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OORKONDEN EN DIPLOMA'S 
"Oorkonden en Diploma's" is een nieuwe, korte tentoonstelling 
die Paulus op 2 september opent. Een korte tentoonstelling, 
daar op de 11 e van de 11 e ruimte gemaakt moet worden voor 
een tentoonstelling over "55 jaar Carnaval in Bavel". U leest er 
meer over in dit weer dikke nummer. 
Opnieuw moesten we weer enkele artikelen laten liggen voor 
een volgende uitgave. En toch blijven we u vragen om kopij. 
Loek Laarhoven brengt in dit nummer echt nieuws over het bom
bardement op Wörishofen in 1944; Jacques Jespers vertelt uit
voerig en zeer gedocumenteerd over het grote monument op de 
begraafplaats bij de N.H.Laurentiuskerk in Ginneken. Opnieuw 
interessante bijdragen van Wim Joosen en Toon van Miert. 
En wat vond u van onze excursie dit jaar? Louis vertelt er over. 
Secretaris Niek Kools vat het verenigingsjaar van Paulus samen 
en zal dat op de jaarvergadering in beeld herhalen. Dat leest u 
tussen de regels door. . 
Steeds meer leden werden gratis abonnee op onze PaulusMail. 
Zij missen daardoor niets van het leven van onze vereniging. 
Willen we onze vereniging blijven steunen nu de gemeente
subsidie vervallen is, dan zullen er meer leden bij moeten ko
men. Helpt u ons? We moeten weer groeien ! 
Geniet van de 190e aflevering van onze Brieven van Paulus en in 
september en oktober van onze tentoonstelling van en over 

DOCUMENTEN EN DIPLOMA'S. 

paulus@ulvenhout.com paulus.ulvenhout.com 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw -Ginneken 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

Op vakantie in binnen- of buitenland is het altijd een interessante 
ervaring om op onverwachte plaatsen een museumpje te 
bezoeken. Dat staat dan garant voor een leuke middag. 

Tot nog toe was ons museum tijdens de vakantieperiode 
gesloten. Dit jaar voor het eerst zal het museum van "Paulus van 
Daesdonck" op alle woensdagmiddagen ook tijdens de 
vakantieperiode geopend zijn. Met dank aan de vrijwilligers die 
dit.mogelijk.maken. 
Op deze manier bieden wij vakantiegangers die onze regio tot 
hun tijdelijke verblijfplaats hebben verkozen de mogelijkheid om 
in ons entreevrije museum de nodige cultuurhistorie op te 
snuiven, en leveren wij onze bijdrage om onze omgeving op 
toeristisch gebied nog attractiever te maken. 

Ik neem aan dat zowel de Gemeente Alphen-Chaam alsook de 
Gemeente Breda dit initiatief van harte toejuichen. Van de 
bescheiden subsidie die wij van hen mogen ontvangen, en waar 
we heel blij mee zijn, wordt het rendement nog hoger. Tevens 
verlagen wij de behoefte om de aan "Paulus van Daesdonck" 
toegekende gemeentelijke subsidie in negatieve zin te herover
wegen. Als elke Euro cultuursubsidie evenveel maat-schappelijk 
rendement op gaat leveren als in ons museum gaan we een rijke 
toekomst met veel cultuur en recreatie tegemoet. 

Goede vakantie toegewenst en veel leesplezier in Brieven van 
Paulus 190 

Gerard Oomen, voorzitter 
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37e JAARVERGADERING 
Op maandag 10 september 2012 houdt onze heemkundekring zijn 
zeven en dertigste algemene ledenvergadering in De Tussenpauz 

te Bavel. Aanvang 20.00 uur 

AGENDA 
1 Welkomstwoord door de voorzitter en med~delingen 
2 Notulen van de 36e algemene ledenvergadering van 

19-09-2011 gepubliceerd in B.v.P.190 f t, ~~ 
3 Jaarverslag van de secretaris gepubliceerd in BvP 190 r ~ (/ '.J 
4 Verantwoording van het financieel beleid en de geldmiddelen 

in het afgelopen verenigingsjaar door de penningmeester 
5 Verslag van de kascommissie ( Jo Box en Thorn Neger) 
6 Benoeming van de leden van de kascommissie voor het 

verenigingsjaar 2011-2012. Jo Box treedt af. 
7 Vaststellen van de door de penningmeester opgestelde begro

ting voor het jaar 2011 1r2012. 
8 Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

volgens rooster Gerard Oom en, Niek Kools en Louis Vriens 
af. Allen stellen zich herkiesbaar als bestuurslid. 
Ingevolge artikel 6 lid 2 van het huishoudelijk reglement dienen de namen 
van andere kandidaten minstens 5 dagen vóór de vergadering aan het 
secretariaat bekend te worden gemaakt onder overlegging van een 
voordracht met 10 handtekeningen en een bereidverklaring van de 
kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden 

9 De activiteiten van het afgelopen jaar in beeld 
10 Rondvraag 
11 Sluiting van de jaarvergadering omstreeks-21.00 uur. 

Na de pauze met worstenbrood van onze sponsor Hofleverancier 
Van Disseldorp houdt Guus Rombouts een lezing met als titel: 

OVER HET DOEN EN LATEN VAN RESTAUREREN 
DE GANG VAN EEN UURWERKRESTAURATIE 

* * * 

LET OP 
VOORTAAN BEGINNEN DE ACTIVITEITEN OM 20.00 UUR 
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AGENDA 2012 (167) 
aug. 
05 
15 

sept. 
02 

08 
09 

10 

okt. 
06 
07 
22 

nov. 
04 
11 

19 

dec. 
02 

museum gesloten; woensdagmiddagen wel open. 
Brieven van Paulus 190 

opening nieuwe tentoonstelling: 
NAAR WAARDE GESCHAT 14.00 uur 
Open Monumentendag. (zie artikel in dit blad) 
Open Monumentendag gemeente Alphen-Chaam 
Aanvang 1 O uur - nw fietsroute Galder (zie ons artikel ) 
37e jaarvergadering in de Tussenpauz te Bavel 20.00 uur. 
Na de pauze met worstenbrood van Hofleverancier Van 
Disseldorp houdt Guus Rombouts: een lezing: 
OVER HET DOEN EN LATEN VAN RESTAUREREN 
DE GANG VAN EEN UURWERKRESTAURATIE 

Volkskundedag te Gilze - zie aankondiging in dit blad. 
museum open 
"MISSIONERING; VAN TRADITIE NAAR MODERNE 
BELEVING" lezing door pater Luuk Wouters in de zaal 
van de paters te Meersel-Dreef: Aanvang 20.00 uur 

museum open. De laatste maal "Naar waarde geschat" 
opening nieuwe tentoonstelling: 
55 JAAR CARNAVAL IN BAVEL 
lezing" WINTERFEESTEN" door drs Ineke Strouken, 
in de Pekhoeve te Ulvenhout. Aanvang 20.00 uur 

museum open 

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 op nieuwjaarsdag, carnavalszondag, op Pasen, 
Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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37e JAARVERSLAG PAULUS VAN DAESDONCK 
VERENIGINGSJAAR 2011-2012 
door Niek Koels 

1. Algemeen 
Onze Heemkundevereniging Paulus van Daesdonck telde aan 
het eind van het verenigingsjaar: 560 leden. 
Samenstelling bestuur: Gerard Oomen, Niek Koels, Hans van 
der Zanden, Kees Leijten, Toon van Miert, Toon Goos, Louis 
Vriens en Joke van Baal. 
Er zijn dit jaar 9 bestuursvergaderingen geweest en veel verga
deringen van de werkgroepen. 
De vereniging ontving dit jaar geen subsidie meer van de ge
meente Breda , maar wel kwam het bedrag van het voorgaande 
jaar alsnog bij ons binnen. 
Van de gemeente Alphen-Chaam kregen we wel de jaarlijkse 
subsidie. 
De vereniging is dit jaar overgegaan op automatische incasso. 
De meeste leden doen hieraan mee. 

2. Activiteiten 
a) Er zijn 5 Brieven van Paulus verschenen: 186 t/m 190, 
waaronder het boekje van Ben van der Veer over "Oude namen 
in Nieuw-Ginneken". 

b) Er waren 4 lezingen: 
· 200 jaar Burgerlijke stand (Kees Heijstek) 
- Het verbeten verzet op de Vloeiweide 

(Rinie Maas en Janus Jochems) 
- Misdaad en justitie in de 18e eeuw 

(Frank van Gils en Karel van Campen) 
- Landgoederen Hondsdonk en Luchtenburg (Piet Nuijten) 

En na de jaarvergadering werden diverse oude films vertoond 

c) Er waren 2 tentoonstellingen: " 200 jaar Burgerlijke stand" en 
"Adriaan van Campen en criminaliteit in de 18e eeuw". 

d) Muziekmiddag op 22 januari: groep Elckerlyc uit Oisterwijk 
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e) Fietsexcursie op 12 mei: landgoederen route 

f) Paulus nam deel aan de regionale heemquiz voor:. de 
heemkringen van West-Brabant in Hoeven (4-11 ). Verder deden 

· wij ook mee aan de dorpsquiz in Bavel (28-10) en de dorpsquiz 
in Ulvenhout (13-1 ). 

g) Promotie: 
· Heusden hout (8-10) 
- Museumweekend (15-4) 
- Bavel anno (24-6) 

Van bijna al deze activiteiten vindt U verslagen in de Brieven 
van Paulus. 

3.) Taakgroepen(permanent) en projectgroepen (tijdelijk 

a) Redactie Brieven van Paulus: 
Kees Leijten is hoofdredacteur voor deze veelomvattende taak. 
Gelukkig wordt hij bijgestaan door het andere redactielid: Louis 
Vriens. 
De leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven, ontvangen 
geregeld de zg. PaulusMail. 

b) Depots en werkruimte: 
Archivering is een zaak van lange termijn. Jan Grauwmans, 
Kees Leijten en Toon van Miert komen al jaren op woensdag
morgen in een van de depots in Ulvenhout bij elkaar om te 
inventariseren en te registreren. Zij zijn dan te vinden in de 
kelder van het Dienstencentrum, of in de kelder van De Donk. 
Een ander depot is een ruimte in de oude brandweerkazerne aan 
de Slotlaan. 

c) Museumwerkgroep 
In di~ verenigingsjaar is er een werkgroep Museum opgericht, 
waarin onder leiding van Kees Leijten nog 4 andere leden zitting 
hebben, namelijk Joke van Baal, Karel van den Hout, Frans van 
Aert en Thorn Neger. 
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Zij organiseren het onderhoud, het schoonmaken, de inrichting 
en alle andere zaken die op het museum betrekking hebben. 
Paulus streeft ernaar om minimaal 2 x per jaar een tentoon
stelling te organiseren in het museum. 

d) Gens Pauli: 
Het aantal akten van de burgerlijke stand in Gens Pauli is dankzij 
het werk van 3 mensen ( Aline van der Zanden, Toon van Gestel 
en Cor van Praat) inmiddels opgelopen tot bijna 6000. 
De periode van 1614 tot 1848 hebben we nu online in de vorm 
van ruim 54.000 vermeldingen van 9400 personen. 
Ook de ruim 12.000 bidprentjes die zijn ingevoerd in ons 
museumsysteem, zijn via Gens Pauli te doorzoeken. 

e) Werkgroep Heusdenhouts Historie 
Deze groep, bestaande uit Wim Joosen, Ad Oomen, Bep 
Kerstens, Cees van der Velden, Dolf Piederiet en Kees Leijten, 
publiceert historische verhalen over Heusdenhout in 'Heusden
houts Nieuws' , het informatieblad van de Wijkraad Heusden
hout, en in de Brieven van Paulus. 
De werkgroep werkt nauw samen met de Wijkraad. 
In oktober werd een succesvolle fototentoonstelling georgani
seerd. 
Met oudere bewoners worden gesprekken gevoerd, die worden 
verwerkt tot geschreven verhalen. 
Veel oude foto's van inwoners en gebouwen van het oude 
Heusdenhout zijn al verzameld. Alle informatie wordt digitaal 
opgeslagen. 
In voorbereiding is het samenstellen en uitgeven van een 
(foto)boek over Heusdenhout en de St. Annakapel. 

4. Contacten met anderen 
- Brabants Heem: regio-overleg in Terheijden (11-10) en 
Teteringen( 17-4) 
- Vergadering Brabants Heem op provinciaal niveau in Oirschot 
( 17 november en 26 april) 
- . Diverse HKK in onze regio, o.a. ruilabonnementen tijdschriften 
- Diverse andere musea (aankondigingen activiteiten) 
- Betrokken bij klankbordgroep Klokkenberg 
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Bezoekersplatform Stadsarchief Breda 
Overleg met gemeente Alphen-Chaam over monumenten 

5.Museum · 
a)Het bestuur van het museum bestaa~ uit h~t bestuur van ?e 
HKK en 3 oud-bestuursleden van de Knng: Dick Meeren , Wim 
Langen en Adam Verkooijen. 
Er wordt minimaal 2x per jaar vergaderd. 

b) Belangrijkste activiteit in 2011 was he~ ~e~overen en bij de tijd 
brengen van het museum. Diverse act1vIteIten, waaronder het 
buitenwerk liepen door in het najaar. · 
Op 6 oktober was er een bijeenkomst om de bouwers te bedan-
ken. 

c) Werkgroep " Onderhoud museum" is opgeh_even, omdat de 
renovatie voorbij is. Daarvoor . in de plaats Is de Museum
commissie gekomen. Ons lid Thorn Neger, die in de _eers~e 
werkgroep zat als deskundige voor het groot onderhoud, zit nu m 
de Museumcommissie. 

d) De Stichting Paulus' Museum ontving subsidie van de ge
meente Breda en stichting 'tHofflandt. Breda bouwt de komende 
jaren de hoogte van het subsidiebedrag af. Er worden nog wel 
activiteitensubsidies gegeven. 
Daarnaast zijn wij blij met 14 sponsors die een jaarlijkse bijdrage 
geven aan ons museum. 

e)-Na de heropening van het museum op 4 september 2011 
kwamen er bijna 1500 bezoekers. 

6. Beleidsplan 2010 - 2020 . 
1 n ons beleidsplan is de ontwikkeling voor de komende Jaren 
aangegeven . . . . 
Het beleidsplan dient als leidraad voor de act1vIteIten die we 
gaan ondernemen. . 
Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld, waarin de te on-
dernemen werkzaamheden worden opgenomen. 
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Voor het afgelopen jaar waren de volgende onderwerpen 
gekozen: 

1) Opschonen museum: is grotendeels gebeurd 
2) Herinrichting museum: is grotendeels gebeurd 
3) Voltooien archivering depots: De kelder onder De Donk is 
goed ingericht en zelfs kregen we er meer ruimte. Alles is keurig 
geordend. 
In de kelder van het Dienstencentrum is heel hard gewerkt, 
maar er is nog veel werk te doen om alles uitgezocht en gearchi
veerd te krijgen. Hulp van vrijwilligers zou welkom zijn. 
Onze ruimte in de brandweerkazerne is nog niet ingericht. Kleine 
klussen kunnen daar straks worden uitgevoerd. 
4) Vaste schrijvers zoeken voor de Brieven 
Loek Laarhoven en Jacques Jespers leveren regelmatig artike
len. 
Wij zijn nog op zoek naar meer vaste schrijvers. 
5) Gericht zoeken naar vrijwilligers. Er is gelukkig een museum
commissie, die zich bezig ·houdt met zaken die met het museum 
te maken hebben. Toch hebben we meer leden nodig om onze 
ambities waar te maken. 
6) Aanpassen en onderhouden van onze website. 
De start is gemaakt. Onder de naam paulusvandaesdonck.nl 
wordt een nieuwe site gemaakt, die ook steeds geactualiseerd 
gaat worden. 

Voor het komende jaar willen wij ons bezig houden met de 
volgende activiteiten: 
Daar alles rondom het museum nu de aandacht heeft van de 
museumcommissie, vervallen die actiepunten. 
We blijven zoeken naar vaste schrijvers. 
De website is in wording. Er is echter grote behoefte aan iemand 
die wil helpen met het invoeren van de bibliografie. 

Als actiepunten voor het komende jaar: , 
1) Selecteren, schoonmaken en repareren van objecten in ruim
te brandweerkazerne en museum. Daarvoor zijn vrjwilligers 
nodig. 
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2) Het zoeken van een nieuwe (gratis) depotruimte om de 
grotere objecten op te slaan. Wie kan ons helpen? 
3) Verhogen van de bezoekersaantallen van het museum. Met 
name mensen die hun belangstelling niet bij één bezoek laten. 
Ook het betrekken van de jeugd is daarbij van belang. Het 
betekent dat de positie van het museum versterkt dient te 
worden. 

