volop tijd om eens binnen 
te lopen 

GEMEENTEMONUMENTEN IN ONS HEEM -
GRIMHUYSEN ONTDEKT 

In september van dit jaar openen we de 53e tentoonstelling in 
ons kleine en knusse museum. 
Een fototentoonstelling van de gemeentelijke monumenten in 
ons heem, in Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout , IJpelaar 
Strijbeek en Ulvenhout. 
Rijksmonumenten staan steeds in onze belangstelling. Maar ook 
de gemeentelijke monumenten herbergen een schat aan cultuur. 
We willen daarnaast ook een aantal merkwaardige objecten 
tonen die geen monument zijn maar wel mooi en/of erg 
interessant. 
Deze zomer heeft de archeologische dienst van de gemeente 
Breda opgravingen gedaan naar Grimhuysen. We laten u de 
sporen die zij vonden zien alsmede de artefacten die in 1997 
van Grimhuysen gevonden zijn. 
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DE SUC HAD 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 Brekel
mans een verbod aan van 12 februari 1673, uitgevaardigd door 
de Ginnekense overheid waarin "wulpsheid" en "dertelheden op 
vastenavond verboden worden 
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). 
Herinneringen aan Carnaval werd een druk bezochte tentoon
stelling. 

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

2S/11 Johan Prinsen Akkerstraat 27 
30/01 A. van Woensel-Koldewey Markdal 11 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Ulvenhout 83j 
Ulvenhout 83j 

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. 

LIMERICK OP PASEN 
Vergeefs voert een dame te Zegge 
Haar kippen cacao naar ze ze-ggen 
Met recht wordt gevreesd 
Dat toch nooit zo'n beest 
Een redelijk paasei zal leggen 
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INBURGEREN - WAT ER TUSSEN IN 
OF WEGWEZEN 
door Jan van der Beek 

In de Hoogstraatse Maand van februari 2010 is onder de kop " 
Portret van een Belgische Nederlander" een interview opgeno
men met het echtpaar Han en Willy J. afkomstig uit Breda en 
sedert 1992 woonachtig in Wortel. 
Het antwoord op de vraag " Hebben jullie veel contact met 
andere Nederlanders" kan ik niet waarderen. Ik citeer: " Nee, niet 
meer dan met Belgen. Nederlanders zijn in een warenhuis of 
waar zo ook komen, altijd heel luidruchtig aanwezig .. 
Wij zwijgen dan maar. Eigenlijk zijn we dan verlegen. Zo willen 
we niet zijn, daar willen we niet mee geassocieerd worden. Soms 
hebben we plaatsvervangende schaamte(!). We zijn trots op de 
Belgische nummerplaat op onze auto en ik zal ook vlugger mijn 
Belgisch rijbewijs tonen. Liefs van al zou ik een dubbele 
nationaliteit aannemen, maar dat laat Nederland voor inwoners 
van de Europese gemeenschap nog niet toe". Mijn Vlaamse 
buurman beaamt, dat Nederlanders overal te herkennen zijn, 
maar ziet geen aanleiding voor plaatsvervangende schaamte. 
Han J. kan er op rekenen, dat ik hem bij gelegenheid over dit 
geval zal aanspreken. Voor mij staat nu wel vast, dat deze 
vervlaamste heer van Wortel voor Nederland verloren is. 

Daarentegen verscheen in het NederBelgischMagazine van 
februari 2010 een artikel onder de kop "In gesprek met 
Nederbelg Kristen Mos, de Nederlander wil zeuren, zonder con
sequenties", waarin ik, zoals dat tegenwoordig heet, mijzelf 
herken. 
Ik citeer: " Nederlanders in Belgie, het is een welbekend feit. Ze 
integreren graag, maar blijven ook naar de AH gaan, net over de 
grens. Ze willen weten wat hier gebeurt, maar lezen ook een 
Nederlandse krant. Ze hebben Belgische vrienden, maar vinden 
het heerlijk om bij te kletsen met de Nederlanders. Ondanks 
succesvolle integratie, blijft soms het schoentje ergens wringen. 
Kristen verhaalt, dat als zij met haar Nederlandse methodes het 
personeel vrijheid en ruimte geeft al snel over haar heen wordt 
gewalst. 
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Het personeel wil taken krijgen en niet meer dan dat. De Belg 
delegeert. Hiermede dwingt hij respect af. Zij vindt het 
vermoeiend om alles voor te kauwen, maar accepteert dat het zo 
werkt. Voor een Nederlandse is het niet altijd makkelijk om voor 
Belgische klanten te werken. Ze brommen vaak maar wat. "Ik 
weet nooit of ik ze tevreden stel." Ze is blij met het Nederlandse 
clienteel. Die zeggen wat er dwars zit en wat er moet gebeuren. 
Een Nederlander laat je ook weten dat het goed zit. Bij een Belg 
blijft het altijd gissen. 
Er is minder sociale controle. Mensen laten elkaar meer met rust. 
In Nederland sta je in de winkel al gauw met iemand te praten 

. over de kleur van appelen. Hier houdt iedereen zijn mond. Bij 
landgenoten mag gezeurd worden zonder consequenties. Dat 
lucht enorm op. 1 n Nederland praat iedereen over iedereen of je 
de persoon in kwestie nu kent of niet. In Belgie moet je iemand 
heel goed kennen om te roddelen. Maar je doet het dan zo dat 
de persoon het niet doorheeft". 
Volgens mijn Vlaamse buurman is er nauwelijks verschil in 
benadering tussen Vlamingen en Brabanders. De verschillen 
gaan opvallen met de mensen van " boven de grote rivieren, de 
Ollanders". Dat heeft deze inwijkeling inmiddels ook ervaren. 
Met Noord-Hollandse rechtlijnigheid komt men niet ver. Hier gaat 
d~ volgende uitspraak op: 
" Je hebt gelijk met wat je zegt, maar je zegt het beter niet of 
toch minder uitgesproken". 
Zo kennen wij inmiddels onze pappenheimers. Vraag een Belg of 
hij van koffie houdt. Hij kan koffie niet zien, maar antwoordt: " 
Niet echt". Vraag een Belg of hij bereid is een handje toe te 
steken. Hij heeft daar geen zin in, maar antwoordt: "Normaal 
gesproken doe ik dat niet" En laat het daarbij. De Ollander zou 
direct zeggen dat hij een hekel heeft aan koffie en op hem voor 
de gevraagde hulp niet behoefd te worden gerekend. Oei, beste 
lezers , in het Brabantse land en de Noorderkempen foute boel. 
Al inburgerende zijn wij daar achter gekomen. Wij weten nu wat 
de reacties van de Brabanders en Belgen betekenen. Aldus ga je 
er dan ook niet meer op door en dat geeft een hoop rust. 

Met " wat er tussen in" blijft het goed toeven in het Brabantse en 
Vlaamse land. Van "wegwezen" is dus geen sprake. 
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DE SCHIKGODINNEN 
KUNSTWERK VAN NIEL STEENBERGEN 

BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL 
Wat stelt het kunstwerk voor? 
door Frans Wetzels 

Wie beroepshalve of toevallig de Kamer van Koophandel in 
Breda bezoekt of bekijkt, zal op het voorplein getroffen wor
den door een kunstwerk van Niel Steenbergen. Dat monu
ment in de wijk Boeimeer nodigt mij en iedere bezoeker uit 
om het eens goed te bekijken, en plaatst ons voor nogal wat 
raadsels. Wat stelt het voor en waarom staat het hier? 
Het imposante kunstwerk in de vorm van een halve cirkel kun je 
niet makkelijk over het hoofd zien. Met zijn indrukwekende afme
tingen van vier bij twee meter valt het direct op. Dit reliëf van de 
Brabantse beeldhouwer Niel Steenbergen, geboren in 1911 te 
Steenbergen en overleden op 8 maart 1997 in Oosterhout, 
verwijst naar de Griekse mythologie. 
Nee, het verwijst niet naar Hermes, de god van de handel en het 
bedrijfsleven. Dat zou wel goed passen bij de Kamer van Koop
handel, maar daar was het oorspronkelijk ook niet voor bedoeld. 
In het reliëf staan de drie schikgodinnen centraal en die drie 
pasten uitstekend bij de grote Bredase spinster: de Hollandsche 
Kunstzijde !ndustrie (de H.K.I). Maar wie waren nou de drie 
schikgodinnen? 
In de Griekse mythologie hadden die drie godinnen de taak het 
lot van de mens te spinnen. De Moiren, of Parcen zoals ze bij de 
Romeinen heetten, bepaalden het lot van de mensen. Het woord 
schikken of beslissen vinden we nog terug in het spreekwoord: 

De mens wikt, God beschikt. De drie Moiren waren de zussen 
Clotho (ook Klotho), Lachesis en Atropos. Clotho zit aan het 
spinnewiel, zij spint bij de geboorte van ieder mens zijn 
levensdraad; Lachesis rolt de draad op en bepaalt de lengte van 
ieders mensenleven, en Atropos, de onafwendbare, knipt die 
draad op het daarvoor bepaalde uur door. 
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Klotho eerst het werk begint, 
Lachesis steeds verder spint; 
Snijdt Atropos de draad af, 
brengt zij u, o mens, in 't graf. 1 