Gelukkig beschikken we over een museum dat prima 
gerenoveerd is en dat er weer jaren tegen kan. Het mag gezien 
worden! 
In het museum zelf zal het nodige dienen te worden aangepast 
om voorwerpen beter te presenteren. 
Met de hulp van veel enthousiaste vrijwilligers hopen wij het 
komende jaar weer een stuk in de goede richting te komen 
Alle mensen die zich dit jaar voor onze Heemkundevereniging 
en voor de stichting (museum) hebben ingezet: hartelijk bedankt! 

OVER HET DOEN EN LATEN VAN RESTAUREREN 
DE GANG VAN EEN UURWERKRESTAURATIE 

In de kamer van ons museum prijkt sinds medio november 2011 
een fraaie staande klok met een uurwerk dat gemaakt werd door 
de Belgische uurwerkmaker Joannes Franciscus Abbeel en aan 
het museum is geschonken door Guus Rombouts uit Ulvenhout. 
Het uurwerk werd in de winter van 2007 /2008 gerestaureerd, na
dat Guus het eerder dat jaar in sterk verwaarloosde staat bij een 
antiquair had aangetroffen en aangeschaft. 
Samen met zijn vriend, Piet Raats, heeft hij het weer in de 
oorspronkelijke werkende staat teruggebracht. De restauratie 
omvatte meer dan honderd uren. 
Problemen moesten worden opgelost; de nodige uurwerk-tech
nische herstellingen, schoonmaak- en ontroestingswerk werden 
uitgevoerd. Alles met veel zorg en geduld; een heel proces, 
alsmede de nodige bronnenstudie. 

Op de jaarvergadering vertelt Guus over zijn grote hobby, het 
restaureren van antieke uurwerken. 
Kom en luister, maandag 10 september in de Tussenpauz Bavel. 
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Notulen 368 jaarvergadering 
Op 19 september 2011 in de Tussenpauz' te Bavel 
door Niek Kools, secretaris 

Behalve 8 bestuursleden hebben nog 72 leden de presentielijst 
getekend. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur, met een 
hartelijk welkom aan iedereen, maar in het bijzonder het erelid : 
Jan van Dongen. 
Daar er geen afmeldingen zijn, stelt hij dat er dus eigenlijk op 
deze avond 580 leden zouden hebben moeten zijn. Hij houdt een 
ogenblik stilte voor de 14 overleden leden in het afgelopen jaar. 
De voorzitter geeft aan dat het een feestjaar is voor het museum: 
het bestaat 25 jaar en het is dankzij diverse subsidies grondig 
aangepast. Als dank voor de fantastische hulp van diverse 
vrijwilligers, worden zij op_ 6 oktober a.s. uitgenodigd voor een 
gezellige bijeenkomst. 
2 Leden ontvingen dit jaar een Koninklijke onderscheiding: Adam 
Verkooijen, die zeer veel voor het museum heeft gedaan, en Jan 
Roovers. 
Aan de interessante fietstocht in mei werd door weinig leden 
deelgenomen. Waarschijnlijk was het vervoer van de eigen 
fietsen voor velen toch een bezwaar. Voortaan streven wij ernaar 
de fietstocht te laten beginnen vanuit het museum. 
De voorzitter heeft zorgen om het dalend ledental. Door actief 
met p.r. bezig te zijn hopen wij toch rond de 600 leden te 
kunnen houden. · 
Er zijn ook zorgen over de financiën. We krijgen geen subsidie 
meer van Breda voor de Heemkundekring en geen subsidie voor 
de personele kosten van de medewerker in het museum. 
Het gevolg is dat we meer werkzaamheden zelf moeten 
uitvoeren en dat kan alleen als we creatiève oplossingen 
bedenkerr en als we meer vrijwilligers krijgen die ons willen 
helpen. Hij doet een dringende oproep aan de leden om zich te 
melden. 
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2. Notulen 34e jaarvergadering 
Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. 
De voorzitter dankt de secretaris. 

3. Jaarverslag 
De secretaris presenteert het jaarverslag. (gepubliceerd in BvP 
186 dd 15 oktober 2011) 

4. Financieel beleid 
De penningmeester geeft aan dat er een klein positief resultaat is 
van€ 40,-
Dat komt omdat er geen subsidie van Breda is gekomen. 
Na de vergadering blijkt dat Breda het afgelopen jaar wel 
subsidie aan de Heemkundekring heeft gegeven (voor de laatste 
keer), maar dat zij dat overmaakten aan het museum. Dat is 
inmiddels recht getrokken. 
Heemkundekring en museum hebben gescheiden geldstromen, 
zowel wat inkomsten betreft als wat betreft uitgaven. Zo zijn 
bijvoorbeeld de sponsorgelden voor het museum. 

5. Verslag kascommissie 
De kascommissie is zeer tevreden over het gevoerde beleid en 
het inzicht van de penningmeester. 
De heer Box geeft als woordvoerder van de commissie aan dat 
de vereniging blij mag zijn met zo'n penningmeester en stelt voor 
hem te déchargeren. De leden gaan hiermee akkoord door 
middel van applaus. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 
De heer Thorn Neger uit Bavel stelt zich beschikbaar om volgend 
jaar, samen met J. Box, de kascommissie te vormen. 

7. Begroting 2010 - 2011 
De begroting is in grote lijnen hetzelfde als die van het afgelopen 
jaar, echter zonder de subsidie van de gemeente Breda. 
De penningmeester kondigt aan over te willen gaan op 
automatische incasso, om de grote kosten van het huidige 
systeem (acceptgirokaarten) te beperken. Hiertoe ontvangen de 
leden binnenkort een brief. 
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Leden die op een andere manier de contributie willen voldoen, 
betalen voortaan € 19,- Voor de leden die via automatische 
incasso gaan betalen, blijft de contributie € 17, - Er worden geen 
acceptgirokaarten meer verzonden. 
De portokosten voor de Brieven van Paulus bedragen 20% van 
de uitgaven en dat is veel. 
Zijn er geen alternatieven vraagt een lid zich af: zelf afhalen aan 
het museum of rondbrengen? 
Het verspreidingsgebied van de Brieven is heel groot, tot ver in 
het buitenland. Door deze hoeveelheid Brieven, krijgen we een 
aangepast tarief. Dat valt weg als er minder verstuurd worden. 
Dit is de enige mogelijkheid. Bovendien komt hier ook weer de 
krapte aan vrijwilligers om de hoek kijken. 
Op een vraag of het ook niet digitaal kan worden verzonden, 
komt het antwoord dat dat ons leden gaat kosten: het is dan voor 
iedereen beschikbaar, zonder lid te zijn en veel mensen hebben 
niet de beschikking over een computer. Een van de leden laat 
weten: handhaaf het boekje zoals het nu is. 

8. Evaluatie actieplan 
Is in het jaarverslag aan de orde geweest 

9. Website onze zorg 
Wij willen onze website vernieuwen en beter actualiseren. Daar 
worden door het bestuur stappen voor ondernomen. 

10. Presentatie werkgroepen 
Is in het jaarverslag aan de orde geweest 

11. Bestuursverkiezing 
Als nieuw bestuurslid treedt toe: Joke van Baal-Smeekens. 
Er wordt afscheid genomen van Anneke Oomes, die 7 jaar 
bestuurslid was en sinds 1984 voor Paulus heeft geschreven en 
gefotografeerd. Zij had ook de contacten met de pers. Zij heeft 
veel voor Paulus betekend. 
Er wordt ook afscheid genomen van Jan Grauwmans, die vanaf 
de oprichting van de Heemkundevereniging, dus al 36 jaar 
bestuurslid is geweest. 
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Jan weet bijna alles van Nieuw-Ginneken en is een gezellige 
verteller. Hij heeft de depots mee opgericht en ingericht en blijft 
daar gelukkig ook bij betrokken. Jan heeft de hele geschiedenis 
van Paulus van Daesdonck meegemaakt en hij wordt benoemd 
tot erelid! 
Een luid applaus valt de gaande en komende bestuursleden ten 
deel. 

12. Wisseling voorzitterschap 
Voorzitter Toon van Miert treedt na 6 jaren af als voorzitter, maar 
hij blijft gelukkig als bestuurslid deel uit maken van het bestuur. 
Hij heeft op professionele wijze de vereniging geleid en deed dat 
op een voortreffelijke manier. Hij is overal bij betrokken en heeft 
veel energie in Paulus gestopt. 
Toon geeft aan dat een sterke leider nodig is nu er bezuinigingen 
voor de deur staan. Gezien problemen die zich voordoen, is 
daadkracht van het bestuur nodig en kun je niet alleen varen op 
het kompas van consensus. 
Toon vindt dat die kwaliteit gevonden wordt in de persoon van 
Gerard Oomen, die zijn opvolger wordt. 
Gerard, die al enkele jaren als bestuurslid van Paulus meedraait, 
ziet het als een grote uitdaging om alles aan te pakken. Hij roemt 
de kwaliteiten van zijn voorganger, die de lat altijd hoog heeft 
gelegd en steeds enthousiast en stimulerend was. Hij besluit 
met: maak nog maar veel mooie artikelen voor Paulus. 

13. Rondvraag 
Er komt een vraag over het digitaliseren van de films uit Bavel, 
die Paulus heeft. Ze zijn gemaakt door Johan van Ginneken. We 
zijn bezig om aan dat digitaliseren invulling te geven, maar de 
kosten zijn momenteel nog erg hoog. De film die we op de 
jaarvergadering zagen is bijvoorbeeld gedigitaliseerd. Hopelijk 
kunnen we met hulp van leden een groter aantal digitaliseren. 

14. Sluiting 
Om 21.15 uur sluit de voorzitter dit eerste deel van de avond af. 

In de pauze wordt het traditionele Bavelse worstenbrood 
uitgedeeld. 
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Na de pauze worden oude films van Paulus vertoond, onder 
andere de totstandkoming van het museum, gefilmd door ons lid 
Astrid Hoogerheijde, die ook het commentaar verzorgt. · 
De avond wordt besloten met 2 instructieve films van Schatten 
van Brabant: de filosofische beschouwingen van een schaapher
der en de oude eik van Den Hout. 
Deze. en nog vele andere interessante films zijn te vinden op de 
website: www.schattenvanbrabant.nl/film 

13.000 BIDPRENTJES 
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel. 
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de vervlo
gen jaren. Maar ook van familie van onze leden, die van elders 
komen. Hebt u nog prentjes? Paulus is er blij mee .. 
De gege~ens van de prer.itjes worden in onze computer inge
voerd. Er Is al een bestand van ruim 13.00 prentjes. 
Prentjes ze blijven welkom. Oud en nieuw, uit ons heem en van 
daarbuiten. 

CANON VOOR BRABANT 
Brabant krijgt een eigen canon voor het geschiedenisonderwijs. 
De Brabantse versie krijgt 33 vensters en is gebaseerd op de 
canon voor __ N~derland. De vensters uit de nationale variant zijn 
waar mogehJk in Brabants perspectief geplaatst. 
Hertog Jan naast zijn tijdgenoot Graaf Floris V; de grafheuvels 
naast de hunebedden; de eerste wereldoorlog met de doden
draad; het eerste vliegtuig in Etten-Leur naast de opkomst van 
Schiphol en de bevrijding van het Zuiden naast dat van Holland. 
De Canon voor Brabant is bedoeld voor het geschiedenis
onderwijs in het basisonderwijs en biedt leerkrachten hand
vatten om de Canon van Nederland met een Brabantse blik over 
te brengen op de leerlingen. 
"Blikken op Brabant" verschijnt in september. 



Toch nog ee!1 
vraagje 

Vragen staat vrij 

220 

Kees Leijten 
verwelkomt - vertelt 
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DE BEVRIJDING HERDACHT 
door Kees Leijten 

Naast de dodenherdenking op 4 mei wilde de gemeente Alphen
Chaam dit jaar ook de jeugd bij de herdenking betrekken. 
In samenwerking met de heemkundekringen Carel van Roy 
(Alphen), Ledevaert (Chaam) en Paulus van Daesdonck werden 
twee fietstochten georganiseerd vanuit Chaam, een richting 
Alphen en een richting Strijbeek. 
De twee tochten leidden langs oorlogsmonumenten in de 
dorpen. 
Paulus van Daesdonck ontving bij het Bisammonument in 
Strijbeek schoolklassen uit Chaam en Galder. 
Vol interesse luisterden de kinderen naar de verhalen over 
Bisam die verteld werden door Kees van de Made en Kees 
Leijten. 
Een mooi initiatief dat herhaling en navolging verdient. 

Kees van de Made aan het woord 
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BREDA 8 SEPTEMBER * ALPHEN-CHAAM 9 SEPTEMBER 

OPENMONUMENTENDAG 2012 
door Kees Leijten 

Op de 2e zaterdag en/of zondag van de maand september is het 
weer Open Monumentendag. 
De gemeente Breda viert het op zaterdag 8 september; de ge
meente Alphen-Chaam op zondag 9 september. 
Het motto is GROEN VAN TOEN 

8 september 
Breda heeft dit jaar een monumentenroute richting 's Princen
hage gepland en een richting Ginneken-Ulvenhout-lJpelaar. 

Er zal een route op papier verschijnen die leidt langs: 
-- Ginnekenweg - Ginnekenmarkt - Duivelsbruglaan 
- Ulvenhoutselaan- Dorpstraat - Molenstraat 
-- Vang - Pennendijk - richting Wolfslaar. 

In Ginneken kan de N.H.Kerk bezocht worden. In Ulvenhout het 
Grimhuysenpark; de Laurentiuskerk met zijn historisch ramen; de 
kruidentuin bij de Pekhoeve, Molen de Korenbloem en museum 
Paulus van Daesdonck met een nieuwe wisseltentoonstelling. 
Ook rijdt er een bus die o.a. stopt op-de Ginnekenmarkt, bij de 
Laurentiuskerk, de Molen en het Museum. 

9 september 
Op zondag 9 september zal ons lid, wethouder Ton Braspenning, 
om 1 O uur bij het oude raadhuis in Chaam twee nieuwe fiets
routes ten doop houden. 
Vanaf 10.30 kan men deelnemen aan de fietstocht. Startplaats 
Chaam bij het Raadhuis en het Ledevaertmuseum. In Galder bij 
de kapel. Deelnameprijs € 3,50. Men krijgt daarvoor twee 
fietsroutes en een consumptiebon twv € 1,-. 
Na 9 september zijn de routes te koop bij Ledevaertmuseum in 
Chaam, het Oudheidkundig museum in Alphen en bij museum 
Paulus van Daesdonck in Ulvenhout 
De routes lopen langs de Rijksmonumenten en gemeentelijke 
monumenten van de gemeente Alphen-Chaam. 
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LEZING LANDGOEDEREN 
HONDSDONK EN _LUCHTENBURG 

Verslag door Louis Vriens 

Piet Nuijten 
Dat de locale landgoederen inmid
dels een speciaal plaatsje in onze 
harten hebben verworven blijkt wel 
uit de massale opkomst voor de le
zing van Piet Nuijten in de Pekhoe
ve op 23 april. De luisteraars hin
gen aan de lippen van onze, op de 
Hondsdonk geboren en getogen, 
rasverteller. 

Inleiding 
Van oudsher telt onze streek veel 
landgoederen. In de late Middel
eeuwen werd door de Heer van 
Breda veel grond in achterleen 
uitgegeven. 

Hier werden zogenaamde versterkte huizen gebouwd. De ver
sterkte huizen bestonden oorspronkelijk uit een boerenhoeve 
waar in de 17e eeuw vaak een "Heerenkamer" werd aange
bouwd. Hier kon de rijke eigenaar in de zomer verblijven. In de 
18e eeuw werden bij de hoeven complete buitenplaatsen 
ingericht, soms werden er zelfs nieuwe landhuizen gebouwd. 

Hondsdonk 
De oude schrijfwijze van de naam Hondsdonk luidt: Honsdonc, 
wat kan duiden op een plaats met wilde begroeiing van 
waardeloos Honzenhout. Landgoed Hondsdonk stamt waar
schijnlijk uit de 14e eeuw. De naam wordt genoemd in 1364 als 
Claes van Oekel zijn nalatenschap verdeeld aan Peter van Ga
geldonk. De oude hoeve wordt in 1625 tijdens het beleg van 
Breda door Spinola verwoest. 
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huis aan het meer 

lucashoeve 
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Volgens Piet heeft de oude hoeve gestaan op het zogenaamde 
"Hoogweike'.'. Vanaf 't huidige landhuis ten zuiden over de beek 
aan de linker kant van de dreef. 
·De hoeve .werd niet meer op dezelfde plaats teruggebouwd. Vlak 
achter het- huidige landhuis is een nieuwe hoeve gebouwd, in 
1657 wordt er gesproken over het goed met vrij nieuwe gebou
wen bestaande uit: "hoeve, huysinge, schuere, kooien, hof, 
boomgaard, landen, weyden, bosschen en erven daaraan". In 
1702 worden tegen de boerderij enkele kamers aangebouwd, in 
1715 wordt voor het eerst gesproken over een huurcontract. 1 n 
1777 wordt de hoeve verkocht aan Lucas Willem Philip baron 
van de Borch, adjudant-generaal van Willem V. met deze Lucas 
van de Borch begint de familielijn naar de huidige familie Prisse. 