Ovidius (43 v. Chr. - 18 n. Chr.) beschrijft in een van de verhalen 
van zijn Metamorfoses, hoe de drie schikgodinnen de kamer 
binnentreden waar koningin Althea net haar zoon Meleagros ter 
wereld heeft gebracht. Zij werpen een stuk hout in het haardvuur 
met de woorden: "Wij die de levensdraden spinnen, geven aan 
dit stuk hout dezelfde levensduur als aan jou, pasgeborene." 
Daarop neemt Althea snel het brandend stuk hout uit de 
vlammen en blust het met water. Zorgvuldig bergt ze het op om 
haar zoon een lang leven te garanderen. Later zal zij het 
houtblok toch verbranden, als zij ontdekt dat Meleagros haar 
twee broers heeft vermoord. Op datzelfde ogenblik voelt 
Meleagros zich door onzichtbaar vuur verschroeien, en stervend 
betreurt hij zijn lot. 
Sprookjeskenners zullen ongetwijfeld overeenkomsten zien 
tussen het optreden van de schikgodinnen en de wensen van de 
feeën bij het doopfeest van de Schone Slaapster of van 
Doornroosje. 
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Immers ook deze dames bepaalden de lengte van het 
mensenleven van een koningskind, zowel in La Belle au Bois 
dormante van Charles Perrault, als in Doornroosje van de 
gebroeders Grimm. 

Voor diegenen die de sprookjesleeftijd allang ontgroeid zijn, zal 
ik even het geheugen opfrissen. 
Perrault (1628 - 1703) vertelt in De sprookjes van Moeder de 
Gans over de geboorte van een prinsesje, dat later de Schone 
Slaapster blijkt te worden. Voor het doopfeest van hun dochtertje 
nodigen de koning en koningin zeven feeën uit, die aan de 
dopeling allerlei gaven schenken, zoals schoonheid, muzikaliteit 
en gemoedsrust. Maar een oude fee, die niet was uitgenodigd 
omdat men meende dat ze al overleden was, verschijnt plots 
verontwaardigd op het feest en uit boosheid voorspelt ze dat de 
prinses zich aan de spindel van een spinnewiel zal prikken en 
sterven. Gelukkig kan de jongste fee de vervloeking wat wijzigen: 
het meisje zal zich wel prikken maar niet sterven en honderd jaar 
slapen. 2 

• 

Jakob Grimm (1785 - 1863) en zijn broer Wilhelm (1786 - 1859) 
vertellen een vergelijkbaar sprookje in hun Kinder- und 
Hausmärchen.3 In hun versie krijgt Dornröschen na haar 
geboorte ook hoog bezoek van feeën. Omdat de koning en de 
koningin slechts over een gouden bestek voor twaalf personen 
beschikken, nodigen zij niet dertien maar twaalf feeën uit voor 
het geboortefeest. De dertiende - het ongeluksgetal was ook 
toen al bekend - was daar zo kwaad over dat ze krijste: "Uw 
dochter zal zich op haar vijftiende jaar prikken aan een spindel 
en dood neervallen." Gelukkig is er nog één fee voorhanden om 
de dood te veranderen in een honderdjarige slaap. Zowel bij 
Perrault als bij Grimm staat de spindel in de voorspelling van de 
dood centraal. 
Laten we de droevige taferelen van de vuurdood van Meleagros 
en de verwensing van de heks (geen fee!) maar vlug verlaten om 
te gaan feesten met de jarige grote spinster van Breda. 
Op vrijdag 19 juli 1946 vierde de Hollandsche Kunstzijde 
Industrie haar zilveren jubileum.4 
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In de grote zaal van Concordia onthulde de vice-voorzitter van 
de centrale ondernemingsraad een maquette van de gedenk
steen, die als jubileumgeschenk namens het gehele personeel 
aan Charles Stulemeyer, de grondlegger van deze Bredase 
onderneming, werd aangeboden. De voorzitter van het bestuur 
F.~. Fentener van Vlissingen overhandigde de jubilarissen die 
25 jaar werkzaam waren geweest in de H.K.I. een zilveren 
legpenning, vervaardigd door Niel Steenbergen. 

De plannen voor het monumentale H.K.1.-geschenk dateerden uit 
1943. Het gezamenlijk personeel besloot een half jaar lang een 
half procent loon (of salaris) te sparen voor een passend cadeau 
aan de jubilerende H. K. I. ( over de vrijwilligheid om bij te dragen 
heb ik niets gelezen of gehoord). Voor het ontwerpen van een 
beeld schreef men een prijsvraag uit onder het personeel, die elf 
inzendingen opleverde, waarvan er twee met een prijs beloond 
werden. 
Niel Steenbergen werd met de uitvoering ervan belast, maar 
kwam zelf met een geheel nieuw ontwerp. Zijn reliëf in 
natuursteen stelt in het midden de drie schikgodinnen voor, met 
daaromheen het productieproces van kunstzijde. Links zien we 
Clotho aan het spinnewiel zitten, in het midden staat Lachesis de 
draad op te rollen en rechts knielt Atropos om de draad door te 
knippen. In de basis staan vijf afbeeldingen met in het midden de 
directie, links daarvan de chemici en de administratie, en rechts 
daarvan de technici en de loonafdeling. In een halve cirkel om de 
godinnen heen zien we linksonder de aanvoer van de 
grondstoffen per ezel tot en met de uitvoer per schip van de 
kunstzijde rechtsonder. Daartussen de productie van cellulose 
en de bewerking tot zijde. 

De kunstenaar heeft meer dan een jaar aan het beeld gewerkt 
totdat het op 28 november 1947 onthuld werd op het terrein van 
de Hollandsche Kunstzijde lndustrie. 5 Voorlopig zou het op dat 
stuk grond blijven staan om later een definitieve plaats te krijgen 
in de gevel van een nieuw kantoorgebouw dat daar zou verrijzen. 
Daar is het nooit terechtgekomen, hoewel het toch verplaatst 
werd. En wel in 1983 naar de Mozartlaan. 
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Door de_ komst van de snoepgigant Van Melle moest er op het 
voormalige H. K.I./ En ka-terrein verbouwd en uitgebreid worden. 
De ondernemingsraad van Enka bood het beeld aan de gemeen
te Breda aan, die op zoek ging naar een geschikte plaats en 
deze vond bij de ingang naar de Kamer van Koophandel. 
Daar vinden de drie schikgodinnen nu voldoende bescherming. 
Zouden die drie ook de levensduur van dat moderne gebouw 
bepaald hebben? Niel Steenbergen heeft het kunstwerk fraai 
gerestaureerd, zodat we nog steeds kunnen genieten van en ons 
verbazen over de drie spinsters van ons levenslot. 
~e Bredase pers besteedde ook wat aandacht aan de verplaat
sing van het kunstwerk naar de Mozartlaan. Helaas meende de 
verslagg~ver va_n 'De Stem' in het reliëf van Niel Steenbergen de 
mythologische figuur van Ariadne te herkennen.6 

Nu had Ariadne ook wel wat met draad te maken, maar niets met 
het spinnen van levensdraad, of met de drie schikgodinnen. 
Ariadne bood de Griekse held Theseus hulp aan, toen deze naar 
Kreta was gekomen om de Minotaurus te doden. 
~et een kluw~n wol hielp ·ze hem de uitgang van het labyrint te 
vinden. Sommigen noemen in navolging van de plaatselijke krant 
het beeld bij de Kamer van Koophandel 'de draad van Ariadne'. 
Bij deze persoonsverwisseling zouden de drie godinnen van de 
H.K.I. niet blozen, maar verstenen van schrik! 

Niel Steenbergen, wiens vakmanschap niet alleen uit het 
v~edesmonument op de Bredase Grote Markt blijkt, bleef ook na 
Zijn dood een beroemdheid in heel Brabant. Vele beelden van 
zijn hand sieren de provincie en getuigen van zijn talent. Het 
monument van Judith met het afgehouwen hoofd van Holofernes 
werd in 1952 onthuld en toont zijn kennis van het Oude 
Testament. 
Uit het reliëf van de drie schikgodinnen spreekt zijn gevoel voor 
de klassieke traditie. Hiermee ontrukt de beeldhouwer een schit
terende Griekse mythe aan de vergetelheid en confronteert hij de 
toesc~ouwer met een klassieke puzzel. Hij laat een zijden 
draadje lopen vanuit de klassieke oudheid naar de sprookjes van 
Perrault en Grimm, naar het voormalige kunstzijdecomplex. 
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Naar de ingang van een modern gebouw in Breda. Het is een 
dunne maar lange draad die een mythe met een interessant 
monument verbindt. 

1 Gustav Schwab, Griekse Mythen en Sagen, Utrecht, 1955, p. 62. 
2 Charles Perrault, Sprookjes van Moederde Gans, Amsterdam/Brussel , 1967, 

r· 13. 
Friedrich Panzer, Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, Wiesbaden, 

1961,p.189. 
4 De Bredasche Courant, 20 juli 1946, onder de titel De Groote Spinster 
~elauwerd. 

De Schakel, het personeelsblad van de H.K.I., 1947. 
6 De Stem, 20 mei 1983, onder de titel 'Enka beeld' herplaatsen bij Kamer van 
Koophandel. 

PaulusMail - GOED IDEE ? 
Reeds drie jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongere
gelde tijden een mail met een overzicht van op handen zijnde 
activiteiten. De mails worden onder BCC verzonden waardoor 
uw privacy verzekerd is. 
Ruim 20 % van onze leden ontvangen deze brief reeds. 
Het is een gratis abonnement alleen voor onze leden. 
Wilt u deze brief ook ontvangen ? 
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnen
kort ontvangt u uw eerste PaulusMail 

(zie ook BvP 163 dd februari 2007 pag 83) 

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF 
Bij jubilea geven verenigingen in Bavel, Galder, Ginneken, 
Heus-denhout, 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 
vereni-gingen in zijn werkgebied een archief op. Veel is er 
al,veel hopen we nog te on_tvangen. Vergeet Paulus niet 
als de vereniging die uw vereniging graag doet voortleven. 
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PRACHTIGE PRENT VAN BAVEL 
door Toon van Miert 

In ons museum hangt nu een prachtige prent van de Ginnekense 
kunstenaar Michael Jepkes, een prent van een karakteristiek 
stukje Bavel. (zie volgende pagina) 
De prent BAVEL is uitgevoerd in een oude grafische techniek 
waarbij het procedé van de ets en aquatint is toegepast. De 
prent werd in 2010 vervaardigd en gedrukt door Michael Jepkes 
te Breda. 
Na schetsen op locatie werd daarvan een etsplaat gemaakt 
waarbij een zinken plaat gebeten werd door middel van salpeter
zuur. Deze uitgebeten plaat werd vervolgens van diepdrukinkt 
voorzien, afgeslagen en op de etspers gedrukt op 280 grams 
handgeschept papier uit Italië. 
De prent is een kleurets waarbij gewerkt is met 2 drukgangen. 
Het is een handdruk waarbij elke druk uniek is en mogelijk ook 
minuscule variaties te zien geeft. De oplage is bewust ge
limiteerd en bedraagt 50 drukken die genummerd en gesigneerd 
zijn. De beeldmaat van de prent is 29,5 x 21,5 cm. 

De prijs van de prent: - € 100,--
- voorzien van passepartout ( 50 x 40 cm ) € 105,--
- voorzien van passepartout glas en Nielsen matzilveren metalen 
lijst (50 x 40 cm ) € 145,--
Wanneer u deze plaat via Paulus bestelt, ontvangt de kring een 
provisie van 20%. 

OVER DE MAKER 
Michael Jepkes woont en werkt reeds 40 jaar in het Ginneken. 
Zijn werklijst telt schilderijen, etsen en tekeningen. 
Hij exposeerde zijn werk in talrijke musea en galeries in binnen
en buitenland. Hij voerde ook een aantal aansprekende opdrach
ten uit w.o. wandschilderingen in de Sacramentskerk en Petrus 
en Pauluskerk te Breda en in opdracht van het Historisch 
Museum te Rotterdam een reeks tekeningen bij de begrafenis 
van prinses Juliana. Meer en recente informatie treft u aan op 
zijn website: www.michaeljepkes.com 
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HUIZE JOOSEN 

g 
TRAITEURS 

Heemkundekring "Paulus van Daesdonck" 
De heer C.J.M. Leijten 
Craenlaar 18 
4851 TK ULVENHOUT 

Geachte heer Leijten, 

13aronielaan 102 
4818 RC 13reda 
Telefoon 076 5212085 
Tele fax 076 5216203 

Breda, 9 maart 2010 

Na het gezellige gesprek van enige tijd geleden heb ik voor u berekend wat de prijs van het 
menu van 20 april 1940 op het ogenblik zou moeten zijn en ik kom uit op€ 160,-- per couvert. 
Dit menu zouden we nu echter niet meer serveren, de koude gevulde poularde met mayonaise 
tussen het wildgerecht en het dessert is niet meer van deze tijd. 
Wij serveren deze poularde nog wel, maar warm als hoofdgerecht met een truffelsaus ( met 
Kerst worden de poulardes vervangen door kalkoenen ! ). 
Leuk dat u dit menu nog in uw collectie hebt. 
Ik wens u veel succes met uw presentatie en teken, 

met hartelijke-groet, 

/ / / 1 
< -:.:·_ , c.___ (_,.:- ---~~-----

Hélène Wolters - Joosen. 

Or a lle door o n s gc.\ loten oven.~cnkomstc n 

zijn van 1oep;1s,-;ing de Uniforme 

Voorwaarden I Jo rcca (UVII). 111) ~ONINKl.lJ"L lll!(l111on:t. 

llOll['l[A~NflrR 

Postbank 1081605 
A13N/Al\,ll<Q Ba nk 5202489B8 
KvK 20000829 
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Maaltijd 

aangeboden door het Diaconessenhuis 

te Breda 

Breda, 

aan Zijn bevriende Medici 

op 

20 April 1940. 

Verschillende Voorgerechten. 

Koninginne Soep. 

Zalm, gesmolten boter 

Nieuwe aardappelen. 

Reeoesters, jager saus. 

Fransche Spercieboontjes. 

Poularde gevuld met zwezerik. 

Mayonaise. 

Fruitsalade. 

Kaas. 

Koffie. 

20 April 1940. 
J. G. Joosen & Zoon 

Hofleveranciers 
Breda. 

OVER ETEN GESPROKEN 9 
door Kees Leijten 

In onze uitgebreide collectie menu's bevindt zich ook een menu 
dat deze maand precies 70 jaar oud is. 

Huize Joosen , thans gevestigd Baronielaan 102, was toen nog 
gevestigd op Ginnekenweg 139. 
Mevrouw Wolters-Joosen, eigenaresse van Huize Merula, heeft 
het menu bekeken en van een prijs voorzien anno 2010. 

Zie ook " Overeten gesproken" in BvP :31 p.115; 69 p.1 74; 76 p.35; 77 p.63; 
80 p.223; 90 p.234; 98 p.122; 122 p.91 
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HANDGESCHREVEN TEKST 

227 

GINNEKEN C.A. 1908 
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 te Elden 31.12.1858 
commissaris 01.09.1894 
over/. 's Hertogenbosch 27.07.1928 

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 ~e 
commissaris behoorde een periodiek bezoek aan de 180 gemeenten m 
zijn provincie. Hij schreef van elk bezoek een verslag. 

Oen 8 Mei 1908 kwam ik weer in Ginneken; burgemeester v.d. 
Borch is overleden; zijn opvolger nog niet benoemd; zoo dat ik 
op de wethouders aangewezen was. Ik verleende audiëntie aan 
den gedeputeerde Mal, die zijn opwachting kwam m~ken, ~ven 
als het 1 ste kamerlid van den Biesen, het Statenlid Spitzen 
kwam ook zijn opwachting maken en tevens vertellen, dat hij 
zeer gaarne in aanmerking zou komen voor de vacante burge
meestersplaats. 



F.J.M.Colson 
de wonderdokter 

Bij de wonderdokter 
1905 
Vooral vrouwen 
zochten de 
wonderdokter op. 

(Julianalaan 40 Ulvenhout) 
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Kneipp inrichting van Dr. Soer bestaat nog; het is er echter niet 
meer zoo druk als vroeger; hij heeft een filiaal te Rotterdam op
gericht en gaat daar een paar malen in de week heen. Dr. Kau
ling is weer weg; hij hertrouwde met een meisje uit Valkens
waard, ging in die gemeente wonen, en richtte daar een sanato
rium voor longlijders op. 

Er is thans een wonderdoctor gekomen, Colson genaamd; deze 
heeft een verbazenden toeloop; soms 50 menschen daags. Hij 
schijnt ook naam te hebben in België : wekelijks gaat hij een dag 
naar Baarle Nassau, om daar zijne Belgische patiënten te ont
vangen. Hij maakt veel reclame, houdt twee paarden, een auto
mobiel, portier, koetsier, boekhouder enz" Soms adverteert hij, 
dat hij de eerste zes weken geen nieuwe patiënten kan behande
len, omdat hij het met de oude patiënten in dien tijd nog niet af 
kan. 
Om niet in aanraking te komen met de geneeskundige wetten, 
laat hij zich bijstaan door dr. Korteweg uit Breda, een oud versle
ten manneke. Hij haalt de menschen het vel niet over de ooren; 
gewoonlijk rekent hij fl 1.50 per consult. 

Het graf van Chassé was in verval geraakt; om die reden heeft 
men ten vorigen jare diens beenderen overgebracht en bijgezet 
bij de overige gesneuvelden, bij het monument. 

Ginneken gaat niet vooruit; vele huizen staan ledig; of worden 
alleen des zomers bewoond door forensen; of wel zijn gehuurd 
door menschen, die er pension houden; dat is een ongewensch
te toestand; men moet niet hebben de menschen die komen om 
geld te verdienen, maar om geld te verteren. 
Enkele menschen moeten thans in Duitschland hun brood gaan 
verdienen; gras maaien in Holland doet echter niemand. 