Lucas van der Borch 
Lucas werd geboren in Zutphen en behoorde tot de oostelijke 
adel. In het familiewapen komen de kleuren geel (goud), wit 
(zilver), zwart (schild voor de Leeuw) en rood (tong van de 
Leeuw) voor. Deze kleuren komen nog steeds terug op de luiken 
van hun bezittingen. 

Na zijn aanzienlijke militaire loopbaan heeft Lucas zeer 
voortvarend de inmiddels verwaarloosde bezittingen onder
handen genomen. Hij was een zeer geziene landbouwkundige. 
Hij liet sloten herstellen, heide ontginnen en liet paardenmest 
van het Bredase garnizoen naar Hondsdonk brengen om de 
grond vruchtbaarder te maken. 

Hij had het landhuis gekocht voor 10.500 gulden incl. 100.000 
bakstenen waarmee hij in 1795 het huidige landhuis begon te 
bouwen. het is niet bekend of de bakstenen afkomstig waren van 
de steenbakkerij achter Huis ten Bosch waar het bosje met 
leemputten nog steeds "de Steenbakkerij" wordt genoemd. 
De oude boerderij die haaks achter het landhuis stond is in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw afgebroken. Tot die tijd werd 
de boerderij nog steeds gebruikt voor het vee van de baron. 
Voor zijn nichtje Fredrika lieftinck en haar man Marcelles 
Bekkers, bouwde hij omstreeks 1800 het huis aan het Meer. Hij 
was afkomstig uit een oud Chaams geslacht. 

1 
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Luchtenburch in 1729 

Later werd hij burgemeester van Chaam. Dit pittoreske huis werd 
door de opvolger van Lucas in 1820 weer afgebroken. 
In 1802 zag Lucas kans om het aangrenzende Luchtenburg te 
verwerven, zin jongere broer was al eigenaar van Valkenberg. 
Zo waren er drie landgoederen eigendom van een familie. 

Het huis van pachter Vergouwen werd in 1803 gebouwd, toen 
genaamd "Hoeve Hondsdonk", deze hoeve is in 1960 
afgebroken, behalve de paardenstal, die staat er nog. 
~~dat Lucas na twee huwelijken kinderloos was gebleven droeg 
h1J per testament eerst Luchtenburg en na zijn dood in 1820 ook 
Hondsdonk over aan zijn neef Allard. Deze neef was al op jonge 
leeftijd in bezit gekomen van het Gelderse erfgoed Verwolde en 
droeg zodoende deze toevoeging bij zijn naam. In 1836 overleed 
Allard en liet het goed na aan zijn 34 jarige zoon Willem Francois 
van der Borch die in 1839 trouwde met jonkvrouw Herrica 
Paulina van der Heim. Pas in 1842 gaat Willem met zijn gezin op 
de Hondsdonk wonen. Hij was in die tijd belast met het beheer 
van de Bredase familiegoederen. 
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Het gezin bestond in die tijd uit vijf zonen en een dochter. Willem 
en · zijn vrouw Henrica hebben het landgoed de uitstraling 
gegeven die het deels nu nog heeft. 
Vanaf 1839 werd er rigoureus ingegrepen en verbouwd aan het 
lan~huis. De rechterzijgevel en ook de achterzijde werden uitge
breid. Op het dak kwam het zeshoekig torentje dat afkomstig 
was van Luchten burg. 
D~ ronde vijver werd doorgetrokken naar de kruisvijver en het 
huis Luchtenburg. Rechts van het landhuis werd een groot nieuw 
park met wandelpaden aangelegd, in 1880 werd bij de geboorte 
v~n prinses Wilhelmina een uitzonderlijke dennenboom gepland 
die tot op de dag van vandaag nog aanwezig is. In dit park 
bevindt zich ook het graf van Lucas van der Borch en een 
onbekend meisje, het graf is overwoekerd door struiken. In het 
park liet mevr. Van der Borgh ook een ijskelder bouwen, diep in 
de grond gemetseld met daarom heen een heuvel van zand. 
Op 47-jarige leeftijd overleed Willem. Mevrouw Van der Borch 
bleef achter met vijf kinderen. Ruim 1 O jaar heeft zij zeer 
bekwaam het beheer gevoèrd over drie landgoederen, totdat de 
boedels verdeeld werden over haar vijf kinderen. Adèle en 
Willem Henri kregen beide de helft van Luchtenburg en 
Hondsdonk. Enkele jaren later trouwde Adèle met de Belgische 
Baron Frederick Prisse en nam Willem Henri de onverdeelde 
helft van zijn zus over voor 55400 gulden. Willem Henri liet aan 
het eind van de Chaamdreef een boerderijtje bouwen ter 
nagedachtenis van de eerste Van der Borch die de Hondsdonk 
bezat en noemde het "de Lucashoeve". Deze hoeve is in 1970 
afgebroken en de laatste bewoners waren de familie Ver
daasdonk. 
Willem Henri werd van 1881-1908 burgemeester van Ginneken 
en Bavel, hij was een fervent jager en richtte destijds de 
schutterij Alliance d'Amitié op. Het vaandel van deze schutterij 
staat nog steeds in de hal van het landhuis en wordt als zeer 
kostbaar bewaard. Tot 1884 woonde hij samen met zijn moeder 
op de Hondsdonk. Na zijn dood in 1908 laat hij het bezit na aan 
zijn twee neven, de zonen van zijn zuster de broers Prisse. 
Vanaf eind juli 1913 treden de beide broers samen als eigenaar 
op. Door het reeds spoedig daarop uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog bleef hun gezamenlijke bezit onverdeeld tot eerst 
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op 4 november 1919 bij akte van boedelscheiding de Hondsdonk 
toegedeeld werd aan Jonkheer. Mr. Willem Ludovicus 
Franciscus Prisse. In 1921 werd hem door Koning Albert als 
gunstbewijs de titel van baron bij eerstgeboorte verleend. 

1 n datzelfde jaar nam Mr. Willem ontslag teneinde zich geheel 
aan het beheer van zijn landgoed te kunnen wijden. Hij ging op 
de Hondsdonk wonen. 
Hij trouwde in september 1923 met Jonkvrouw Sophia Susanna 
Roëll. Zij kregen een dochter en een zoon. Vanaf zijn kindtijd 
heeft Piet deze mensen persoonlijk goed gekend, zijn vader was 
boswachter op het landgoed. Piet is opgegroeid met de latere 
baron Frederick oftewel Frits die thuis en door de boswachters
familie de bijnaam Bums had, dochter Quirine werd op dezelfde 
manier Kuuk genoemd. Jonkvrouw Roëll had een grote voorlief
de voor tuinieren, het landgoed werd puik onderhouden. In de 
jaren dertig van de vorige eeuw werkten er acht vaste perso
neelsleden. Bij zware karweien werd hulp van de pachters 
ingelast. leder jaar was er een openbare houtverkoop van 
genummerde kavels bij café de Jong te Ulvenhout. 
De jachtpartijen waren zeer nostalgisch. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er veel hout gevorderd 
door de Duitsers. Het hout was bestemd voor afweer van para
chutisten op Walcheren. Op Hondsdonk hebben zowel onder
duikers als Duitse en Engelse militairen gezeten. De broer van 
Jonkvrouw Prisse, burgemeester van Haamstede, zat onderge
doken en later ook Guus de Casembroot (1948-1965),de latere 
commissaris van de Koningin in Zeeland. Ook heeft er een 
tuberculosehuisje gestaan waar dokter Verspieck nog heeft 
gekuurd. In 1951 overleed baron Willem Ludovicus Franciscus 
Prisse en ging de erfenis over op zijn zoon Frederick. Er volgde 
moeilijke jaren, de successiekosten drukten zwaar op het vele 
onderhoud. Van de elf boerderijen op het landgoed werden 
verschillende verkocht of wegens gebrek aan onderhoud afge
broken. 
Daar bovenop kwam nog de erfenis van Valkenberg wat ook de 
nodige kosten met zich mee bracht. 
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In 2003 is Frederick overleden en is het landgoed in bezit 
gekomen van zijn zoon en twee dochters. 

Luchten burg 
De buitenplaats Luchtenburg werd in het begin van haar bestaan 
als "Lochtenberg" of "Luchtenbergh". Sedert 1769 komt de huidi
ge naam Luchtenburg in beeld. de naam is waarschijnlijk afge
leid van "lochte grond" of open vlakte met veel licht. 
Reeds in 1518 wordt het landgoed genoemd als graaf Hendrik 111 
van Nassau als Heer van Breda toen 15 bunder heide en wildert 
op cijns uitgaf aan zijn rentmeester Hendrik Montens. Deze, zelf 
ook grootgrondbezitter, werd in de geschiedenis vooral bekend 
door de aanleg van het Mastbos, 
Tot 1650 blijft Luchtenburg in bezit van de erven Montens, in dat 
jaar wordt het inmiddels 40 bunder land en hoeve verkocht aan 
Johan van Beaument die er later een bescheiden gebouw met 
klokkentorentje liet bouwen en werd verhuurd aan de notabelen 
van Ginneken. Oorspronkelijk werd het landhuis vooral gebruikt 
voor het houden van feesten en fungeerde het als zomerverblijf 
voor de Heer en zijn gezin. De boerderij bij het landhuis is 
hoogstwaarschijnlijk gebouwd in het begin van de jaren 1800. De 
tiendschuur, die tot op de dag van vandaag een pronkstuk is 
komt voor op de kaart van Luchtenburg in het jaar 1713. De 
tiendschuur kenmerkt zicht door de twee grote mendeuren in de 
lange zijgevel zowel aan de voor- als aan de achterzijde. De 
schuur onderscheidt zich van de toen algemeen voorkomende 
Vlaamse schuren. Het tiendrecht vormde meeste! een tiende 
deel van de opbrengst van de gewassen in een bepaald gebied. 
De Tiend van Luchtenburg werd in natura verpacht. Het tiend
recht van Luchtenburg was in bezit van de Abdij van Thorn. 
Zowel boerderij als het landhuis werden omringd door visvijvers 
en grachten. Uit een oude acte blijkt dat niet alleen de boerderij 
bij het landhuis hoorde maar ook boerderij De Jager nu gelegen 
aan de Heistraat 18. Deze hoeve komen we voor het eerst tegen 
in een pachtcontract uit 1755. In de beginperiode fungeerde 
deze hoeve als herberg voor dorstige reizigers tussen Breda en 
Baarle-Nassau. 
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de tiendschuur van Luchtenburg 

Huize Luchtenburch in 2012 
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De grote hoeve werd verhuurd aan Mathijs van Alphen en de 
kleine hoeve De Jager aan Pieter van de Aa. Het is opvallend 
dat tot de jaren 70 uit de vorige eeuw er nog steeds een familie 
Van der Aa op de boerderij woonde. 
De generaal Van der Borch liet al zijn goedere,:1 waaronder 
Luchtenburg in zijn testament van 1817 na aan zijn neef Mr. 
Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch ( 1766-1836), die 
een zoon was van Lucas' oudste broer Frederik Wilhelm (1737-
1781) Van Mr. Allard ging het goed over op diens zoon Mr. 
Willem François Emile baron van der Borch van Verwolde (1802-
1849), die gehuwd was met Jonkvrouw Henrica Paulina van der 
Heim (1806-1884). In haar tijd is Luchtenburg vermoedelijk met 
een verdieping verhoogd. We weten dit dank zij de briefwisseling 
van de romanschrijfster Elise van Calcar-Schiotling, die 17 
augustus 1851 op Luchtenburg een Zondagschool opende voor 
arme kinderen uit de omgeving. Ook heeft zij hier een van haar 
boeken geschreven. In een brief van 1851 geschreven vanuit het 
aangrenzend landgoed Hondsdonk vermeldt zij dat het toen erg 
rommelig was op Luchtenburg. In die tijd verween ook het 
torentje naar de Hondsdonk. 

Jonkvrouw van der Borch- van der Heim was nogal een bezige 
Bij, vooral de inrichting van het landgoed had haar aandacht. In 
de 19e eeuw verbond zij visvijvers tot waterlopen van 
Hondsdonk naar Luchtenburg. De waterlopen werden omzoomd 
door prachtige Rododendronstruiken. Later werd dit de nieuwe 
Kruisvijver genoemd. De echte oude Kruisvijver ligt echter rechts 
achter het landhuis bij de beukendreef en wordt het Casteel 
genoemd. Deze verhoging waar vroeger _waarschijnlijk een 
theehuisje heeft gestaan wordt omringd door de echte oude 
Kru isvijver. 

In 1913 erfde Eduardus Henricus baron Prisse landgoed 
Luchtenburg. In de Eerste Wereldoorlog werd het landhuis een 
tehuis voor Belgische Vluchtelingen. Ook in de Tweede 
Wereldoorlog was het landhuis een goed onderkomen voor 
onderduikers. Na het overlijden van Ir. E. H. baron Prisse werd 
voor het beheer van dien nalatenschap een maatschap gevormd 
door drie zijner kinderen. 
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De jongste dochter Jonkvrouw. J. A. J. H. Prisse bleef met haar 
moeder op Luchtenburg wonen. In 1949 huwde zij met de heer 
S. K. Przespolewski, kunstschilder. 

Genoemde maatschap verkocht het landhuis met de kruisvijver, 
de grote hoeve, schuur en ca. 65 ha omliggende grond in 1972 
aan de heer Kees Zwart. Op de grote hoeve naast het landhuis 
Luchtenburg wo.onden vele jaren de kinderen Van Aart. 
Een gedeelte van het landgoed (met de hoeve De Jager en de 
oude kruisvijver ) bleef nog in handen van mevrouw H. A. E. 
baronesse van Tuyll van Serooskerken- Prisse, en van mevrouw 
Przespolewski-Prisse, welke laatste elders op het terrein een 
nieuw huis bouwde. Sinds enige jaren zijn delen van dit 
landgoed overgegaan naar de heer Welten en maken onderdeel 
uit van het nieuwe landgoed Ulvenhart. 

EEN MUUR MET KOGELGATEN Il 
In ons vorige nummer* vroeg Toon van Miert zich af wat voor 
een muur met kogelgaten hij eigenlijk jaren geleden ontdekt had 
toen hij speelde op de Galderse Hei. 
Kort na het verschijnen van zijn artikel kwam Jacques Jespers 
met een verklaring die hij vond in een geschrift van Erik Dolné.**. 
Erik Dolné schrijft: 

Het muurtje vormt het restant van een fusillademuur waar ten
minste twee (vaak hoort men spreken over drie) vrouwen en vier 
mannen tijdens de oorlog het leven lieten. 
Het is m.b.t de tweede wereldoorlog voor bewoners van Breda 
(en onze dorpen) een van de meest onbekende plekken. 
Van twee Duitsers zijn de namen bekend. Zij werden hier dood
geschoten wegens "communistische agitatie". De namen van de 
anderen zijn tot heden onbekend. Wel is bekend dat zij aanvan
kelijk met de Duitsers samenwerkten en dat na een tijd niet meer 
wilden of uit de eigen Duitse gelederen kwamen en dienst 
weigerden. 

* zie Brieven van Paulus 189 p. 176 
** "Fietsen in Vrijheid" door Erik Dolné , uitgave Brabantia Nostra 
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EXCURSIE NAAR DE LANDGOEDEREN 
HONDSDONKENLUCHTENBURG 
verslag Louis Vriens 

Ongeveer veertig leden van de heemkundekring hadden zich op 
12 mei verzameld bij ons heemkundemuseum aan de Pennen
dijk. Per fiets vertokken zij stipt om 13.00 uur in twee groepen 
onder de deskundige leiding van Toon Goos en Piet Nuijten voor 
een excursie naar de landgoederen. 