Voor raadsverkiezingen bestaat er wrijving tusschen burgers en 
boeren; er zijn thans 4 burgers lid van den raad en 5 boeren; 
twee vacaturen: een boer + v.d. Borch. 
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Het gezin Spitzen-Smetsers 1917 foto Stadsarchief Breda 

Men verkondigt nog zeer den lof van v.d. Borch; in vele opzich-
ten maakte hij zich verdienstelijk; zoo wist hij eene regeling tot 
stand te brengen om den tiend te Bavel afgekocht te krijgen: de 
huurders betaalden fl 5.50 per H.A.; de eigenaren bovendien 
fl.2.-. Eene leening, uit welker opbrengst de tiend werd afge-
kocht, moest op die manier afgelost worden; over een jr of zes 
zou de leening afgelost zijn, en daarmede was dan de tiend weg. 

Ginneken laat de waterleidingen thans vegen; trok daarvoor 
fl.100 op de begroeting uit en laat bovendien door de wegwer-
kers, die in Augustus en September haast niets te doen hebben, 
de leidingen ruimen en schoonmaken. 
Men is zeer tevreden over de waterleiding en over het electrisch 
licht. Dit laatste kost voor straatverlichting te Ginneken en 
Ulvenhout ± fl.1.800 aan de gemeente: 22 booglampen; 45 
gloeilampen. Men rekent dat een booglamp 2.000 uren per jaar 
brandt en betaalt fl.0.03 per uur, zoodat zoo'n booglamp fl 60.-
per jaar kost. 

Men heeft groot bezwaar tegen eventueele annexatie van 
Ginneken bij Breda; vooral wethouder Maassen (die reeds 37 jr 
wethouder is) hoopt die annexatie niet te beleven. 



232 

GEACHTE REDACTIE 
In de Brieven van Paulus 178 trof ik een artikeltje over familie
namen aan. Prima! Maar blijkbaar had je niet door dat een zelfde 
soort website voor de Belgische familienamen bestaat, al is die 
minder geavanceerd. Je zou hem haast zelf kunnen bedenken: 
http://www.familienaam.be/ 

Als ik daar even kijk zie ik dat de Verdaasdonken vooral in de 
gemeente Hoogstraten voorkomen, zoals je al kon verwachten. 
Plukkend uit het lijstje ernaast nog wat: 
Grauwmans en Bastiaansen: hetzelfde beeld. Maar Bastiaensen 
(met ae) is veel ruimer verspreid, dat ligt aan de vroeger 
franstalige administratie daar (Hoogstraeten ipv Hoogstraten en 
zo). Bovendien valt op dat het zwaartepunt van de Bastiaensen in 
de metropool beland is: de grote stad trekt! 

Nou, beste Kees, speel er zelf nog maar wat mee. Denk aan de 
hoofdletters en het typisch Belgische aanelkaar schrijven: Van 
Opstal<> Vanopstal <> VanOpstal, het komt allemaal voor! 

Den Haag, 
Karel Leenders 

Reactie 
Beste Karel, de Belgische Site was me bekend. Die is heel interessant 
maar reeds een tiental jaren oud. (1998). Daar staan ook verwijzingen op. 
Mijn naam LE/JTEN komt alleen rond Hoogstraten voor. 
LEYTEN is ruimer verpreid 

Kees 
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GEACHTE REDACTIE 
Boeiend, het artikel van Kees Leijten over de familienamen en 
het schema er bij, in "Brieven van Paulus" nr. 178 ! En de 
website van het Meertens Instituut biedt sinds december inder
daad prachtige mogelijkheden om eindeloos te grasduinen in 
onze achternamen. 
In het artikel trof me de zin 'Daar de gemeente Nieuw-Ginneken 
niet meer bestaat is een onderzoek naar ons heem moeilijk'. 
Vandaar dat Kees moest uitgaan van de gegevens van Breda en 
van Alphen en Chaam. Het artikel en het schema maakten in 
ieder geval wel duidelijk hoe bijzonder sommige van de in ons 
heem zo vertrouwde achternamen landelijk bezien wel zijn. 

Een en ander herinnerde mij aan de toezegging die ik eerder 
deed om met een voorstel te komen voor een artikel of publicatie 
over de familienamen in Nieuw-Ginneken. Naar mijn idee is het 
voor 'Paulus van Daesdonck' aantrekkelijk om uit te kunnen 
gaan van de gegevens van de oude gemeente Nieuw-Ginneken, 
want dat is nou eenmaal het 'werkgebied' van de heemkunde
kring. 
Enkele jaren geleden heb ik op het Meertens Instituut in 
Amsterdam onderzoek gedaan naar de achternamen in Nieuw
Ginneken zoals die voorkwamen in 1947. En verder ben ik in 
mijn eigen documentatie gedoken. Dat levert het volgende 
resultaat op. 
Ik beschik over de lijst van de namen van alle pakweg 6000 
inwoners van Nieuw-Ginneken in 1947, met de aantallen. De lijst 
is gebaseerd op de nationale volkstelling in 194 7. Het gaat om 
zo'n 800 namen, waarvan bijna de helft overigens maar eenmaal 
voorkomt. In de 'top 1 O' staan Marijnissen (komt 82 keer voor), 
Oomen (89), van Gils (89), van de Velden, van de Broek, 
Bastiaansen, Jansen, en op nummer 1 Martens met 126 
naamdragers. En tel je alle Gra(a)u(w)mansen bij elkaar op, dan 
zitten die natuurlijk ook in de 'top 1 O'. Verder heb ik voor elke 
naam de aantallen van die naam in andere toenmalige 
gemeenten in Noord-Brabant. 
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Dat levert boeiende verspreidings-overzichten op. Wat voorbeel
den. In 1947 zijn er in Nieuw-Ginneken 3 personen die Leijten 
heten. 
In nog 77 andere gemeentes in Noord-Brabant zijn er dan in 
totaal 1131 'Leijtens'. Het zwaartepunt ligt in West Brabant. 
Breda kent er 87, Prinsenbeek 29, Etten Leur 33, Chaam 25, 
Dongen 23. En, iets naar het oosten, in Tilburg, wonen er 262 
'Leijtens'. Ander voorbeeld: van Miert, 5 in Nieuw-Ginneken, 
verder nog 118 in 12 andere Brabantse gemeenten, zwaartepunt 
Breda, met 38 naamdragers. 

Wat maakt dit bestand van 194 7 zo bijzonder? 
Ik noem enkele aspecten. De lijst is allereerst een weerslag van 
het namenbestand van Nieuw-Ginneken nog vóórdat Bavel en 
Ulvenhout uit zouden groeien tot forensendorpen van Breda. Het 
biedt daarmee een uniek en historisch 'portret' van de vroegere 
dorpen. Verder zijn de bestanden van 1947 gedetailleerder dan 
de bestanden van 2007 zoals die nu door het Meertens Instituut 
op het internet zijn gezet: Meertens meldt de aantallen beneden 
de 5 niet, en dat doet de volkstelling 1947 wel. Daarnaast zijn 
anno 201 O veel gegevens 'verdoezeld' omdat er sinds 1947 
nogal wat gemeenten zijn samengevoegd en herverdeeld (zie 
het probleem in het artikel van Kees). Ander aspect: het 
namenbestand van Nieuw-Ginneken van 1947 zou prima 
vergeleken kunnen worden met de bestanden van andere 
toenmalige gemeenten: een mooie uitdaging voor andere 
heemkundekringen ! 

Wat zou de inhoud kunnen zijn van het artikel of de publicatie? 
Op de eerste plaats opname van de totale lijst van 800 namen 
met de aantallen, zowel op alfabet, als gesorteerd op aantal. 
Zover ik weet is een dergelijke lijst nog nooit gepubliceerd. 
Maar zeker zo interessant is een brede beschrijving en 
toelichting ervan. Wat is het eigene, het bijzondere, het unieke 
van de oude namen in Nieuw-Ginneken? Zowel landelijk bezien, 
maar ook in provinciaal en -regionaal opzicht? Een voorbeeld. 
Alle gemeenten in Nederland kennen inwoners met namen als 
'van Steenderen', 'van Weerseloo' of 'van Arnhem', de zoge
noemde herkomstnamen. 
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Maar dit soort namen komen toch vooral voor in Noord-Brabant. 
En in onze provincie hebben deze namen weer hun eigen 
'couleur locale'. 
Zo tref je in Oirschot vooral van Haaren, van Boxtel, van Helvert, 
van Agt, terwijl je in Nieuw-Ginneken veel meer van Dongen, van 
Riel, van Gils, van Alphen of van Kaam vindt. 
Ook een verdere beschouwing op basis van een indeling die in 
de naamkunde gebruikelijk is, kan tot aparte uitkomsten leiden. 
Ik doel dan op een indeling naar: vadersnamen (patroniemen, de 
oudste soort van achternamen) zoals Peeters, Michielsen, 
Lambregts, Huijbrechts; aardrijkskundige namen (waaronder de 
al eerder genoemde herkomstnamen) zoals van de Laar, van der 
Westerlaken, van de Velden, van de Zande (geen van de Veen 
of van de Klei ! ), van den Acker, van den 
Boogaard; namen van beroepen, bedrijven, ambten, functies, 
bijvoorbeeld Smeekens, Voermans, de Brouwer, Kusters, Snij
ders. Verder namen ontleend aan persoonlijke eigenschappen 
(de Jong, de Groot), dieren, planten, enzovoort. 
Speciaal zijn ook de '-mans'-namen (Nelemans, Havermans, 
Dielemans), zeker landelijk gezien, en de 'Ver'-namen 
(Verhoeven naast van der Hoeven, Verdaasdonk, Verdonk naast 
van de Donk) . En waarom geen Verbroek naast Van de Broek? 
Verder: aandacht voor de schrijfwijze 'ij' of 'y', en: van de, van 
den, van der. 
Welke namen komen er vooral in Nieuw-Ginneken voor, maar 
daarbuiten niet, of nauwelijks, of stukken minder? Dat zijn pas 
écht de 'eigen' namen, ook wel kernnamen genoemd. 
Voorbeelden: Nous, Kriellaars. 
Veel namen komen slechts een keer voor. Waar duidt dat op? 
Een groot aantal van die eenmalige namen komt per naam weer 
wel in een flink aantal voor in de grote buurgemeente Breda. Hoe 
komt dat? Een ander fors aantal van eenmalige namen komt ook 
verder in Noord-Brabant nauwelijks of helemaal niet voor. Heeft 
het soms iets te maken met de aanwezigheid van het seminarie 
of met het klooster van de paters van de Heilige Harten in Bavel? 
Met de KMA en de garnizoenen in Breda? Of gaat het om 
bruiden en bruidegommen van buiten? Ook zie je in 1947 al 
Polen de gemeente in schuiven. 
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Zijn ze, na de oorlog, getrouwd met een Bavelse of een Ulven
houtse, en toen in Nieuw-Ginneken gaan (in-)wonen 

Er komen namen voor die er erg oud-Vlaams uit zien 
(bijvoorbeeld Oninkcx, Hendrikcx). Hoe zit het met de relatie met 
dat oude Vlaanderen? Schemert er in ons namenbestand nog 
wat door van dat vroegere hertogdom Brabant? En het lijkt er 
verder op dat er in Nieuw-Ginneken nogal wat namen zijn die 
toch vooral in west Brabant voorkomen (Romme, Oomen). Is er 
een verspreidingspatroon zichtbaar? Een aantal namen dat in 
Nieuw-Ginneken en in west Brabant veel aanwezig is, zie je 
oostwaarts veel minder. Hoe zou dat komen? Heeft het er soms 
mee te maken dat het riviertje de Donge eeuwenlang een 
bepaalde, mentale, taalkundige, dialectische en ook 
andersoortige grens was tussen west en midden Brabant? Denk 
aan de grens van de bisdommen Breda en Den Bosch, of aan de 
uitspraak van de h aan het begin van een woord. En als we het 
nu toch over dat typische verschijnsel hebben van het weglaten 
van de h: kennen we daarom in onze contreien Eestermans 
naast Heestermans, en Beenakker naast Beenhakker? Aandacht 
ook voor de typische namen als Smulders (zoon van de mulder, 
molenaar), of Spapens (zoon van de paap). 
Hoe is de uitstraling van 'onze' namen naar buiten de provincie? 
En zo zijn er meer invalshoeken. 

Het gaat dus over aantallen, soorten, oorsprong, verspreiding, 
betekenis, schrijfwijze, verwijzingen, samenhang, bijzonderheid 
en uniciteit van de familienamen in het vroegere Nieuw
Ginneken. Stof en mogelijkheden genoeg voor een 'biografie' 
van de oude namen in Nieuw-Ginneken. 

Ik bied aan om hier aan te gaan schrijven. 

Vriendelijke groet, Ben van der Veer 

REACTIE VAN DE REDACTIE 
De redactie is enthousiast over dit voorstel en gaat daar gaarne op in. 
Het is een interessant onderwerp voor vele lezers. 
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Het monument verbeeldt het wapen van de gemeente Alphen-Chaam: 
Twee Alpen en een Kam 

TEGEL T JESPROJECT 
NADERT NU VOLTOOIING 

Enkele jaren geleden opperden Nadine Gooijers en Guido 
Vermetten het idee in het middelpunt van de gemeente Chaam 
een monument te bouwen waaraan alle bewoners hun bijdrage 
zouden kunnen leveren. 
Alle inwoners van de dorpen kregen de gelegenheid om tegeltjes 
te beschilderen. In Galder was ook onze heemkundekring naast 
vele inwoners van Galder- Strijbeek van de partij. (BvP168 p159) 

Na een periode van contracten maken, meer dan duizend 
tegeltjes op de foto zetten en het aanvragen van subsidie is het 
moment gekomen; in de komende periode wordt het kunstwerk 
aan de speelweide gebouwd. 

Sinds geruime tijd zijn de initiatiefnemers Guido Vermetten en 
Nadine Gooijers in de weer om het tegeltjesproject te realiseren. 
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Er is in de afgelopen periode veel gebeurd. Met de gemeente 
Alphen-Chaam en Staatsbosbeheer zijn de besprekingen 
afgerond en zijn de contracten rondom de locatie en het 
kunstwerk gemaakt. Boswachter Marcel Douma heeft samen 
met de initiatiefnemers op de beoogde plek aan de speelweide 
tussen Alphen en Chaam ( het geografisch middelpunt van de 
gemeente) ,goed bekeken hoe het kunstwerk het beste tot zijn 
recht komt. De piketpaaltjes zijn geplaatst en de ligging wordt 
mooi ingepast op de bestaande wandel- en fietsroutes. 

Ook is in de afgelopen maanden door Marieke van der Linden 
hard gewerkt om alle 1.000 tegeltjes op de foto te zetten. Zo 
blijven de tegeltjes voor eeuwig ook op het internet te zien en 
komt daar bij ook op internet te lezen wie het betreffende tegeltje 
heeft gemaakt. De primeur daarvan laat wel nog even op zich 
wachten, pas na de opening van het kunstwerk zullen de 
tegeltjes ook via www.lintjenaardetoekomst.nl te zien zijn. 

Tot slot is door de initiatiefnemers vanaf de lente van 2009 
subsidie aangevraagd bij verschillende organisaties. Dit om 
naast de eigen bijdrage van de initiatiefnemers en de sponsoring 
door vele bedrijven en de gemeente Alphen-Chaam meer 
middelen beschikbaar te krijgen om het kunstwerk te realiseren. 
De Provincie Noord-Brabant heeft via het zogenaamde 'kleine 
projectenfonds' van reconstructiecommissie 'de Baronie' onlangs 
in december een mooie bijdrage toegezegd. 

Het moment breekt daarmee aan om de verbinding tussen alle 
inwoners in de gemeente Alphen-Chaam in 2010 in het 
kunstwerk tot uiting te brengen. Natuurlijk zult u tegen die tijd in 
de media kunnen lezen wanneer precies de opening van 'Lintje 
naar de toekomst' gaat plaatsvinden. 
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BREDA VERTELT 
VAN ZIJN BEVRIJDING 

VOORJAAR 1945 

A.HALLEMA 

In 1946 verscheen er van de hand van A.Hallema een boek over 
de bevrijding van Breda en de dorpen in de buurt. 
In BvP 151 tot en met 155 publiceerden we het relaas over de 
bevrijding in 1944. Hierbij een deel waarin hij schrijft over het 
eind van de oorlog in mei 1945, nu 65 jaar geleden. 

Het spreekt vanzelf, dat H.M. de Koningin en de Nederlandsche 
Regeering in Londen dadelijk van Haar groote belangstelling blijk 
gcrven, zoowel ten aanzie;;, van de bevrijding van het Zuidelijk 
deel ·. van ons land, als wat be treft het "leed der victorie" in 
Zeeuwsch-Vlaanderen, den W esthock van Brabant en h et Ooste
lijk deel dezer provincie, alsmede van Noord- en Midden-Limburg, 
waar de bevrijding overal offers had gekost, de materieele schade 
enorm en het leven der getroffenen in den winter door honger en 
koude vaak allerdroevigst was. Alleen Prins Bernhard en enkel_e 
ministers konden vooralsnog het bevrijde gebied bezoeken, onder 
wie Professor Ger brandy en Dr. Bolkestein. Eerstge:poemde ver
klaarde bij · zijn bezoek aan Brabant, dat hij bij de vorming van 
·een nieuw kabinet na de totale bevrijding van ons land niet meer 
als kabinetsformateur wenschte op te treden, daar hij van oordeel 
was, dat deze taak ter hand moest ge