LUCHTEN BURG 
Via de Chaamseweg togen we naar het landhuis Luchtenburg 
van Kees Zwart. Met de prachtige tiendschuur en de grote 
hoeve, prachtig gerestaureerd. De kinderen van Aart hebben 
jarenlang de grote hoeve gepacht. Momenteel schaart van Aart 
nog steeds vee in. Bijzondere vleesrassen grazen in de door 
houtwallen omheide weilariden. Via de Beukendreef komen we 
langs het Casteel. Hier vinden we de echte oude kruisvijver die 
het Casteel omringt. In vroeger dagen heeft hier waarschijnlijk 
een theehuisje gestaan. In de vijver bloeit de waterviolier welig. 
Aan het eind van de Beukendreef komen we uit op de Heistraat. 
We fietsen langs het nieuwe landgoed Ulvenhart en komen via 
een zandpad op een mystieke plaats. Grote beuken omzoomen 
een open ruimte in de vorm van een driehoek, Blijkbaar is deze 
plaats ooit aangelegd door de vrijmetselaars. We fietsen naar het 
Landgoed de Hondsdonk. 

HONDSDONK 
Uiteraard bekijken we van een afstand het prachtige land
huis. Tevens zien we in onze andere ooghoek de "Anton Pieck
achtige" woning waar de huidige beheerder van het landgoed, 
Jonkvrouw Hanneke Prisse, woont. 
We fietsen terug naar de Chaamseweg en zien de plaats van de 
mogelijke oude steenbakkerij en een oude foto van het 
trapgeveltje van de boerderij van De Graaf.De boerderij behoor
de ooit ook tot het landgoed. Bij Huis ten Bosch parkeren we 
onze fietsen en gaan te voet verder. 
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Piet Nuijten heeft een aandachtig gehoor 

Toon Goos en de voorhoede van "zijn" groep 
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Weelderige begroeiïng - genieten ! 

We kruisen de Roode Beek en zien dat de zeldzame Slanke 
Sleutelbloem nagenoeg is uitgebloeid. 
Aan de rand van een verlaten weiland zien we restanten van 
oude bewoning. Op deze plaats heeft vroeger de Lucashoeve 
gestaan. Wat rest is een oude waterpomp en eenkastanjeboom 
die in vroeger dagen het erf beschadUwde.We wandelen langs 
een plaats waar in WO Il een V1 is gevallen. De krater heeft nu 
de contouren van een begroeide poel. We komen langs de 
plaats waar Lucas rond 1800 het Huis aan het Meer liet bouwen 
voor zijn nichtje Frederica. Vanwege de moeilijke bereikbaarheid 
heeft het huisje maar kort bestaan, in 1820 i~ het door de 
opvolger van Lucas weer afgebroken. Onderweg komen we 
langs een restant wat ooit een beukenheg met zitbankje 
voorstelde. Het zitbankje is verdwenen, wat rest zijn de 
doorgeschoten haagbeuken voorzien van allerlei houtsnedes uit 
vervlogen jaren. 

We lopen ook nog langs prachtige waterpartijen omzoomd door 
rododendrons en eeuwenoude beuken. Uiteindelijk keren we 
terug bij Huis ten Bosch waar we de gidsen Toon Goos en Piet 
Nuijten hartelijk danken voor deze boeiende rondleiding. 
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WEET U WIE DIT ZIJN 3 ? 
In ons fotoarchief 
zitten een aantal 
foto's waar mensen 
op staan die wij niet 
kennen. 
Uit het fotoarchief 
van Wout van den 
Hout, de onlangs 
overleden amateur
historicus uit Grazen, 
later Chaam, ontvin
gen we deze twee 
foto's. Ze hebben 
waarschijnlijk iets te 
maken met Bouvig
ne. 

Weet u wie dit zijn ? Graag uw reactie naar de redactie 
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NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 

(EN ANDER NIEUWS ) 93 
door Kees Leijten 

NAAR WAARDE GESCHAT 
In september openen wij een nieuwe tentoonstelling onder de 
titel "Naar waarde geschat", een tentoonstelling van oorkondes 
diploma's, medailles enz. 
Paulus bezit een grote col1ectie oorkondes en diploma's. Inge
lijst, in kokers, in doosjes, in mappen enz .. 
Oorkondes, medailles en diploma's voor verdiensten in de sport, 
in de oorlog, in de landbouw, in het onderwijs, in het verenigings
leven. Verdiensten op velerlei gebied. 
Het zijn uitingen van waardering door de gemeenschap. 
De mens wordt : "Naar waarde geschat" . 
Hebt u nog leuke zaken die u voor de tentoonstelling wilt inbren
gen, wilt schenken of wilt uitlenen. Paulus houdt zich aanbevolen 
Vanaf zondag 2 september wijden wij een tentoonstelling aan 
deze unieke zaken. Een korte tentoonstell.ing tot en met 4 
november. 
Op 11 november een nieuwe tentoonstelling over 55 Jaar Carna
val in Bavel. 

UW NIEUWE E-MAILADRES 
Indien u een nieuw e-mailadres krijgt, deel dat dan ook mee aan 
paulus@ulvenhout.com . Anders mist u onze PaulusMail ! 
Bij de laatste PaulusMail kregen we 8 mails terug wegens wijzi
ging van het mailadres. 
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TENTOONSTELLING OP KOMST 
55 JAAR CARNAVAL BAVEL 
Het carnavalsfeest in Bavel bestaat binnenkort 55 jaar. 
Een mooie gelegenheid daar aandacht aan te besteden in ons 
museum. De tentoonstelling loopt van 11 november 2012 tot 
carnaval 2013. Foto's, onderscheidingen , kostuums enz. enz. 
De carnavalsvereniging heeft een eigen collectie. 
~?k Paulus heeft materiaal en misschien hebt u ook nog iets 
b1Jzonders. Breng het in. 

50 JAAR GEMENGD KOOR ULVENHOUT 
Vanaf maart 2013 tot 1 juli 2013 besteden we aandacht aan het 
koorleven in Ulvenhout. Het gemengd koor viert zijn gouden 
jubileum. 
Hebt u nog foto's die we even mogen lenen? 
Hebt u nog herinneringen aan de gouden jubilaris, dat we mogen 
lenen ? We horen het graag van u. 

IN MEMORIAM 
1 n de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen 
van onze leden : 

31 /3 Ad Beenackers Coornhertstraat 18 
29/6 Wim Willemse Gaarshof 31 
06/7 Jan van Wijck Laurenspark 36 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Utrecht 
Galder 
Ginneken 

67 jr 
79 jr 
69 jr 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van 
onze leden 'n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen. 
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. 
Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 
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BIJZONDERE OBJECTEN IN ONS MUSEUM 6 
door Toon van Miert 

Iedere woensdagmorgen werken Kees Leijten, Jan Grauwmans 
en ik in het archief van Paulus van Daesdonck. We ordenen en 
registreren de objecten en paperassen die zich in de kelders van 
het Dienstencentrum en De Donk bevinden. Regelmatig komen 
we heel interessante zaken tegen. Soms hebben we die al lang 
in ons bezit, maar hadden we geen tijd om die te 'ontdekken'. 
We zijn al heel wat verrassende zaken tegengekomen. In iedere 
aflevering van De Brieven vermeld ik een van die vondsten. In 
ons museum komt die dan op een speciale plek te staan of te 
hangen. Vandaag een interessante joorkonde' die in maart 1945 
door het gemeentebestuur van Breda uitgereikt is aan de heer 
W.A.C.M. van Eijl. 
Uit de tekst - mooie tekst trouwens - blijkt dat het bestuur van 
de stad, in de personen van loco-burgemeester Van Mierlo en 
secretaris Van Woensel, het gemeentepersoneel uitermate 
dankbaar is voor het veJe werk dat het verricht heeft in de 
turbulente dagen rond de bevrijding. Er moest natuurlijk ook heel 
veel gebeuren om het ambtelijke werk weer op gang te brengen 
en in goede banen te leiden. De heer Harold Wessels heeft over 
de oorkonden van maart 1945 helemaal niks in het gemeente
archief kunnen vinden. Er is wel iets bekend over oorkonden die 
in oktober 1945 uitgereikt zijn. Het zijn oorkonden die 'ter herin
nering aan Breda's bevrijding ter hand werden gesteld aan 
degenen die op of kort na de genoemde datum in Gemeente
dienst waren.' Ook de eerste zin van de tekst van de oorkonde 
van oktober 1945 is anders dan op die van ons: 
'Het Gemeentebestuur van Breda brengt door middel van deze 
oorkonde hulde en dank aan . . . ' Jammer dat we niet meer 
weten over dit bijzondere object in ons depot. 
Wessels wist ons wel te vertellen dat W.A.C.M. van Eijl op 24 
juni 1940 in gemeentelijke dienst is gekomen als administratief 
medewerker bij de gemeentepolitie van Breda. Per 1 dec. 1942 
ging hij naar de Gemeentelijke Kredietbank als assistent van de 
directie. Hij werd in 1945 vervangend directeur en op 8 juni 1958 
benoemd tot waarnemend directeur van de Gemeentelijke 
Kredietbank. 
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In het adresboek van Breda van 1947 wordt hij kantoorbediende 
genoemd, in 1952 boekhouder en 1965 administrateur Gemeen
telijke Volkskredietbank. 
In de inventaris van het archief van de Gemeentelijke Krediet
bank, 1942-1982 staat dhr. Van Eijl inderdaad vermeld: 
W.A.C.M,van Eijl: waarnemend direkteur per:20 december 1957; 
plaatsvervangend direkteur per 12 februari 1960 ; direkteur per 
1 april 1971; ontslag per: 1 januari 1982. 

Wim van Eijl was de echtgenoot van Ad van Eijl - van de Klashorst. 
Ad schreef tussen 1984 en 2008 niet minder dan 42 artikelen of gedich
ten in ons tijdschrift. Zij is in 2008 overleden. 

* dank aan de heer Harold Wessels voor de verkregen informatie 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 10 
In samenwerking met WIJKBLAD HEUSDENHOUTS NIEUWS 
door Wim Joosen 

Zoals in het vorige artikel aangekondigd nu het tweede verhaal 
over het verloren gaan van een boerderij in Heusdenhout van
wege de Tweede wereldoorlog. Rinus Bartels, tijdens de bevrij
ding bijna 14 jaar oud, vertelt er ons over. De familie Bartels 
woonde aanvankelijk in een boerderij op de hoek van de Heus
denhoutseweg en de toenmalige Heusdenhoutsestraat, tegen
over de Annakapel. Op de kadasterkaart uit 1832 is de positie 
van de boerderij aangegeven. 
1 n de oude boerderij - bouwjaar 1651- was tot 1925 tevens een 
café gevestigd. In die tijd woonde er de familie Sterkens. 
'Vrouwke Sterkens' zwaaide de scepter in het café. Drik Bartels, 
de vader van Rinus, trouwde met Bets, een dochter van de 
familie Sterkens. Op bijgaande foto staan vóór de boerderij 
annex café: 'Vrouwke Sterkens' -de oma van Rinus- links en 
Sets -de moeder van Rinus- rechts. 

De familie Bartels aan het eind van de oorlog 1940-1945. 
Rinus: "Ik weet niet of het belangrijk is, maar ik wil je toch 
vertellen hoe het ons in de oorlog vergaan is." 

Inkwartiering 
In de oorlog hadden we dikwijls inkwartiering van Duitse 
Wehrmachtsoldaten. Dat had te maken met het feit dat we aan 
een doorgaande weg woonden, van Ginneken via Teteringen 
naar Oosterhout en verder. Bovendien stonden er bij ons veel 
bomen en een flinke schuur. Ook bij de overburen het gezin van 
Koos van der Veeken waren schuren en een hele laan van 
bomen om je te verschuilen. De Annaschool, op de hoek schuin 
tegenover onze boerderij , werd dikwijls in beslag genomen door 
de Duitsers. 
Zo rond 25 september/26 oktober 1944 kregen wij de SS 
ingekwartierd. De keuken van de soldaten stond bij ons en de 
koks sliepen in de schuur. Zij moesten tevens waken over het 
materiaal dat bij ons in de schuur stond: een wagen met drank, 
een wagen met munitie en ander materiaal. 
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Kadastrale situatie in 1832. De boerderij van de familie Sterkens -later 
de familie Bartels- tegenover de St. Annakapel. Het kruispunt had toen 
de omvang van een dorpspleintje. 
Let op: bij oude kaarten is het Noorden niet de bovenkant van de kaart. 

Boerderij annex café in vroeger jaren. Links mevrouw Sterkens, de oma 
van Rinus, rechts Sets Sterkens, moeder van Rinus Bartels. 
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De hoge Pieten waren op de Annaschool ingekwartierd. De 
manschappen lagen aan het front, in Baarle-Nassau. Daar was 
het front in rustpauze. Zij werden van eten voorzien vanuit de 
keuken die bij ons stond. De soldaten kregen veel vlees en thee 
met rum. Wanneer de soldaten het eten wegbrachten, namen ze 
altijd vlees mee terug in de vorm van een paard, een koe of een 
varken. Ze brachten alles mee wat eetbaar was. Het vee dat ze 
meebrachten -op de terugweg in beslag genomen- was veel 
meer dan ze nodig hadden. Het werd tijdelijk bij ons in de 
huiswei gezet. Van daaruit werden de dieren achter ons huis 
geslacht. De stal was net zo'n slagerij. Het vlees werd in de stal 
aan de stalgangen opgehangen. Daarna ging dat vlees naar het 
front in Baarle-Nassau. 

Inbeslagname 
Doordat ze elke dag vee meebrachten was het gras van de 
huiswei zo op. Ze verzonnen wat anders. Wanneer er een boer 
met een vracht bietenloof ·of knalgroen voorbij kwam, moest hij 
dat bij ons in de wei lossen, graag of niet. Op een keer moest 
een boer ook een kar in de wei lossen en dat deed hij niet graag. 
Toen hij de vracht had gelost had hij iets gezegd waar die 
Duitser niet blij mee was. De Duitse soldaat ging hem achterna 
met de revolver in de hand. Maar de boer had geluk, de Duitser 
viel. De boer kon vluchten en moest onderduiken, anders had de 
soldaat hem dood geschoten. 
Op een dag komt aardappelboer Grous uit het Ginneken voorbij 
met een volle wagen aardappelen. Eén van de SS-ers gaat er 
naar toe en zegt: "Hier lossen!". Grous zegt: "Ik heb ze zelf 
nodig". "Niets mee te maken", zegt die SS-er, "Hier lossen!" Hij 
kon dus niet anders en moest de wagen in zijn eentje lossen. 
Toen hij klaar was moest hij te voet naar huis. Hij moest alles 
achterlaten. 
In die tijd werd er ook veel hout weggehaald op het vliegveld. 
Wanneer er iemand met een aantal planken voorbij kwam moest 
hij deze ook afladen. Dan zei zo iemand: "Ik ben timmerman, dus 
ik heb ze zelf nodig." Dan zeiden zij: "Lossen en hier komen 
timmeren, huifkar maken!" Het was voor niemand veilig die 
voorbij kwam. Had zo iemand iets bij zich waar de soldaten wat 
mee konden doen, dan moest dat gelost worden. 



De noodwoning van de 
familie Bartels aan de 
Heusdenhoutsestraat. 
De St. Annakapel is op 
de achtergrond te zien. 
In de zestiger jaren van 
vorige eeuw is de nood
boerderij afgebroken. 

Gezin van Drik Bartels en Bets Sterkens. Rinus staat geheel rechts. 
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Buren ingezet 
De eerste dagen dat de SS-soldaten bij ons waren, waren de 
buren nieuwsgierig. Zij stonden dan wel eens op straat te kijken, 
dan riep een SS-er:"Hier komen! Moet aardappelen schillen." De 
buren durfden dan niet weg te lopen en gingen aardappelen 
schillen. Ze hoefden dat niet voor niets te doen, want ze kregen 
een flink stuk vlees mee, maar moesten wel terug komen. 
Op een zondagmorgen stond een buurman aan straat te kijken. 
Een SS-er riep:"Hier komen, paarden poetsen!" Die buurman 
zei:"Eerst een andere broek aantrekken." "Niets mee te maken", 
zei die SS-er "Poetsen!" Even later bracht een van de kinderen 
een overall, anders had de buurman in zijn goede pak paarden 
moeten poetsen. 
Toen de soldaten de laatste dag vertrokken moesten mijn twee 
oudste broers mee om de wagens met de paarden te berijden, 
want paardrijden konden ze niet allemaal. Zij beloofden dat ze 
om twaalf uur weer thuis zouden zijn en dat was ook zo, zij 
waren om twaalf uur weer thuis. Mijn vader kon van de slechtste 
SS-er voor een ander het meest gedaan krijgen. 