1

nomen worden door iemand, 
die zelf de bezettingsjaren in Nederland had doorgebracht en die 
bij voorkeur een rol _ gespeeld moest hebben in de illegaliteit. 
En toen minister Bolkestein den 12den Fabruari van het volgende 
jaar v.,reer voor het eerst in _Breda kwam, om een vergadering van 
de hier bereids opgerichte sectie Onderwijs,_ Opvoeding en Voor-
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lichting van het Comité voor Maatschappelijken Wederopbouw bij 
te wonen, liet Zijne Excellentie zich door wln. Mgr. Frencken, voor
zitter van deze sectie, voorlichten over de tot op dat tijdstip ver
richte werkzaamheden. Daarna gaf de minister gelegenheid de 
·verschillende problemen betreffende onderwijs, jeugdbeweging en 
cultuur kenbaar te maken ·en stelde zich voorts uitvoerig op de 
·hoogte van de vernieuwingsgedachten, die ook te Breda en ver
der in het bevrÜde gebi~d op het aangeduide terrein waren ge-
groeid. , 
Maar als een groot verlangen bleef a.h.w. iri de lu'cht hangen de 
algemeene verwachting, dat ook H.M. de Koningin het bevrUde 
gebied zou bezoeken. Nadat in Januari 1945 het groote gevaar 
van een herovering van de Antwerpsche haven, hartader van het 
geallieerde verkeer, en daarmee van Brabant 1 ), door de Ameri
kanen en de · andere bondgenooten was bezworen na het mis
lukte Ardennen..:offensief van Von Roenstedt en de Ameri
kanen _op 7 Maart d:v. bij Remagen over den Rijn waren getrok
ken, waardoor de · Rijnoever van Nijmegen tot Koblenz geheel in 
geallieerde handen was gekomen, verraste Koningin Wilhelro.ina 
Haar bevrijde onderdanen met Haar eerste en nog onverwacht 
bezoek aan de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
gedurende 12-23 Maart 1945. 
Voor het eerst sedert 1940 betrad Hare Majesteit toen weder den 
N ederlandschen bodem en onbeschrijfelijk was overal het enthou
siasme der bevolking. 
Het was een historische gebeurtenis van de eerste orde, t~en 
Zij den 12den Maart 1945, om 12 uur 29 minuten bij het Zeeuwsch
Vlaamsche grensplaatsje Eede op bèvrijd Nederlandsch gebied 
luide werd toe;ejuicht en op Zondag 18 Maart Haar eersten lserk
dienst onder bevrijde onderdanen bijwoonde in de Groote Kerk te 

1
) Bij hun Ardennen~ffensief, Kerstmis 1944, hadden de Duitschers_ .ook plannen 

gemaalt voor een aanval van uit Holland' tiaar het Zuiden, waarbij de herovering 
van Breda een der voornaamste offensieven gold. Terzelfder tijd zou eeri kleine 
vloot vari motortorpedobooten en kleine duikbooten ·de Schelde ·binnendringen, 
om de geallieerde scheepvaart · te bestoken. Deze actie kwam echter niet tot 
ontwikkeling, mede · doordat een afdeeling Nederlandsche mariniers onder bevel 
van sergeant Vink twee kleina duikbooten tot zinken heeft gebracht. · · 
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Breda, waar Ds. A. P. MUnarends in den dienst des W oords voor
ging en preekte naar aanleiding van 2 Cor. 12 vs. 9a : Mijn ge
nade is u genoeg. 
Ten stadhuize werd H.M. kort daarna, op 17 Maart, ontvangen door 
den loco-burgemeester Mr. E. L. H.M. van Mierlo, die m~t lt.-kolonel 

Baron D. C. C. vàn Boetzelaer, militair commissaris, onze Lands· 
vrouwe te Br~a verwelkomde, en Haar tal van personen voorstelde. 
Om half zes kwam ook de grijze bisschop van Breda, Mgr. P. Hop
mans, gekleed in het bisschoppelijk purper, zijn opwachting maken. 
Met tal van personen uit de burg-erij, waaronder verschillende 
getroffenen en illegale werkers, leden van het V.H.K. en anderen, 
onderhield Hare Majesteit zich geruimen tijd en de · meer dan twee 
uur geduldig wachtende, duizendkoppige menigte bracht de Vorstin 
op de Groote Markt een spontane ovatie. De tegenwoordige minister
president Dr. L. J. M. Beel, toen ook deel uitmakende van het z.g. 
Londensche kabinet, vergezelde H.M. op dezen tocht en was bij de 
gesprekken op het Bredasche marktplein tegenwoordig. Nadat de 
Koningin ook nog Limburg had b ezocht, aanvaardde Zij per vlieg
tuig den terugtocht ~aar Londen, waar Zij Vrijdagmiddag 23 Maart 
1945 behouden aankwam, na ruim tien dagen in het Zuiden des 
lands te hebben vertoefd en zich persoonlijk van de nooden der 
bevolking op de hoogte te hebben gesteld. 
Aangezien in die voor het W esten des lands zoo buitengewoon 
zware maanden de vijand nog de schrikkelijkste terreur in bezet 
Nederland uitoefende, moest dat eerste verblijf van de Koningin 
in bevrijd gebied zooveel mogelijk geheim worden gehouden, doch 
nog vóór de capitulatie, toen de KOningin en Prinses Juliana Haar 
verblijf permanent naar ons land overbrachten, behoefden - deze 
voorzorgen, niet meer genomen te wórden. Dat Zij ree.cis op 3 Mei 
zich onmiddellijk woonstee koos in de schoone boschrijke omge
ving van Breda, op het landgoed "Anneville" bij Geersbroek onder 
Ulvenhout, en daar in gezelschap van Haar dochter H.K.H. Prinses 
Juliana tot 20 Juni verbleef, ga f aan de Baroniestad nogmaals 
het historisch karakter van tijdelijke residentie der Oranje's, gelijk 
zij dat in vroeger eeuwen zoo dikwijls was geweest. 1 ) Z.K.H. Prins 
Bernhard vestigde als Bevelhebber der N~derkmdsche Binnenland
sche Strijdkrachten korten · tijd zijn bureau in de Kraanstraat te 
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Breda en kon daardoor ook af en toe van de rust op "Anneville" 
in den kring der Koninklijke familie genieten. Op denzelfden dag, 

dat de verrader van Oostenrijk en de tyran van Nederland, Seyss 
Inquart, per motorboot naar Duitschland vluchtte - 3 Mei 1945 ~· 
keerden de Koningin en Prinses der Nederlanden .als doorluchtige 

, Oranieballingen vàn overzee naar het land Harer vaderen terug, 
om krachtens Haar erf- en grondwettelijke rechten weder bezit te 
nemen van Haar prerogatieven in het Rijk der Nederlanden. 
Per Dakota-vliegtuig; omstuwd door 12 Nederlandsche Spitfires, 
arriveerden Zij te Gilze-Rijen en vandaar ging h@t per auto door 
de Baroniestad en Ginneken, waar de Koningin en Prinses overal 
luide werden toegejuicht. H.M. de Koningin was voornemens zich 
voorloopig op het landgoed "Anneville" tè vestigen, doch zoo vaak 
Hacrr plichten dit noodig maakten, zou Zij zich weer naar Londên 
begeven. In verband met de tijdsomstandigheden wenschte H.M. 
in haar residentie bij Breda dezelfde eenvoudige levenswijze voort 
te zetten, welke ook haar verblijf te Londen tijdens de bezetting 
had gekenmerkt. Op "Anneville" vernam de Koningin Vrijdag
avond 4 Mei ook het groote nieuws van Duitschlands capitulatie. 
Op het vernemen van deze blijde boodschap, welke Haar werd 
gebracht, toen Zij in gesprek was met den Chef Staf Militair Gezag, 
generaal-majoor Mr. H. J. Kruls, toonde onze Vorstin zich zeer 
ontroerd. Niet lang nadat Hare Majesteit deze voor Haar Huis en 
Haar volk zoo verheugende tijding had ontvangen, drong een 
groote stoet Bredanaars tot het buitenverblijf door om Koningin 
en Prinses een treffende hulde te brengen. Op het terras, dat werd 
verlicht door koplampen van auto's heeft Hare Majesteit in gezel
schap van Haar dochter en enkele adjudanten, deze spontane 
hulde in ontvangst genomen, waarvoor Zij in een korte toespraak 
zeide zeer verheugd te zijn. 

1 ) De datum van aanko~st . was oorspronkelijk . vastgesteld op 28 April, doch in 
verband met de ongunstige weersgesteldheid moest het vertrek uit Engeland 
van Koningin en Prinses tot 3 Mei worden uitgesteld. Hare Majesteit woonde 
reeds den volgenden dag, op 4 Mei, in gezelschap van H.K:H. PrinS€s Juliana 
den k:inderzang bij op ' da Groots Markt · en bezocht toen nogmaals · het Stadhuis. 
Dit bezoek was echter niet . officieel. Een verslag van deze bezoeken vindt men 
in de plaatselijke pers van resp. 24 Maart eri 5 Mei 1945. 
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Menigeen herinnert zich voorts nog het bezoek van Koningin en 
Prinses op Vrijdag 4 Mei aan de aloude Baroniestad Breda, toen 
Zij ongedwongen onder het juichende publiek verkeerden, evenals 
de radiorede van H.M. op Zaterdagavond 5 Mei over den zender 
Herrijzend Nederland gericht tot het Nederlandsche volk . . Hierin 
bracht de Koningin hulde aan haar .onderdanen hier en overzee, 
die vijf lange en bange jaren getoond hadden om ook onder zeer 
moeilijke omstandigheen het Huis van Oranje tro~w te blijven, 
speciaal aan de verzetslieden, die goed en bloed hadden géwaagd 
en bovenal aan hen, die in dezen strijd wçrren gevallen. Des Zon
dags ging de Koningin; thans met de Prinses, weer ter kerke naar 
Breda, ditmaal onder het gehoor van Ds. Westerveld, terwijl op 
27 Mei ook een bezoek werd gebracht aan de Kathedraal, waar 

in een specialen pevrijdingsdienst de bisschop van Breda, Z.H. 
Exc. Mgr. P. Hopmans, r,et woord voerde en de Vorstinnen uitg?
leide deed. De massale huldiging der Hooge gasten op "Anneville" 
door de !3redasche bevolking werd op Woensdag 9 Mei nog eens · 
herhaald, toen de stoet werd gevormd door enkele tienduizenden 
per auto, fiets, boerenkarren, allerlei vaak antieke vehikels en de 
meesten per pedes apostolorum, waaronder vele vereenigingen. 
Ditmaal waren het enkele tienduizenden uit de Baronie , die van 
hun onwankelbare trouw aan het Huis van Oranje getuigenis af
legden. H.M. de Koningin en Prinses Juliana vertoonden zich we-

·. derom op het terras van het buitenverblijf en namen gedurende het 
geheele defilé de spontane huldeblijken van de duizendkoppige 
menigte in ontvangst. 
Tijdens Haar verblijf op "Annevilla" wandelde de Koningin meer-

' malen in de landelijke omgeving van het buitenverblijf, om met de 
inwoners van het dorp Ulvenhout en het gehucht GeBrsbroek een 
praatje aan te knoopen, hen in hun woningen op te zoeken, of 
wel in de stad Breda in gezelschap van de Prinses een leidster
cursus van de Nationale Gezinszorg aan de Markkade bij te wo
nen en elders op andere wijze van Haar groote bel~ngstelling bij 
den wederopbouw en het volksherstel blijk te geven.· Zoo bezocht 
ook de Prinses het Noodziekenhuis aan den Boeimeersingel en de 
Rosaschool, waar de Repatrieeringsdienst was gevestigd, om ken
nis te nemen van . het werk dezer organisatie, zich persoonlijk te 
interesseeren voor de lichamelijk lijdende en door deportatie ge
troffenen, thans weder teruggekeerd uit Duitschland en elders en 
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hun persoonlijk een bemoedigend woord toe te spreken. In· het 
Noodziekenhuis, waarvoor de Prinses als Eere-V oorzitster van het 
Roode Kruis bijzondere belangstelling toonde, sprak Zij bij een 
rondgang door het geheele gebouw met talrijke patiënten afzon
derlijk, hetgeen velen ontroerde. 
Nadat de . Nederlandsche regeering met volle medewerking der 
Geallieerden van Londen naar Den Haag was overgebracht en op 
23 Mei het kabinet voor de eerste maal weer in bevrijd Nederland 
vergaderde in het Departement van Binnenlandsche Zaken, was 
ook voor de Koningin het tijdstip gekomen om haar residentie van 
Breda's omstreken naar Het Loo te verleggen. Spoedig daarop 
vertrok de Prinses naar Canada, om de Prinsesjes terug te halen. 
Ter gelegenheid van het vertrek van H.M. de Koningin naar Het 
Loo noodigde H.M. de bewoners van de buurtschap Geersbroek 
nabij Haar tijdelijke residentie "Anneville" Woensdagavond 20 

Jurii uit op een intiem avondpartijtje . . Om half acht des avonds 
trok een opgetogen menigte naar het landgoed, waár H.M: ve~
blijf hield. De genoodigdei;i werden op eenvoudige, · doch · t~effend 
hartelijke wijze verwelkomd door H.M. de Koningin en Prinses 
Juliana. Het terrein was feestelijk versierd en op het grasveld 
voor "Anneville" stonden tafeltJes en stoelen. De stemming was 
E;r zoo, want de vorstelijke Personen waren zóó hartelijk en onge
dwongen, dat de meest eenvoudige Geersbroeker zich dadelijk 
in dit Hooge gezelschap thuisgevoelde. Des te meer kon dit het 
het geval zijn, toen men ook muzikanten opmerkte in oude:twetsche 
boerendracht. 
Toen de muziek inzette en tot dansen noodde, gaf H.K.H. de Prinses 
onmiddellijk Zelf het voorbeeld, zoodat in een wip het terrein was 
bezet met vroolijke en enthousiaste dansers. Van tijd tot tijd wer
den de gasten onthaald op tulband, limonade, bier enz. Jammer 
genoeg kwam er plotseling een flinke donderbui, waardoor de 
feestvierenden wel genoodzaakt waren voor een tijd beschutting 
te zoeken. 
Maar de stemming leed er niet onder e~ de bev.olking bleef even 
spontaan uiting geven aan haar enthousiasme. De beide Vorstin" 
nen bewogen zich gemoedelijk onder de gasten en H.K.H. de · Prin
ses diende eigenhandig gebakjes rond. 
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Ook aan dit "sprookje", zooals de heer Thijssen het terecht noem
de, die zich welwillend als woordvoerder der gasten beschikbaar 
stelde, kwam een einde, toen de tijd van vertrek was gekomen. 
Op de hem eigen vJotte manier zei de spreker: ,,Het sprookje 
van Geersbroek is ten einde. Maar tot in lengte van dagen zal 
dit aan onze kinderen en kleinkinderen worden verteld". Uit naam 
van alle buurtbewoners bedankte hij H.M. de Koningin zeer har
telijk voor de groote eer, door Haar en de Prinses aan Geersbroek 
bewezen. 
Hare Majesteit nam toen het woord en dankte den heer Thijssen 
voor zijn innemende toespraak en allE~ buurtbewoners voor de 
groote blijken van belangstelling tijdens Haar verblijf op "Anne
ville" ondervonden en zei, dat Geersbro~k steeds in Haar gedach
ten zal blijven. 
Tot slot dansten allen met H.K.H. Prinses Juliana rond Hare Maje
steit en zongen den traditioneelen en ir1 dit geval zeker ev~n. 9p

rechten als eerbiedigen wensch : ,,Lang zal Zij leven ! " De een~ 
voudige en intieme avondpartij in de Ulvenhoutsche heerlijke 
boss.chen werd op waardige wijze besloten met · het "Wilhelmus". 

Daarna trok H.M. zich terug, doch op Haar verzoek bleven ··. de 
gasten zich nog wat vermaken, hetgeen natuurlijk bij ieder in 
goede aarde viel.' H.K.H. de Prinses bleef onder de genoodigden. 
Er werden nu nog worstenbroodjes met bier gepresenteerd. Om 
elf uur werden allen door H.K.H. uitgeleide gedaan en ieder der 
eenvoudige buurtbewoners ging vol lof over dezen even zelàzamen 
als onvergetelijken avond huistoe. De hechte band met Oranje 
wàs ook hier weer eens verstevigd en met dankbare herinnering 
aan het tijdelijke verblijf van de Koninklijke Barones van Breda 
raakt ook thans nog elke Geersbroeker, die dit afscheid heeft mee
gemaakt, daarover niet uitgepraat. 
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ZOMERTIJD 
door Kees Leijten 

Ruim twee weken geleden is de zomertijd weer begonnen. 
Het is 's avonds langer licht en 's morgens langer donker. 
De wintertijd is eigenlijk de juiste tijd. 
Nederland volgt met zijn tijd de Midden-Europese tijd. 

Vroeger waren er veel meer tijdzones. 
In Nederland bestond de Amsterdamse Middelbare tijd die bijna 
twintig minuten voorliep op de West-Europese tijd, de zoge
naamde Greenwich Mean Time ( GMT ). 

De Duitse bezetter beval reeds op 15 mei 1940 dat Nederland de 
Midden-Europese tijd zou aanhouden evenals Duitsland en 
Frankrijk. De klok moest 40 minuten vooruit om in de wintertijd 
gelijk te lopen en nog eens 60 minuten omdat inmiddels de 
zomertijd in Duitsland was ingevoerd. 
Nederland schafte na de Tweede Wereldoorlog de maatregel 
van de bezetter, de zomertijd, af maar hield wel de Midden
Europese tijd aan. 

Door de oliecrisis in 1973 gingen er weer stemmen op om de 
zomertijd toch weer in te voeren. Het zou vooral 's avonds veel 
energie besparen. 'Morgens zou het weinig schelen. De mensen 
waren toch niet meer zo vroeg uit de veren dan vroeger. 
In 1977 werd in Nederland in navolging van andere West
Europese de zomertijd weer ingevoerd. 
Dat betekent dat in West-Europa bijna overal dezelfde tijd geldt. 
Alleen het Verenigd Koninkrijk en Portugal houden de GMT aan. 