Front nadert 
Aan het eind van de dag kregen wij weer andere Duitsers. Dat 
waren leidinggevenden van het front. Zij zeiden al: "Morgen is 
hier het front, dan trekken wij weer verder." Zij bedoelden 
Poolse, Engelse of Canadese soldaten. Dat kwam precies uit, 
want de volgende morgen waren ze weer vertrokken. 
Daarna begon het afweergeschut en de kanonnen te bulderen. 's 
Middags stond het seminarie in brand. Zo kwam het front korter 
bij. Een paar uur later kwamen er bij ons weer Duitse soldaten 
binnen. Ze zeiden:"Je hoeft niet bang te zijn. Wij doen niets." 
Even daarna gingen ze snel naar buiten. De soldaten zeiden: 
"De tanks komen er aan en wij moeten binnen en buiten 
kunnen." Toen kwamen mijn vader en onze Kees ook naar de 
schuilkelder. De meesten van ons 2ate1, al lang in de 
schuilkelder. Even daarna zaten wij midden in het front en 
hoorden de tanks ook rijden. Er werd veel geschoten. Kort 
daarna stond heel de boerderij in brand. 
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Schuilkelder 
De schuilkelder stond vrij kort achter het huis. Wij vertrouwden 
het niet meer om daar in te btijven zitten. Hij was daar ook niet 
voor gebouwd. We zijn toen met acht personen gaan lopen naar 
de boerderij van Piet van Eijl. Daar stond een kanon en er lagen 
twee dode paarden. Dus wij zijn terug gegaan en gingen toen 
naar Christ Martens. Christ Martens en zijn vrouw -met een kind 
van enkele dagen oud- zaten in de kelder en waren heel blij dat 
wij bij hen in de- kekier kwamen. Wtj waren gewoon midden door 
het front gelopen, terwijl de kogels langs je oren vlogen. Toen wij 
net met ons allen binnen waren in de kelder, werden er net 
buiten de deur twee Polen dood geschoten. 

Inwoning 
De volgende dag zijn wij naar Koos van der Veeken gegaan 
(vroeger de brouwerij van Bierwagen) . 
Wij hebben daar twee jaar in de kamer mogen wonen, totdat 
onze nieuwe woning klaar was. Deze is iets verderop in de 
toenmalige Heusdenhoutsestraat gebouwd, dus niet op de plek 
van de oude boerderij. 

T at zover het re.laas van Rinus Bartels_ 

Vroeger behoorde Heusdenhout tot de gemeente Ginneken en Bavel, later 
Nieuw-Gin-neken (1942-1997) . In 1961 werd Heusdenhout bij Breda gevoegd. 
Vele historische boerderijen, huizen en wegen verdwenen in een moderne 
stadswijk. 
De Werkgroep Heusdenhouts Historie probeert de geschiedenis van dit kleinste dorp 
in onze oude gemeente door gesprekken met oudere inwoners weer tot leven te brengen 
en door te geven aan de huidige bewoners via het Wijkblad Heusdenhout en onze 
Brieven van Paulus. Hebt u nog herinneringen aan de annexatie van 1961 en/of aan 
de vorming van de nieuwe stadswijk, laat het ons weten. 
Wilt u reageren op dit artikel? Hebt u nog (familie)foto's uit het vroegere Heusdenhout of 
mooie of trieste verhalen van vroeger? Neem contact op. 
Voor aanvullingen en reacties op dit artikel of informatie en foto's over andere onderwer
pen uit de historie van Heusdenhout houden wij ons aanbevolen. 
Wilt u telefonisch reageren op dit artikel of over andere historische onderwerpen over 
Heusdenhout, schroom niet: 076-5810024 te bellen. We blijven belangstellend uitzien 
naar oude verhalen en foto 's. Reageren per e-mail kan ook: paulus@ulvenhout.com 
De werkgroep legt alles zorgvuldig vast. Foto's worden gescand ~n u ontva~gt de 
originele foto's retour. Alle geschiedkundige informatie komt terecht in het arch1~f ~an 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck. De informatie wordt gebruikt voor publicaties 
en tentoonstellingen. Zo blijft de geschiedenis van het vroegere Heusdenhout ook voor 
nieuwe generaties toegankelijk. 

- -~ ---
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PSYCHOLOOG/DICHTER 
AD BEENACKERS OVERLEDEN 
door Toon van Miert 

In Brieven van Paulus 157 heb ik een reactie geschreven op 
'Oude Emmer, verhoor mijn gebed', waarin oud-Bavelaar Ad 
Beenackers in 150 hoofdstukjes 500 haiku's, tanka's en 
dichtregels bespreekt. 

Haiku's en tanka's zijn Japanse dichtvormen van respectievelijk 
drie en vijf regels met een vast aantal lettergrepen. Ze zijn ge
baseerd op een waarneming die daadwerkelijk heeft plaats
gevonden. 
Waarnemen dat kon Beenackers: zijn scherpe blik leerde hem al 
jong de natuur kennen en was zijn sterke kant bij zijn werk als 
psycholoog. Hij houdt ervan om de wereld om zich heen en die 
van zijn patiënten gade te slaan en in zich op te nemen. De 
verrassingen van die waarnemingen vragen als het ware om in 
een haiku verwerkt te worden. 

Beenackers is op 31 augustus 1944 in Bavel geboren.* Vanwege 
rugklachten kan hij geen boer worden; na de ulo en de hbs gaat 
hij psychologie studeren. Hij wordt een onorthodoxe psycholoog, 
die vernietigende kritiek uit op de gangbare praktijken van 
bijvoorbeeld de Riaggs. Ook wat uiterlijk betreft, blijft hij heel zijn 
leven een duidelijke representant van de opstandige generatie 
van de jaren zestig: lange haren, baard, ribbroek, geruit 
houthakkershemd en een zakhorloge dat met een metalen 
ketting aan zijn blouse is bevestigd. 
Behalve het onconventionele is vooral zijn zwarte humor een van 
zijn kenmerken: 'Als we nu eens samen drie doodskisten 
bestellen voor de prijs van twee', zegt hij vlak voor zijn dood 
tegen twee andere kankerpatiënten. 
Zijn grootste hobby is de poëzie. Hij publiceert artikelen in 
literaire tijdschriften, schrijft veel gedichten en geeft behalve het 
al genoemde werk, in 201 0 het 854 pagina's tellende 'Ledig erf, 
stel mij niet teleur. Eenvoudige poëzie voor intelligente mensen' 
uit. 

- -
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In Japan is het niet ongebruikelijk dat dichters hun eigen 
'doodshaiku' schrijven. Beenackers heeft dat ook gedaan; het 
stond boven de overlijdensadvertentie in de Volkskrant: 

Ik sluit mijn ogen. 
De man met de kachelpijp 
rolt zijn meetlint uit. 

Beenackers heeft zelf een verklaring van de inhoud gegeven. In 
een gesprek vlak voor de operatie waarbij de hele slokdarm en 
een gedeelte van de maag moest worden weggenomen, merkte 
de internist op: "Als er, na de operatie, iemand aan uw bed ver
schijnt, die u gaat opmeten, is de operatie mislukt." 
Beenackers voelde zijn einde naderen en zag dat als een 
bevrijding: 

De hele dag al 
is het bitter, bitter koud, 
maar juist nu, 
nu de zon ondergaat 
en het nog kouder wordt, 
lijkt de invallende duisternis 
verlichting te brengen. 

Ad Beenackers is op 31 maart 2012 in Utrecht overleden. 

* In Brieven van Paulus 183 publiceerde Ad Beenackers zijn stamreeks 
** Verschillende gegevens in dit artikel zijn afkomstig uit 'Het eeuwige 
leven. Ad Beenackers 1944-2012' dat op 14 april 2012 in De Volkskrant 
verschenen is. Auteur: Peter de Waard. 

ADRIAAN VAN CAMPEN-FIETSROUTE 
In vervolg op onze tentoonstelling zijn er door Gilde de Baronie 
Adriaan van Campen-fietsroutes ontwikkeld. 
Ze werden verreden op 27 april , 26 juni en 16 augustus. 
We hoorden enthousiaste reacties. 
Op vrijdag 5 oktober wordt de laatste gereden. 

Inlichtingen Gilde de Baronie Viandenlaan 5 Ginneken 
gildedebaronie@hetnet.nl - telefoon 561.51 58 

249 

~ 
'HET EEUWIGE LEVEN" 
AD BEENACKERS 1944-2012 
Een markant Bavel aar. 
Mijn eerste herinneringen aan mijn overleden vriend Ad 
Beenackers. de eerste Bavelse psycholoog 

Met veel belangstelling heb ik in 'B.v.P.183' van 15-02-2011, de 
stamreeks van Jan Beenackers, uitgezocht en opgesteld door 
mijn vriend Ad Beenackers, gelezen. 
In het voorwoord staat vermeld, dat het een samenvatting 
betreft. Misschien is het mogelijk het gehele stamreeks onder
zoek in een ·mooi boekje', zoals Ad het zelf zei, uit te (laten) 
gegeven. (Mogelijk door Paulus van Daesdonck via zijn enige 
nog levende broer Kees of zijn vrouw Chiena van Gulijk). 

Ik ken Ad Beenackers reeds vanaf de lagere school in Bavel. Hij 
was de tweede zoon van Frans Beenackers en Anna van Vugt. 
Het gezin Frans Beenackers aan de Bolbergseweg 6 te Bavel 
telde 5 kinderen. De oudste zoon was Ton, die na de lagere 
school naar het Onze Lieve Vrouwe Lyceum in Breda ging. (In 
die tijd voor een oudste boerenzoon nog tamelijk revolutionair). 
Na het behalen van het gymnasium diploma koos Ton voor de 
opleiding scheikundige technologie aan de technische 
universiteit Eindhoven. Ad was de 2e zoon. · 
Samen met hem heb ik de lagere school aan de Brigidastraat in 
Bavel en de lagere land- en tuinbouwschool aan de Anneville
laan in Ulvenhout - het huidige bibliotheek gebouw - doorlopen. 
Hierna zijn we samen naar de avond-/weekend-ulo-a&b in de 
Sint Janstraat in Breda gegaan. (2 jaar). 
Vervolgens hebben we onze studie aan het Newman college ( dir. 
dhr. Melief) in 4e klas hbs-b van een 5-jarige opleiding ( ook 
zaterdagochtend les), voortgezet. Toen nog gevestigd in een 
noodgebouw langszij het Onze Lieve Vrouwe Lyceum aan de 
Paul Windhausenweg te Breda. 
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1 n onze tienerjaren bezochten we op zondagavond regelmatig 
een van de uitgaansgelegenheden in de grensstreek. 
Ik reed dan, gezeten achterop zijn vuurrode Zundap, met hem 
mee. De Bonte Os en De Engel waren favoriet. 
Met de optredens van Peter (Koelewijn) and the Rackets als 
absolute hoogtepunt. 
Ad genoot, gezeten aan de tap onder het genot van een stevig 
glas bier, toen reeds het meest van het observeren van de 
feestvierende massa. 

Na het behalen van het hbs-b diploma scheidden onze wegen. 
Ad die langzaam maar zeker een afkeer had gekregen van 
exacte vakken als wiskunde e.d. ging psychologie studeren in 
Utrecht en ik koos dezelfde opleiding aan de universiteit Eind
hoven, als zijn oudere broer Ton, die me aldaar nog heeft 
ontgroend. 
Ad was aanvankelijk erg teleurgesteld in de studie psychologie. 
Hij werd nl. de eerste jaren van zijn psychologie opleiding 
geconfronteerd met een grote hoeveelheid wiskunde nl. statis
tiek. Als hij hier uiting aan gaf, plaagde ik hem met de 
opmerking, dat psychologie hiermee toch ook enigszins een vast 
fundament kreeg. 
Ik heb de verdediging van zijn proefschrift m.b.t. het reilen en 
zeilen van Riaggs, aan de universiteit van Utrecht mogen 
meemaken. Zijn beeldings- en overtuigingskracht hierbij spraken 
boekdelen. 

Van de lagere scholen herinner ik me Ad als een ingetogen 
rustige jongen die vrijwel geheel opging in zijn eigen denkwereld. 
In het oog sprong toen Ad's talent voor tekenen. ( De schets
tekeningen in zijn stamreeks samenvatting geven daar uiting 
aan). Ook o.a. vogels tekende hij haarscherp na. 
Op de boerderij aan de Bolbergseweg 6 ( de teksten onder de 
schetstekeningen van Ad op pag. 163 van Brievan van Paulus 
183 zijn verwisseld) speelde ik regelmatig met Ad. 
Ad hield van spelletjes met een uitdagend en enigszins 
huiveringwekkend karakter. 
Tijdens de opleidingsperiode aan de ulo begon Ad zich steeds 
meer te verdiepen in het wezen mens. 
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Als hij ergens door geboeid was kon hij zich daar dagen 
onafgebroken in verdiepen. Hij vertelde me dat hij dan soms de 
tijd kwijt was en zelfs vergat te slapen. 
Als hij een examen moest doen was hij in staat, in een kort 
tijdbestek, door dag en nacht te studeren, de opgelopen achter
stand, weer in te halen. 
Op de middelbare school zette dit patroon zich voort. 
Hij begon sympathieën te uiten voor linkse revolutionairen als 
Che, Quevara en Fidel Castro. Ook voor linkse denkers zoals de 
Franse filosoof Jean Paul Sartre. 
Zo worstelden we toen met diens uitspraak: · niets is zo zeker als 
het onzekere·. 
Ook had hij bewondering voor ideeën van Nietzsche. Uren 
hebben we gefilosofeerd over de definitie die Nietzsche aan het 
begrip tijd heeft gegeven t.w.: 'tijd = beweging van ontstaan en 
vergaan·. 
Maar bovenal groeide zijn belangstelling voor de leer van 
Sigmund Freud (Psycho-analyse). 
M.i. was Freud zijn grote voorbeeld. Zijn leermeester. 
Tijdens zijn universitaire opleiding werden zijn ideeën 
aanvankelijk steeds radicaler. 
Hij schopte tegen vele heilige huisjes en schroomde niet het 
gedachtegoed van Freud in de praktijk eigenhandig te testen. 
Als je hem trof confronteerde hij je steevast met een scherpe 
·out of the box 'opmerking, gebaseerd op een voor hem op dat 
moment belangrijke waarneming, die vervolgens haarscherp 
psyche-analytisch werd onderbouwd. Scherp observeren, 
analyseren en verklaren aïa Freud, was kenmerkend voor hem. 
Hij kon je, zonder iets te zeggen, langdurig indringend in de ogen 
kijken. Hij keek als het ware in je ziel. 
Non-verbale communicatie (lichaamstaal), die meer dan 90% 
van de menselijke communicatie uitmaakt, was een heel 
belangrijk onderwerp voor hem. 

De laatste jaren heb ik door omstandigheden het contact met 
hem enigszins verloren en heb daardoor weinig van zijn literaire 
activiteiten meegekregen. 
Zijn aandacht voor het geschreven woord heeft hij nooit onder 
stoelen of banken gestoken. 
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In deze refereerde hij regelmatig aan de taalfilosoof 
Witchenstein, die de ontoereikendheid van woorden om iets 
nauwkeurig weer te geven, benadrukte. 

Inmiddels weet ik dat 4 van de 5 kinderen van Frans Beenackers 
en Anna van Vugt zijn overleden. 
Ton, gewezen hoogleraar aan de universiteit Gro~ingen ~n 
Twente, is reeds vorige eeuw gestorven. John, de Jongste ~s 
eind vorig jaar overleden. Jeanne (3e), de enige zus van Ad, Is 
een week na Ad overleden. 
Kees (4e) is nog de enige van de kinderen Beenackers, die nog 
in leven is. 

Ad noemde zich met trots onder elk schrijven aan me: 
'De eerste Bavelse psycholoog'. 

Jacq van Riel Jan de Wijsestraat 13 Ulvenhout. 

* * * 
PaulusMail - GOED IDEE? 
Reeds drie jaar sturen wij de leden die dat wensen op on~_ere
gelde tijden een mail met een overzicht van op handen z1Jnde 
activiteiten en zo nodig met "heet nieuws". 
De mails worden onder BCC verzonden waardoor uw privacy 
verzekerd is. Ruim 30 % van onze leden ontvangt 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 binnenkort 
ontvangt u uw eerste PaulusMail 

MIDDENSTAND - VROEGER EN NU 
In het archief van Paulus bevindt zich ook een archiefdoos met 
informatie over de winkels en andere bedrijven in ons heem. 
Briefhoofden; reclame, balpennen, asbakken,suikerzakjes, enz. 
Help ons die collectie uit te breiden. 
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GESCHIEDENIS VAN DE 
RK JONGE BOERENSTAND KRING R DA 

1922-1966 
door Hans Sprangers 

In het najaar van 2010 heeft een achttal gepensioneerde boeren 
het plan opgevat om een boek uit te brengen over de 
geschiedenis van de Rooms Katholieke Jonge Boerenstand van 
de Kring Breda. 
Kring Breda omvatte 34 afdelingen in evenzovele dorpen in de 
vijfhoek Baarle Nassau, Rucphen, Zevenbergen, Raamsdonk en 
Dongen. 
Alle acht zijn in hun jeugd lid geweest van de de RKJB-afdeling 
in hun geboortedorp. Men mocht lid worden vanaf 16 jaar. Op 
het moment dat men zich als zelfstandig boer vestigde, trouwde 
of de leeftijd van 30 jaar bereikte, trad men toe tot de 
standsvereniging van de volwassenen, de Boerenbond. 