De zomertijd loopt sinds 1977 van d e eerste zondag van april tot 
en met de laatste zaterdag van september. 
Enkele jaren geleden kwam er nog een maand bij en nu is de 
laatste zomerdag de laatste zondag van oktober. 

Ook dit jaar gingen weer stemmen op om de zomertijd af te 
schaffen: Bij mens en dier was de biologische klok verstoord. 
Velen vinden het heerlijk 's zomers lang van de zon te genieten. 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 
door Wim Joosen 

Heusdenhout is nu vooral bekend als een wijk van Breda. 
Tot 1961 hoorde Heusdenhout tot de gemeente Nieuw-Ginneken 
De ontwikkeling tot stadswijk begon ongeveer vijftig jaar geleden. 
Tot dan toe was Heusdenhout een overwegend agrarische buurt
schap. Of het in alle opzichten voldeed aan de term 'dorp' of dat 
het eerder een 'gehucht' was, laten we hier in het midden. Het 
feit ligt er, dat de stadsuitbreiding zich in een relatief korte tijd 
voltrok. Zou er in die tijd wat meer aandacht zijn geweest voor 
regionale historie, dan waren er vast wat meer elementen uit het 
verleden in de stadswijk ingepast. 
Het is niet anders. Wat overgebleven is uit oud-Heusdenhout 
moeten we blijven respecteren. Wat verdwenen is kunnen we in 
herinnering terugroepen. Oude afbeeldingen, tekeningen, foto's, 
landkaarten en vooral verhalen van mensen, die er -vóór 1960-
zijn geboren, kunnen hierbij helpen. 

Het past binnen de visie van de wijkraad Heusdenhout om in het 
wijkblad ook aandacht te schenken aan de historie. Want, wie 
alleen aandacht heeft voor het heden en voor de toekomst mist 
een belangrijke dimensie. 
Het gebied waarover het in deze rubriek zal gaan, omvat het bo
venste deel van de oorspronkelijke gemeente Ginneken en 
Bavel, zoals aangegeven in nevenstaand kaartje uit 1869. 

Zoals op het kaartje goed te zien is, grensde de Gemeente 
Ginneken en Bavel niet rechtstreeks aan de stad Breda. Het 
grondgebied van Teteringen lag in die tijd tussen de vesting en 
de Gemeente Ginneken en Bavel . 

In elk nummer van het wijkblad Heusdenhout ( en in de Brieven 
van Paulus) willen we een onderwerp aan de orde stellen. Hierbij 
kunt u ons helpen. Komt u uit het oorspronkelijke Heusdenhout 
of weet u er veel van, laat het de redactie weten. Hebt u mooie 
(of minder mooie) herinneringen aan deze streek, deel deze met 
ons en met uw wijkbewoners. 
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Hebt u oude foto's of afbeeldingen over Heusdenhout ? Stel ze 
ons even ter beschikking, we maken er een scan van en u krijgt 
ze per omgaande ongeschonden terug. Doe er uw eigen verhaal 
bij. Bent u moeilijk ter been, geen punt, wij komen bij u langs. 
Neem contact op met de redactie van het wijkblad. 
U kunt ook contact opnemen met Wim Joosen (Heusdenhout); 
Jan van Dorst of Ad Oomen (Bavel) of Kees Leijten (Ulvenhout), 
allen lid van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 167 
APRIL - GRASMAAND - PAASMAAND 
Waar de wind op paasavond slapen gaat 
Hij tot pinksteren toe daaglijks opstaat 

MEI - BLOEIMAAND - MARIAMAAND 
Al is Mamertus oud en grijs (11/5) 
Hij houd van vriezen en van ijs 

JUNI -ZOMERMAAND - ONWEERSMAAND 
Met Sint Antonius nat ( 13/6) 
Drinkt de boer zich zat 

UITSPRAAK 169 
Belangrijk is de weg die je gaat, 
Belangrijker is het spoor dat je achterlaat 

KOOP NEDERLANDSCHE WAAR 
DAN HELPEN WE ELKAAR 

(ADVERTENTIE 1933) 
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ADR. VAN DONGEN FA_ W. M. Hu R KX 
SCHOEN- EN LEDERWARENMAGAZIJN ROZENLAAN 17 
WILHELMINASTRAAT 4 - GINNEKEN 

Telefoon 51 50 

Wij hebben steeds het beste 
W Ij z Ij n s t e e d s h et goed k o o p s te 

SIGARENMAGAZIJN 

A. V.D. MUREN &ZN. 
Al leen verkoop 

voor Ginneken van Carl-Upmannsigaren 

HUIS- EN DECORATIESCHILDERS 

GINNEKEN 

Handel in alle soorten BRANDSJOffEN 
Speci1111l adres voor BRECH-(QKES 

SCHOEN HANDEL 
MAAT• EN REPARATIEZAAK 

Uitsluitend Kuipgelooid Zoolleer 

BILLIJKE PRIJZEN 

Dennenlaan 4 - Ginneken H. Adriaansen en Zoon 
Tel. 5518 Giro 210676. 

WIJ REPAREEREN 
Electro-motoren, Dynamo's Stofzuigers, 
alle · 
Nikkelwerken, Magneten versterken, enz. 
fijn Mechanieken, K.-M. tellers, Regiteur 
toestellen, Contróle-apparaten enz. enz. 

J. HULS-v. o. BROEK 
DUIVEVOORDESTR.54 - GINNEKEN -TEL.5250 
Speciaal adres voor H. H. Handelaren 

BAVEL B83 

CHOCOLATERIE "SEGEREN" 
Specialité, Bonbons, Luxe Dozen 

Verkade' s artikelen 

Kerkstraat 21 
GINNEKEN 

ADVERTENTIES VAN TOEN 
In oktober 1938 verscheen in de gemeente Ginneken en Bavel 
de Anti Annexatiekrant.. Die werd huis aan huis bezorgd in onze 
oude gemeente. 
De kosten werden gedekt door een pagina advertenties van 
bedrijven. Sommige bedrijven bestaan nog, andere zijn 
verdwenen. 
In de komende Brieven zullen we ze als bladvulling gebruiken. 
Een vraag aan U: Indien u de advertentie ziet van een niet meer 
bestaand bedrijf en u kunt er iets van vertellen, laat het ons 
weten. Hele kleine of erg grote verhalen, alles is welkom. Zend 
ze naar ons redactieadres leijtenhooijen@zonnet.nl of Craenlaer 
18 Ulvenhout met duidelijke afzender, zodat we contact met u op 
kunnen nemen. 
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foto omslag: sfeerbeeld in Voorbos Ulvenhout door Anneke Oomes 

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. 

Secretariaat 
Girorekening 
E-mailadres 

BRIEVEN VAN PAULUS 

: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-561 29 69 
: 37 13 311 t.n .v. Paulus van Daesdonck 
: paulus@ulvenhout.com. website : paulus.ulvenhout.com 

Is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd 
onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine 
bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente 
Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken . 

Kees Leijten; Anneke Oomes; Louis Vriens Redactie 
Redactieadres : Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout 076 5612742 leijtenhooijen@zonnet.nl 
Lay-out en vormgeving Kees Leijten . 

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) 

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 
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2009 
2008 
2007 
2007 
2008 
2009 
2009 

Jan van der Westerlaken + : Erevoorzitter Gerard Mous + Erelid Jan van I Jong n f relld 

PUBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum) 
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1985 
1986 
1987 
1987 
1990 
1990 
1994 
1994 
1996 
1996 
1996 
1997 
1999 
1999 
2003 
2004 
2006 
2006 
2007 
2008 

Monumentenboekje 
Molen 'De Korenbloem' 
130 jaar Mariaschool 
Korenmolen De Hoop 
Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
Driekwart eeuw Constantia 
David T omkins 
100 jaar school Galder 
Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
Bibliografie 1 
Tussen Witte Wolk en Anneville 
Wandelen in Strijbeek 
Kerken in Bavel 
Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
Het Mastbos en Van Schermbeek 
Gem. Nw Ginneken in verleden en heden 
De Ginnekensche Tramweg Mij . 
Bibliografie Il 
Wandelen op Luchtenburg 
Veldnamen 26 (Index) 
Gemaallijst 1795 
Straatnamen 
Carnaval in Ulvenhout 
Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
Paters van de Heilige Harten 1916-2006 
Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 
50 Jaar KBO-Ulvenhout 
Mattheusschool Galder 125 jaar 

LIDMAATSCHAP 

Jacques Jespers 
Jan . van der Westerlaken 
Kees Leijten 
Herman Dirven, Karel Leenders e a 
Dr. Jan de Lepper 
Herman Dirven , Jan van der Westerlaken 
Jan en Rob van der Westerlaken 
Drs. Harrie Verhoeven (BvP 39) 
Adam Verkooijen e.a. (BvP 44) 
Ir. Christ Buiks (per deel) 
Brieven van Paulus 46 
Mariette Beugels, Kees Leijten (BvP55) 
Jacques Jespers 
Jacques Jespers en Drs. Harrie Verhoeven 
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC 
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Jacques Jespers 
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
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Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus· uit 
11 t lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2009-2010 € 1 l , 