Alle acht de auteurs behoren tot de naoorlogse generatie Jonge 
Boeren, die hun vorming en ontwikkeling binnen het RKJB-
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verband hebben gekregen. Alle acht hebben tijdens hun 
werkzaam leven een bloeiend bedrijf opgebouwd. 
Nu zijn het boeren in ruste. Met trots en in dankbaarheid kijken 
zij op RKJB-tijd terug. Die trots en dankbaarheid heeft het 
verlangen gevoed om de geschiedenis van de RKJB binnen hun 
eigen Kring Breda voor de periode 1922 - 1966 op schrift te 
stellen. 

Van alle 34 afdelingen, die tot de RKJB Kring Breda hebben 
behoord, zijn alle wekelijkse nieuwsfeiten doorgeplozen. Niet 
alleen de jaarverslagen van de afzonderlijke afdelingen en het 
Kringbestuur, maar ook de meldingen van alle locale, regionale 
en kringgebonden activiteiten. En dat was veel omvattend: 
vorming op sociaal, cultureel, godsdienstig, technisch en sportief 
gebied. Lezingen, cursussen, excursies en wedstrijden. 
Retraites, bedevaarten, toneel, spreken in het openbaar, zingen, 
paardrijden, ploegwedstrijden, etc. etc. etc. 

Het is geschiedschrijving vanuit 'participerende observatie'. De 
schrijvende boeren zijn de onderzoekers en waarnemers van 
hun eigen verleden. Nuchtere experts van de agrarische sector, 
die met een nog altijd gezond boerenverstand terugblikken op 
een belangrijke periode uit hun eigen geschiedenis: hun eigen 
maatschappelijke vorming in de breedste zin van het woord. En 
uiteraard geeft dat geen geheel objectief beeld. 
Het is geschiedschrijving uit het geheugen en vanuit het hart. Op 
basis van bronnen als de weekbladen 'De Boer' en 'De Boer en 
Tuinder', van cursusmateriaal, van 'boeren'-literatuur, maar 
gekleurd door de trots en het optimisme van een generatie 
boeren, die in de kracht van hun leven er in geslaagd zijn hun 
jeugddromen te verwezenlijken. 

Het boek is verschenen op 4 augustus 2012 op de Boerendag te Rijsbergen. 
Door het grote aantal verkopen in voorverkoop is de oplage uiteindelijk 900 
exemplaren. 
Prijs€ 15,-Jn paperbackformaat; meer dan 300 pagina's; meer dan 250 afbeeldingen 
Bestellen door overmaken van € 15,- op bankrek. 15 88 62. 791 tnv RKJB-kring 
Breda OVV "BOEK". 
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. 
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BOMBARDEMENT OP BAD WÖRISHOFEN 2 
Enkele correcties en aanvullende bijzonderheden. 
door Loek Laarhoven 

Naar aanleiding van mijn artikel in Brieven 186 werden 2 
terechte opmerkingen gemaakt: 
De juiste vertaling van het motto "Findimus caelum" van No. 197 
Squadron is inderdaad "Wij doorklieven het luchtruim." 
Ook juist is de opmerking dat het eigenlijke doel, de villa van 
Eras, niet naast het kuurhotel stond maar een paar huizen 
verder. 

Maar er klopt nog iets niet en dat is de stelling dat de aanval zou 
zijn uitgevoerd door 2 Typhoons van No. 197 Squadron. 
Bij mij ontstond twijfel toen ik na het verschijnen van mijn artikel 
een publicatie las van de hand van Jan Schuiten getiteld "De 
radiopost van de Ordedienst in Rijsbergen, achtergronden van 
het drama op de Vloeiweide" (Jaarboek De Oranj boom 47-1994). 
In zijn artikel besteedt hij ·ook aandacht aan d aanval op Bad 
Wörishofen met als bijlage een rapport v n d luchtbescher
mingsdienst dat de aanval was uitgevoerd door acht vliegtuigen 
waarbij zeven panden vernield of zwaar be chadigd werden 
waaronder de Nederlands Hervormde Kerk. v ns werden nog 
18 woonhuizen licht beschadigd. Volgens d luchtmachtdeskun
dige Gerrit J. Zwanenburg daarenteg n vo rd n lf Typhoons 
van No.197 en acht Typhoons van No. 266 Squ dron de aanval 
met bommen en raketten uit. 

Dit was voor mij aanleiding om het aspect ho v el vliegtuigen 
namen aan de aanval deel, nog eens verder uit te oeken. 
Na een zoektocht op internet bleken de originele Operations 
Record Books van de RAF Squadrons te downloaden! Van die 
mogelijkheid heb ik gebruik gemaakt om van beide genoemde 
squadrons de verslagen van de maand oktober 1944 op te 
vragen. Enkele uittreksels van die verslagen als bijlage toegevoegd. 
Van No. 197 Squadron zouden de volgende vliegers aan de 
aanval deelnemen: Smith (squadronleader), Mason, James, Hall, 
Kilpatrick, Rook, Necklen, Vance, Jones, Allan, Smiley, McFee 
en Read. 
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Piloten van nr 197 Squadron op het vliegveld Deurne bij Antwerpen, 
najaar 1944. 
In het midden met pijp squadron/eider Allan Smith 

Om onbekende redenen zijn er voor de aanval twee afgevallen 
zodat uiteindelijk elf vliegers daadwerkelijk aan de aanval 
hebben deelgenomen. Zij stegen vrijdag 13 oktober 1944 om 
10.50 uur op van het vliegveld Deurne bij Antwerpen en keerden 
terug om 11.30 uur. 

Van No. 266 Squadron zouden de volgende vliegers aan de 
aanval deelnemen: 
Deall (squadronleader), Morgan, Hulley, Hughes, Baulance, 
Shepherd, Palte, Howell en Miller. Van deze groep viel Hulley uit 
met motorpech zodat acht vliegers overbleven. Zij stegen op om 
10.55 uur en keerden terug om 11.40 uur. 
De door Zwanenburg genoemde aantallen zijn dus juist. 
Waarschijnlijk heeft de luchtbeschermingsdienst alleen de toes
tellen van Nr. 266 Squadron waargenomen. 
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Operatons Record Books van de RA F. 

ECRET. 

S CHLI 

In de samenvatting van de operatie vermeldt ~r. 197 Squadron: 

vrijdag 13 oktober, in de ochtend leidde de commandant van de 
"A"flight 11 toestellen om in een aanval op geringe hoogte een 
Duits hoofdkwartier bij Breda te vernietigen. 

266 Squadron nam ook deel aan de aanval die zeer succesvol 
verliep. Als resultaat werden alle drie gebouwen compleet 
verwoest.Een tweede aanval werd ondernomen met kanonvuur. 
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In de details van de uitvoering wordt vermeld: 

Duits hoofdkwartier ten zuiden van Breda. Dit Squadron wierp 24 
bommen (moet zijn 22, L) af in een aanval op geringe hoogte, 20 
daarvan kwamen terecht in het doelgebied. 266 Squadron nam 
ook deel aan de aanval en als resultaat werden alle drie 
gebouwen snel vernietigd. Het doelgebied werd tevens bestookt 
met kanonvuur. Vanuit het doelgebied kwam licht luchtafweer
vuur. 

Nr. 266 Squadron vermeldt in de samenvatting van de operatie: 

13 oktober. Duits hoofdkwartier ten zuiden van Breda succesvol 
aangevallen. "A" flight nam aan de aanval deel. De koning was 
aanwezig bij de briefing (de Engelse koning George V ,L). 

In de details van de uitvoering wordt vermeld: 

Aanval op Duits hoofdkwartier zuidelijk van Breda. 2 Squadrons 
namen deel. 197 Squadron viel het eerst aan. Zij wierpen 22 
stuks 500 Ibs bommen af met een vertraging van 11 seconden in 
een aanval op geringe hoogte, 20 vielen in het doelgebied. 266 
Squadron vuurde 55 raketten af, alle in het doelgebied. Als 
resultaat van deze aanvallen werden alle gebouwen in het 
doelgebied vernietigd. Het doelgebied werd tevens beschoten 
met kanonvuur. Licht luchtafweervuur. MN 989 (het toestel van 
Morgan, L.L.) werd in de hoofdtank getroffen door een 
geweerkogel, Het toestel van Hulley viel tijdens de start uit maar 
kon aan het eind van de startbaan tot stilstand komen. 

Wat opvalt is dat in het ene verslag wordt vermeld dat drie 
gebouwen werden vernietigd en in het andere alle gebouwen. 
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In werkelijkheid is, zoals we weten, geen enkel gebouw van het 
Duitse hoofdkwartier vernietigd (noch de villa van Eras noch villa 
Mariëndal waar het verbindingscentrum was ondergebracht). 
Alles overziend kom je tot de conclusie dat het, gezien de 
zwaarte van de aanval, verwonderlijk is dat er niet meer 
slachtoffers zijn gevallen. 

Van de 19 vliegers die aan de aanval hebben deelgenomen 
hebben er 8 de oorlog niet overleefd: 6 zijn nog in 1944 
gesneuveld: van Nr. 197 Squadron: Hall, Necklen,Vance (be
graven in Bergen op Zoom), Jones (begraven in Drunen) en 
Read. Voorts werden Squadronleader Smith, Smiley en Me Fee 
krijgsgevangen gemaakt. 
Van Nr. 266 Squadron is Miller in 1944 gesneuveld en Morgan 
en Shepherd in 1945. 

Geraadpleegde bronnen: 
Jaarboek De Oranjeboom 47-1994, De radiopost van de ordedienst in 
Rijsbergen .. .. enz. Jan Schuiten 
The National Archives dossier AIR 2711169 files 39 en 40, AIR 2711559 files 44 
en 45 
Internetsites van de RAF en van de Commonwealth War Graves Commission 

WEET U WAT VOOR MES DIT IS ? 
Van Piet Nuijten ontvingen we onlangs dit vreemde mes. 
Een handvat met een koperen pin, waarin een mes verdwijnt. 
Allerlei voorstellen zijn al gedaan, maar nog steeds weten we 
niet wat het voor een mes is. 

Weet u het? 
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WIE WEET WAAR DIT IS? 8 
door Toon van Miert 

In Brieven staat steeds een 'monument(je)' uit ons heem waar 
(meestal) een geschiedenis achter zit. Het kan een gevelsteen 
zijn of een naambordje ergens verdekt opgesteld of zoals in dit 
geval een mooi pand op een prachtige plek in ons heem. 
Wie weet hoe dit pand heet? Een van de inzenders van het juiste 
antwoord - we loten als er meer goede antwoorden zijn - krijgt 
van Paulus een fles wijn thuisbezorgd. 
Misschien is er iemand die iets meer over dit 'monument' weet te 
vertellen? 

Oplossingen vóór 15 september naar: paulus@ulvenhout.com of 
naar de redactie. 

* * * 
Koop in den vreemden niet, hetgeen uw eigen dorp u biedt 

(slogan van de middenstand in de vijftiger jaren) 
Koop in den vreemden niet, hetgeen Paulus' sponsor u biedt 

(variatie van Paulus voor zijn sponsors) 
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WIE WIST WAAR DIT IS? 7 
door Toon van Miert 

In de hoek van de Ginnekenmarkt, zo tussen Boerke Verschuren 
~n 't Ro?i Winkeltje - namen die inmiddels verdwenen zijn - zie 
Je_ het C1tadelmonument, dat herinnert aan de strijd om de 
Citadel van Antwerpen tijdens de afscheidingsoorlog in 1832. 
Hans Herben uit Ulvenhout was een van degenen die dat wist. 
Hij krijgt een fles wijn thuisbezorgd. 
Hieronder leest u alles over dat Citadelmonument in een artikel 
van Jacques Jespers. 

OP HET N.H.KERKHOF IN 't GINNEKEN 

HET ANTWERPSE CITADELMONUMENT 
door Jacques Jespers 

Inleiding 
Eind zestiger jaren van· de negentiende eeuw werden in 
Antwerpen verregaande plannen ontwikkeld om het middeleeuw
se stadscentrum drastisch uit te breiden. Deze uitbreiding bete
kende onvermijdelijk het verdwijnen van de stadsmuren en de 
sloop van de vijfhoekige Nederlandse Citadel, die bijna drie 
eeuwen eerder tegen het stadscentrum was aangebouwd. 
Toen deze plannen in Nederland bekend werden, kwam hier 
mete~n de vraag op wat er ging gebeuren met de graven van de 
vele tientallen Nederlandse militairen, die hier tijdens de Belgi
sche Opstand in de jaren 1830 - 1832, zo moedig hadden 
gestreden voor Koning en Vaderland. · 
Velen wisten zich nog heel goed te herinneren hoe de citadel
bezetting - met assistentie van het kleine flottielje kanonneer
boten op de Schelde - de 23 dagen durende belegering had 
volgehouden tegen de twaalfvoudige overmacht van het Franse 
Noorderleger, dat België te hulp was gekomen. 
Al_ die tijd hadden de Nederlandse militairen, onder leiding van 
l~1ten~nt-generaal Baron David Hendrik Chassé, de hagel van 
t1endu1zenden bommen en granaten doorstaan, die de Citadel in 
één grote puinhoop had herschapen. Ondanks dit bombarde
ment wisten zij echter niet van opgeven. 
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Pas toen eind december 1832 een bres was geslagen in de 
muur van het bastion Toledo was de overgave onvermijdelijk 
geworden en werden de overlevenden afgemarcheerd naar 
Franse krijgsgevangenkampen. 

De eerste overdracht 
Liever dan de herbegrafenis van hun helden aan de Belgen over 
te laten werd in Nederland voorgesteld de stoffelijke resten naar 
het vaderland te laten overbrengen. 
De Nederlandse oud-officier, J.L.H.Beyens, destijds woonachtig 
te Brussel, slaagde erin hiervoor de medewerking van de Belgi
sche minister van Oorlog, generaal Thiebauld, te verkrijgen. 
De stoffelijke overschotten konden - uiteraard met goedkeuring 
van koning Leopold 11 -zonder enig bezwaar aan de Nederlandse 
regering worden overgedragen. Ook Koning Willem 111 bracht hij 
op de hoogte van de consequenties, welke de afbraak van de 
Citadel voor de graven met zich mee zou brengen. Unaniem was 
men erover eens dat de stoffelijke overblijfselen geen betere 
rustplaats konden krijgen dan op het kerkhof van de oude Ned. 
Hervormde kerk in 't Ginneken. Ten slotte waren hier in de 
afgelopen dertig jaren al vier officieren van de Antwerpse citadel
bezetting begraven; luitenant-generaal Baron David Hendrik 
Chassé, zijn chef-staf kolonel Jonkheer Hybo de Boer, de 
vroegere artilleriecommandant luitenant-generaal Hendrik Seelig 
en de artilleriekapitein Van Deventer. 
Koning Willem 111 toonde zich zeer ingenomen met dit initiatief en 
stelde voor de overbrenging naar Nederland het raderstoom
schip Zr. Ms. De Valk beschikbaar. Dit oorlogsschip zou verge
zeld worden door de ramschepen Buffel en Schorpioen en van 
de drie hypermoderne monitorschepen Heiligerlee, Tijger en 
Krokodil, met hun geheel gepantserde bovenbouw. 
Wat zou er mooier zijn dan deze plechtige overbrenging te laten 
samenvallen met de vijfjaarlijkse reünie van de oud-strijders
vereniging "Het Metalen Kruis", welke in dat jaar van 20 tot en 
met 22 augustus toevallig in Breda zou worden gehouden! 
Aangezien het ondoenlijk was om op zo korte termijn de 
overblijfselen van alle gesneuvelden over te brengen, werd 
besloten om op 22 augustus 1871 voorlopig alleen de lichamen 
van negen reeds geïdentificeerde militairen in 't Ginneken te 
begraven. 

"Leopold Il gaf het in de Citadel begraven gebeente te 
Antwerpen aan Nederland terug." 

Vanaf de haven van Moerdijk werden de negen lijkkisten per 
extra trein naar Breda vervoerd, waar de indrukwekkende stoet 
naar 't Ginneken werd vergezeld van saluutschoten. Daarna 
werden zij op het Ginnekense kerkhof, zo dicht mogelijk bij 
Chassé's graf, in een nieuwe grafkelder ondergebracht. 
Tijdens de plechtigheid werd een gedicht voorgedragen van de 
destijds in defensiekringen zeer bekende dichter en oud-strijder 
Joost Hendrik Burlage. 
De laatste van het uit vijf strofen bestaande gedicht eindigt als 
volgt: 
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Want dan, voor de eer van Neêrlands grond, 
Die toenmaals nergens hulp vond, 
Dan zal Europa 't weer getuigen: 
Hoe klein hun erf ook zij, dat volk weet van geen buigen, 
Want wat daar zwichte, wat er val/' 
Oud Hollands trouw staat pal! 

De regel "Wat er val/', Oud Hollands trouw staat paf', was een 
kleine variatie op de lijfspreuk van de citadel-vereniging "Het 
Metalen Kruis". Drie jaar later, na het overlijden van Burlage, 
werd daarom besloten de drie laatste dichtregels op het 
Citadelmonument aan te brengen. 

Oprichting van het Citadelmonument 
Al vóór de overbrenging had Koning Willem 111 het initiatief 
genomen om " ter vereering van de nagedachtenis der 
Nederlandsche militairen, die bij de verdediging der Citadel van 
Antwerpen in December 1832 het leven lieten" een gedenkteken 
op te richten op het kerkhof van de Hervormde Gemeente te 
Ginneken. Later werd besloten dat ook de namen van de 
gesneuvelden uit de jaren 1830 en 1831 op het monument 
zouden worden aangebracht. Bovenaan prijkt daarom, onder het 
jaar 1831, de naam van de Amsterdamse zeeheld Van Speijk, 
die op 5 februari 1831 zijn kanonneerboot de lucht in liet vliegen. 
Zijn heldengraf in de Amsterdamse Nieuwe Kerk bleef uiteraard 
gehandhaafd. 

De oprichting van het Citadelmonument was, als gevolg van dit 
Koninklijke initiatief, een nationale zaak geworden. Uiteraard 
moest ook hiervan op het monument duidelijk melding worden 
gemaakt: 

Het denkbeeld ging uit van Willem ///, den trouwen tolk van 
edelst gevoel des volks." 

Vervolgens benoemde de Koning een Commissie, bestaande uit 
tien personen, die belast werd met de totstandkoming van een 
Citadelmonument. Voorzitter werd mr. R. J. Graaf Schimmel
penninck van Nijenhuis, Grootmeester van het Koninklijk Huis. 
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Op uitdrukkelijke wens van de Koning riep de Commissie in 
augustus 1871 de Nederlandse bevolking op om financieel bij te 
dragen in de kosten van het op te richten gedenkteken en 
daarmee " niet te kort te schieten in het bewijzen zijner schuld 
jegens hen, die voor de eer en het belang van het dierbaar 
Vaderland met liefde hun bloed stortten en hun leven veil 
hadden." 
Nederland reageerde spontaan en snel; binnen korte tijd was bij 
de Commissie een totaalbedrag van f. 10.675, 15 binnenge
komen. (Na de voltooiing van het monument restte hiervan nog 
een bedrag van ongeveer f. 1.100,00. De Commissie besloot de 
rente van dit kapitaal te bestemmen voor het toekomstige 
onderhoud.) 
De oer-Hollandse tekst op het monument over deze geld
inzameling verwijst hiernaar: 

"De kosten zijn bestreden door den Koning, de Prinsen van 't 
Huis van Oranje en het volk." 

Voorzien van dit aanzienlijke werkkapitaal kon de Commissie 
met een gerust hart overgaan tot het uitschrijven van een 
prijsvraag voor het beste ontwerp. Diverse architecten werden in 
de gelegenheid gesteld om een model in te zenden. 
In de Staatscourant werden de "Voorwaarden der mededinging" 
bekend gemaakt: De uitvoeringskosten van het ontwerp mochten 
niet meer bedragen dan 9.000 gulden en de namen van alle 122 
(later 124) gesneuvelden dienden op het gedenkteken te worden 
vermeld. 
Er werden twee prijzen uitgeloofd, een van 300 gulden voor het 
goedgekeurde ontwerp en een van 150 gulden voor het op een 
na beste ontwerp. Op de sluitingsdatum van 1 januari 1873 bleek 
dat er 17 modellen waren ingezonden, tentoongesteld in het 
gebouw van de Tekenacademie aan de Boschkant in Den Haag. 
De eerste prijs werd door de Commissie, daartoe geadviseerd 
door de deskundigen kolonel H. del Campo genaamd Camp en 
hoogleraar E. Gügel, toegekend aan de Delftse hoogleraar E. La 
Comblé. Na bestudering achtte de Commissie de verwezenlijking 
van dit monument "Pro Patria" echter te kostbaar en zag zich om 
die reden genoodzaakt hiervan af te zien. Gekozen werd daarom 
voor een combinatie van twee ontwerpen van de Haagse 
architect H.P.Vogel, aan wie de tweede prijs was toegekend. 
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Zijn eerste ontwerp, nr.14, werd aangeduid als " een naald 
verheft zinnebeeldig den geest boven de stof." Het werd daarna, 
aan de hand van zijn tweede ontwerp, nr.13, zodanig aangepast 
dat hierin de vijfhoekige Antwerpse citadel kon worden herkend. 
De verticale vlakken werden voorzien van de 
onderscheidingstekens "Citadelmedaille", "Het Metalen Kruis", 
"Medaille voor langdurige trouwe dienst", "Teken van de 
Nederlandse Leeuw" en "Teken van de Militaire Willemsorde". 
Op de vijf hoeken werden bovendien, in de plaats van leeuwen
koppen, zwarte bollen geplaatst, welke verwijzen naar het 
massale bombardement, dat de Nederlandse bezetting van de 
Citadel 23 dagen lang had moeten ondergaan. 

Al spoedig bleek dat het onmogelijk was het monument op te 
richten op de begraafplaats achter de kerk, waar in het jaar 1871 
de negen kisten in een grafkelder waren bijgezet. Daarbij kwam 
dat het monument op deze plaats voor altijd verscholen zou 
staan en zo op den duur zijn publieke bekendheid en belang
stelling zou verliezen. Met goedkeuring en instemming van het 
kerkbestuur werd daarom gekozen voor het breedste gedeelte 
van het plein, aan de voorkant van de kerk. 
Ook deze plaats had in vroeger tijden deel uitgemaakt van het 
kerkhof, doch had later een andere functie gekregen. 
Gelegen in de nabijheid van de straatweg naar de Duivelsbrug 
en de Ginnekense Markt zou het monument hier ongetwijfeld 
veel beter tot zijn recht komen. 
Onder de voortdurende begeleiding van de commissieleden 
generaal-majoor graaf Van Limburg Stirum en kolonel H. Del 
Campo genaamd Camp werd allereerst een ruime kelder 
gemetseld, waarin later de tientallen kisten een plaats zouden 
krijgen. 
(Nadat het Citadelmonument nagenoeg afgebouwd was, '!1aar 
nog niet onthuld, werden op 3 oktober 187 4 de negen kisten 
vanuit de grafkelder op het oude kerkhof overgebracht naar de 
nieuwe kelder onder het monument.) 
Op een stoepsteen staan (nauwelijks nog leesbaar) de namen 
vermeld van de personen, die verantwoordelijk waren voor de 
bouw van het monument: 
"H. P. Vogel, architect en uitgevoerd 30 maart - 10 oktober 187 4 
door W Doon, aannemer, beide van 's-Gravenhage." 
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De ornamenten in brons, bestaande uit de bovenin geplaatste 
"fakkels met lauwers omwonden en kransen van immortellen" 
alsmede de vijf onderscheidingstekens, werden geboetseerd 
door de Hagenaar Koelman en gegoten in de eveneens Haagse 
fabriek van de heren Enthoven. 
Met als voorbeeld de oude Egyptische obelisken werden de 
wanden van het Citadelmonument maximaal benut om niet 
alleen de vergulde namen van de 124 gesneuvelden te 
vermelden, maar ook de historische achtergrond van het 
monument. (Helaas is het verguldsel in de loop der jaren 
vervaagd en daarna, mogelijk tijdens de door de Dienstkring der 
Genie in december 1982 uitgevoerde renovatie, niet meer 
vernieuwd) De historie van het monument wordt zo vermeld:: 

Ter herinnering aan de krijgsbedrijven der bezetting van 
Antwerpen's citadel, de forten aan de Schelde en van de 
zeemacht op dien stroom in 1830, 1831 en 1832 en ter vereering 
van de nagedachtenis van hen die daarbij het leven lieten. Die 
strijdmacht, nauwelijks 5500 man sterk, onder de bevelen van 
den luitenant-generaal baron Chassé, verdedigde Alva 's oude 
veste, zonder kans van ontzet, tegen een Frans leger van 70000 
man, aangevoerd door den maarschalk graaf Gérard, 
beschikkende over alle hulpbronnen van 't machtige Frankrijk en 
het rijke België, van 30 November tot 22 December 1832, Drie 
en twintig dagen open loopgraaf 

Schenking van de vijf naamstenen 
Tijdens de afbraak van de Antwerpse citadel, in september 187 4, 
stuitten de Belgen op de 16e eeuwse naamstenen van de vijf 
bastions: N 1 Hernando, N 2 Toledo, N 3 Pacietto, N 4 Alba en 
N 5 Duc. Deze waren afkomstig van de in het jaar 1567 gestarte 
bouw van de Citadel, waartoe Duc Hernando Alvarez de Toledo, 
Hertog van Alba, opdracht had gegeven. "De IJzeren Hertog" 
drukte zijn blijvende stempel op de totstandkoming van deze 
(dwang)burcht door vier van de vijf bastions naar zichzelf te 
vernoemen. Alleen het derde bastion mocht de naam dragen van 
de ontwerper, de Italiaanse ingenieur Francesco Pacietto. 
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Blijkbaar was de verstandhouding tussen België en Nederland, 
na de overbrenging van de eerste negen lijkkisten in augustus 
1871, zodanig genormaliseerd, dat de Belgen zelfs spontaan 
b~sloten deze vijf stenen aan Nederland te schenken zodat zij 
nog een plaats zouden krijgen bij het op te richten Citadel
monument In oktober 1874 vond de overdracht plaats. (De oude 
stenen zijn tegenwoordig terug te vinden tussen de lage · 
begroeiing, opzij van het monument.) 
Natuurlijk was het wel gewenst dat na dit sympathieke gebaar de 
namen van alle Belgische betrokkenen duidelijk op het monu
ment zouden worden vermeld. 
Boven de opening, waarmee men langs een houten trap in de 
kelder kan afdalen, werd een sluitsteen geplaatst met daarop de 
volgende uitgebreide tekst 

" De vijf blokken aan de hoeken van de stoep zijn de 
naamsteenen der bastions van de Citadel. Zij werden op verzoek 
van een oud-strijder door de zorgen van de Heeren Gratry, 
luitenant-kolonel der genie, directeur der vierde directie van het 
ministerie van oorlog te Brussel en De Keyser, directeur van de 
société anonyme du Sud d'Anvers, eigenares der Citadel, en van 
den kapitein Evrard, toegevoegd aan den commandant der genie 
aan de hoofdomwalling der stelling van Antwerpen, in Sept. 187 4 
uit de binnenfrontmuren van de hoofdpoternen der bastions 
gebroken, en in October daaraan naar Nederland gezonden, om, 
als teeken van verbroedering, bij dit monument te worden 
gevoegd." 

De onthulling 
Koning Willem 111 toonde zich bereid om, in gezelschap van zijn 
twee zonen, de onthulling van het monument zelf te verrichten. 
Als de dag, waarop de onthulling zou plaatsvinden, koos hij voor 
30 november 187 4. Op die dag was het precies 42 jaar geleden 
dat generaal Chassé, vanaf de bastions Il, 111, IV en de beide 
lunetten Kiel en St. Laurent, voor de eerste maal zijn kanonnen 
had laten vuren op de Franse belegeraars. Op het hoofdfronton 
van het monument werd met grote letters de tekst ingebeiteld: 

1 Onthuld op 30 november 187 4 door Willem /ll. 
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Wapen van de gemeente 
Ginneken en Bavel, dat de 
erepoort sierde en zich 
thans bevindt in het 
museum van Paulus van 
Daesdonck te Ulvenhout 

Op die dag arriveerde rond twaalf uur de "Vorstelijke trein" met 
Koning Willem en zijn beide zonen op het' houten stationnetje 
van Breda. Terwijl saluutschoten werden gelost stapte het 
Koninklijke gezelschap in een met vier paarden bespannen open 
rijtuig. Langs de route naar 't Ginneken waren guirlandes en 
groene piramides aangebracht en aan het begin van de 
gemeente Ginneken en Bavel was een erepoort opgericht met 
daarop de tekst 

HULDE AAN DEN KONING. 
Ook hadden diverse inwoners van 't Ginneken de voorgevels 
van hun huizen versierd met vlaggen en illuminaties en daaraan 
fraaie teksten toegevoegd, zoals: 



Wie had het ooit gedacht, 
Dat hier, dicht bij mijn woning, 
Een monument vol pracht, 
Onthuld werd door den Koning. 
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Boven de pomp op de Ginnekenmarkt was de tekst te lezen: 

"Looft uw Koning, Ginkenaren! 
Vlecht Hem een verschen lauwerkrans. 
Hem siert het hoofd de zilvren glans 
Van vijf en twintig jubeljaren. 
Looft Hem, zingt Hem, uit volle borst: 
Lang leve Willem, Neerlands Vorst! 

Een café was enigszins van deze huldeblijken afgeweken met 
de oproep: 

" Ik noem thans mijn huis een citadel 
Niet vol met krijgsmatrialen, 
Maar al wat dorst en honger stilt 
Vindt ge hier .... Maar voor contant betalen. 

Op het kerkhof in 't Ginneken namen de Koning en zijn zonen 
Prins Willem en Prins Alexander, wegens het slechte weer, 
plaats onder een grote militaire tent, die voor het monument was 
opgesteld. 
Na de verwelkoming door de president van de Citadelcommissie 
verrichtte de Koning de onthulling, onmiddellijk gevolgd door de 
luide kreten van de menigte "Leve de Koning!" en "Hoera!". De rij 
van toespraken werd daarna geopend door generaal Graaf 
Limburg Stirum, de buitengewoon adjudant van Zijne Majesteit. 
Ds.Roscam Abbing, de predikant van de Ginnekense Hervormde 
kerk, vestigde tijdens zijn toespraak de aandacht op het feit dat 
ook een inwoner van 't Ginneken als een van de gesneuvelden 
op het monument vermeld staat. 
Hierover zei hij: 
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" Ja, als geboren Ginnekenaar, is het mij in dit plechtig ogenblik 
behoefte, het uit te roepen voor allen: daar staat een man op het 
gesteente der eere gebeiteld, die van den Ginnekenaar J. Adriaansen. 
Hij werd door midden geschoten. Het is schoon voor het Vaderland te 
sterven. Als het noodig was - ook wij. Maar het is ook schoon in 
Godsvrucht en Vrijheid voor het Vaderland te arbeiden, te leven. 

Het werd stil toen de Koning aangaf ook enige woorden te willen 
zeggen: 

"Ik dank u voor de gesproken woorden. 't Is mij een regt gelukkige dag 
hier in uw midden te mogen doorbrengen; 't herinnert mij aan de 
stemming der provincie Noordbrabant op den dag, toen ik mijne 25-
jarige regering over het Nederlandse Volk mogt herdenken. Is het mij 
aangenaam aan allen de verze-kering te geven mijner genegenheid, 
dan is het mij tevens eene behoefte te verklaren, dat vooral twee 
banden mij naauwer aan de bevolking van Noordbrabant hebben 
verbonden. De eerste is de herinnering aan de gelatenheid, waarmede 
zij gedurende jaren, uit lie(de voor het Vaderland, de drukkendste 
oorlogslasten heeft gedragen (Mobilisatie 1830 - 1839, JJ); de andere 
is de gedachte aan 1861, hoe zij de noodlijdenden, geteisterd door 
watersnood, uit eene andere provincie (Dijkdoorbraak in Land van 
Maas en Waal, febr.1861, JJ) toen met broederarmen ontvangen heeft. 
Dat zal ik nooit vergeten!" 

Na een korte rondgang langs de graven van Chassé, Seelig, De 
Boer en Van Deventer eindigde de plechtigheid en reden de 
Koninklijke Hoogheden naar het Ginnekense raadhuis voor een 
"déjeuner dinatoire" (lunch) in de fraai gedecoreerde raadzaal. 
Gedurende de lunch bracht de Harmonie · van 't Ginneken de 
Koning en de Prinsen een aubade. Terwijl de muziekvereniging 
"Voor het Volk en door het Vol!(' speelde, stapte 
het gezelschap, onder gejuich van het talrijke publiek, rond half 
vijf in de trein en vertrok richting het verre 's-Gravenhage. 

De tweede overdracht 
Na de onthulling diende er nóg een plechtigheid plaats te vinden 
om het Citadelmonument volledig tot zijn recht te laten komen; 
de bijzetting van de resterende stoffelijke overschotten in de 
grote grafkelder onder het monument. 
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Op 30 december 1939 vond de laatste herdenking bij het 
monument plaats vóór W 0. Il 
In het midden president kerkvoogd P. M. Tutein-Nolthenius, 
daarachter de predikant ds B. ter Haar-Romeny, links met 
hoge hoed, generaal b.d. C.A.Prins, secretaris van de 
kerkvoogdij (foto G.A.B.) 
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Op dinsdagavond 26 oktober 1875 arriveerde de trein, met in 
een verzegelde wagon enige tientallen lijkkisten, vanuit Antwer
pen op het Bredase station. De volgende morgen vond de 
plechtige overdracht plaats en kon de erewacht van 20 man 
worden ontbonden. 
Terwijl minuutschoten klonken, werd daarna op de Terheijden
seweg een lange stoet gevormd, welke behalve uit vijf grote 
lijkwagens bestond uit een piket cavalerie, vele rijtuigen voor de 
burgerlijke en militaire autoriteiten, muziekkorpsen, een bataljon 
infanterie en het korps cadetten van de Koninklijke Militaire 
Academie. Langs de route naar 't Ginneken hingen van vele 
particuliere en overheidsgebouwen de vlaggen halfstok. 
Nadat een aantal lijkkisten in de grafkelder was geplaatst, hield 
Graaf mr. R. J. Schimmelpenninck een toespraak met als cen
traal thema "Vergeet ons niet". Zich richtend tot de cadetten van 
de K. M.A. wees hij hun op de dikwijls moeilijke maar ook 
verheven loopbaan waarvoor zij hadden gekozen. 

Herbegrafenis van Baron D. H. Chassé 
Begin 1907 schreef H.Wetselaar, president Kerkvoogd van de 
Ginnekense Hervormde kerk en gepensioneerd kapitein van het 
Oost-Indisch Leger, een brief aan koningin Wilhelmina. 
Hierin vroeg hij haar aandacht voor de deplorabele toestand van 
Chassé's graf op de naast de kerk gelegen begraafplaats. 
Aangezien het geen familiegraf betrof vreesde hij dat het ooit in 
de toekomst zou worden geruimd zodat "de asch van den 
roem rijken generaal aan de winden zou worden prijsgegeven". 
Eerbiedig verzocht hij Hare Majesteit te bevorderen dat de 
regering het stoffelijk overschot van Chassé. zou laten overbren
gen naar de grafkelder naast het citadelmonument. Tevens 
hoopte hij dat "gezien de financiêle toestand der kerkelijke kas" 
het Rijk in de kosten zou willen voorzien. 
Spoedig daarna bleek dat de regering volledig kon instemmen 
met dit verzoek. 
In mei van dat jaar werd het geraamte van Chassé, in opdracht 
van de Commissie, opgegraven en in een verzegelde zware 
eikenhouten kist met koperen beslag voorlopig in de kerk 
ondergebracht. 
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David · Hendrik Chassé 

* Tiel 18 maart 1765 
+ Breda 2 mei 1849 

Een in het graf aangetroffen kistje; waarin zich ondermeer een 
gouden ring en haarlokken van zijn ouders bevonden, zou, in
dien gewenst, later aan zijn familie worden overgedragen. Op de · 
grote zerk werd, onder het familiewapen, de tekst aangebracht: 

Hier rust Z. (ijne,JJ) E. (xcellentie,JJ) De Generaal der infanterie 
Baron D. H. Chassé. 
Geb. te Tiel den 18 maart 1765 
Over/. te Breda den 2 mei 1849 

In kleinere letters staat aan de voorkant van het graf vermeld: 
Aangebracht aan de zuidzijde van het kerkhof 18 juni 1907. 

In de ochtend van 18 juni 1907 werd de kist, onder de klanken 
van Chopin's Treurmars en de minuutschoten van de artillerie, 
welke in de Bouvignelaan stond opgesteld, overgebracht van de 
kerk naar het nieuwe graf. Onder de vele genodigden waren 
Chassé's familieleden en de gemeentebesturen van Ginneken 
en Bavel, Breda en Tiel. Koningin Wilhelmina had als haar ver
tegenwoordigers aangewezen graaf Dumonceau en baron Van 
Hardenbroek van Lokhorst. Aangekomen bij het graf klonk het 
commando "Vuur!" en knetterde een salvo uit de geweren van de 
aangetreden infanteristen. 
Tot slot van de plechtigheid wekte luitenant-generaal Dommers 
de jongeren op om de gedachtenis van Chassé in ere te houden 
en zijn voorbeeld altijd voor ogen te houden. 

275 

LINTJESREGEN BIJ PAULUS 
Ook dit jaar daalde de lintjesregen over Bavel en Ulvenhout. 
Acht van onze leden werden koninklijk onderscheiden. 

Michael van Egeraat zet zich op allerlei manieren in om de 
levendigheid in Ulvenhout te blijven verbeteren. Dat varieert van 
het organiseren van Jeu de boules - en voetbaltoernooien tot het 
meehelpen organiseren van herdenkingen en Koninginnedag. Hij 
zet zich via de werkgroep verkeer en veiligheid in om zaken als 
snelheid, drukte rond scholen en fietsverlichting onder de aan
dacht te brengen. Voor de dorpsraad is hij ook nog actief in de 
werkgroep communicatie en heeft onder andere een dorpsgids 
gemaakt, maakt de nieuwsbrief en beheert de website. Michael 
van Egeraat doet veel voor de jeugd in Ulvenhout. Hij zit in het 
dagelijks bestuur van de voetbalvereniging UW'40 waar hij het 
onderdeel jeugd onder zijn hoede neemt. Een flinke klus als je 
bedenkt dat tweederde van het ledenbestand jeugd is. Hij 
organiseert toernooien, coördineert de wedstrijden, is de 
contactpersoon naar de KNVB, organiseert het jaarlijkse kamp 
en maakt de indeling van de jeugdelftallen. Hij is ook voorzitter 
van de jeugdcommissie en namens UW lid van de stichting 
Ulvenhouts Welzijn die de exploitatie van Jeugdland verzorgt. 

Kees van Alphen is al jaren als vrijwilliger actief in en om 
Ulvenhout. Zijn maatschappelijke betrokkenheid komt op vele 
manieren tot uiting. Hij zet zich al meer dan 10 jaar in voor het 
onderhoud van het kinder-woonzorgcentrum 't Berkske. Ook 
bezorgt hij al meer dan 10 jaar maaltijden bij ouderen. Hij was 
secretaris en penningmeester voor de grote buurtschap 't 
Hoekske waar hij vooral de nadruk legde op het bevorderen van 
de sociale cohesie (ziekenbezoek, en kinderactiviteiten). Hij was 
bijna 20 jaar secretaris van de Katholieke Jeugdraad Ulvenhout. 
Zijn kennis vanuit zijn hoofdfunctie zette hij ook onbezoldigd in 
om bijvoorbeeld informatieve boekwerkjes te ontwikkelen over de 
geschiedenis van de boswachterij Chaam en die van Ulvenhout. 
Verder zorgt hij voor de kerststal, zet zich in voor het onderhoud 
van de Laurentiuskerk en het museum Paulus van Daesdonck, 
collectes, ziekenbezoek enz. 



Kees van Alphen 

Ad van Riel 
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George Verheijen (de Mechel) 
foto's Barbara Brugman 

Angela de Bie 
foto's Barbara Brugman 
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Een man die zowel zijn handen uit de mouwen steekt als 
bestuurlijk een en ander durft op te pakken voor het welzijn van 
zijn dorpsgenoten. 

Hanneke Verdeijen-Brinkhoff toont een grote betrokkenheid bij 
wat er met de mensen in haar omgeving gebeurt maar ook bij 
wat er met de omgeving zelf wel of niet zou moeten gebeuren. 
Zo is zij sinds 1998 actief in de dorpsraad van Ginneken. Ze 
behartigt de belangen van het Ginneken en betrekt de bevolking 
actief bij allerlei nijpende kwesties. Binnen Harmonie Concordia 
is zij sinds 1985 de spil. Ze zat in allerlei commissies van mu
ziekbibliotheek tot verenigingskleding en sinds 1996 is ze vice
voorzitter. Ze is het eerste aanspreekpunt n intermediair. 
Verder is ze sinds 1958 bij carnavalsverening 'De Juinen' zowel 
bestuurlijk actief als vrijwilliger voor hand en pandiensten. Ze 
heeft vooral de sociale binding en verbinding met de stad/leden 
gestimuleerd. 

Ulvenhout is een dorp waarin een grote gemeenschapszin 
heerst. Dat is mede te danken aan vrijwillig rs als George 
Verheijen., in Ulvenhout beter bekend als D M chel Al vanaf 
197 4 is hij als vrijwilliger actief, toen nog als er ati v inspirator 
bij een van de carnavalsverenigingen. L ter w s hij de 
initiatiefnemer van het 30+bal, dat het zieltog nd carnaval een 
nieuwe 'boost' gaf. Maar hij toonde ook zijn m t chappelijke 
betrokkenheid bij de jeugd. Zo zette hij zich in voord J ugdraad 
en voor het Sint Nicolaascomité (de Sint wordt altijd groots 
onthaald in Ulvenhout). Hij werkt niet alleen acht r d schermen, 
maar wordt ook regelmatig gevraagd als pres nt tor, verzoeken 
waaraan hij altijd met verve invulling geeft. Hij w s ruim vijftien 
jaar wekelijks betrokken bij het kienen in Ulv nhout en laat 
daarmee zien de vele facetten van het plaatselijke verenigings
leven een warm hart toe te dragen. G org Verheijen was 
namelijk ook actief binnen de Dorpsraad en hiij spande zich in 
voor de mindervalide dorpsgenoot in 't Berkske. Verder vond hij 
het belangrijk mee te helpen aan het bouwen van een nieuwe 
woonwijk in Talisay op het eiland Negros in de Filippijnen, 
waarvoor hij ook fondsen wierf. 



Ab Douwes 

Rinie Klep 
foto Henny vd Broek 
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Michael van Egeraat 

Hanneke Verdeijen 
foto Jan Roovers 
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Ab Douwes toont al jarenlang een grote maatschappelijke inzet, 
getuige de diversiteit aan vrijwillige activiteiten die hij op zijn 
naam heeft staan. Niet alleen als toezichthouder op een toon
aangevende woningbouwcorporatie in Breda en omstreken, 
maar bijvoorbeeld ook in zijn betrokkenheid bij een vereniging 
die nauw betrokken is bij het bevorderen van het culturele leven 
van Breda en Ulvenhout. Ook binnen het onderwijsveld 
bekleedde Ab Douwes diverse vrijwillige (bestuurs)functies. Zo 
was hij betrokken bij een fusie van scholen in West-Brabant, die 
uiteindelijk resulteerde in het huidige ROC West Brabant. 
Noemenswaard is ook zijn inzet voor het Ulvenhoutse carnaval, 
zijn activiteiten voor de Lions-club en zijn onbezoldigd advies
werk voor een Brabants attractiepark. 
Ab Douwes is een man met een groot hart, die altijd met raad en 
daad klaar staat voor zijn omgeving. 

Angela de Bie - toont een grote maatschappelijke betrokkenheid 
die zij het liefst richt op de mensen in haar omgeving. Deze 
ondervinden grote praktische en mentale steun van haar, bij 
vaak moeilijke perioden in hun leven. En dat soms jarenlang. 
Een goed voorbeeld is haar werk als vrijwilliger op de hart
afdeling van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Elke vrijdagoch
tend gaat zij trouw naar 'haar' patiënten. Zij heeft alle tijd voor 
haar patiënten, praat met ze, bereidt ze voor op een eventuele 
operatie, stelt ze zo mogelijk gerust en is een luisterend oor voor 
iedereen. Met haar oprechte belangstelling weet zij alle patiënten 
op hun gemak te stellen. 
Daarnaast zette zij zich in voor diverse scholen, bijvoorbeeld als 
lid van het oudercomité en de medezeggenschapsraad. Ze 
spande zich in voor de tennisvereniging, was Jarenlang steun en 
toeverlaat voor haar buurvrouw, en als vrijwilliger werkzaam in 
de bibliotheek droeg zij ook in de culturele sector haar steentje 
bij. Wáár mevrouw De Bie ook vrijwilligerswerk doet, overal is ze 
in voor een praatje en geeft ze wijze lessen over het leven. 

Ad van Riel is een van de drijvende krachten van de KBO 
Ulvenhout en verricht in die hoedanigheid diverse hand- en 
spandiensten in sociaal-cultureel centrum De Pekhoeve. 
Bardiensten draaien, meewerken met de bouwploeg, nooit is iets 
hem te veel. Ook is hij al vele jaren lid van de heemkundekring 
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Paulus van Daesdonck; in het museum komen zijn technische 
kwaliteiten volop van pas. Vooral bij de reorganisatie in 2011. 
Lange tijd maakte hij als drijvende kracht deel uit van de 
Oranjevereniging en toonde hiermee zijn 'Oranje' hart. 
Reeds op jeugdige leeftijd was hij een vrijwilliger in de kerk. 
Trappen beklimmen om de klok op te draaien. Dat durfde 
niemand. Ad wel. 
Ad is medeoprichter van Centrale Antenne Markdal I in de 
zeventiger jaren. Thans is hij nog bestuurslid van Cultuurfonds 't 
Hofflandt. Als 'techneut' is hij onder meer betrokken bij diverse 
activiteiten in en om de kerk, de Pekhoeve en het museum 
Paulus van Daesdonck. Kortom; een gedreven man al vele jaren 
Ad van Riel is een van die duizendpoten die zich als vrijwilliger 
op diverse manieren verdienstelijk maakt. 

Rinie Klep was jarenlang als secretaris van schoolbesturen 
betrokken bij het wel en wee van twee Bredase basisscholen. Hij 
staat bekend als een accuraat man, meelevend en recht-door
zee, en toonde altijd een grote betrokkenheid bij ouders, 
leerkrachten en indirect ook bij de leerlingen. 'Nooit deed je 
vergeefs een beroep op hem.' Rinie Klep besteedde vele uren 
vrije tijd aan 'zijn' scholen. Ook de voorbereiding van een fusie 
vroeg zijn nadrukkelijke inzet. 
Hij was echter ook op andere maatschappelijke terreinen actief. 
Als penningmeester van het kerkbestuur toonde hij zijn financiële 
zorg en accuratesse, en als financieel deskundige van een 
stichting die zich richt op ontwikkelingswerk in Burkina Faso, 
bezocht hij dat land in 2011. 
Rinie Klep heeft zich in de jaren '70 ingezet voor het door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken opgestarte 88I-project. Hij 
had de opdracht te komen tot een beleids- en beheersinstrumen
tarium (881) om de jaarlijkse gemeentebegroting en -rekening, 
voor gemeenteraad en de burger, leesbaarder en inzichtelijker te 
maken. Landelijke bekendheid kreeg Nieuw Ginneken met de 
totstandkoming van de BIEO (Begroting In Een Oogopslag) die 
werd uitgedragen op de 88I-markten. Rinie was trekker en 
woonde de nodige door het ministerie georganiseerde bijeen
komsten bij en heeft 'zijn product' uitgedragen bij andere 
gemeenten. 
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DAG VAN DE BRABANTSE VOLKSCULTUUR 
SPORT SPIEGEL VAN DE SAMENLEVING 

In juni dit jaar kleurden de straten en winkels oranje om onze 
betrokkenheid bij het Nederlands elftal uit te drukken. En daarna 
waren we niet van het scherm weg te slaan voor Wimbledon, 
Tour de France en Olympische Spelen. Het hele maatschappelijk 
leven lijkt zich te voegen naar de sport. 
Dat sport onze samenleving stevig beïnvloedt, is wel duidelijk. 
Maar het omgekeerde is ook waar: sport is ook een afspiegeling 
van maatschappelijke verhoudingen, van volkscultuur en van 
lokaal en regionaal gemeenschapsleven. 
Dat was in het verleden zo en is nu nog steeds het g val. 

Toen sport en sportverenigingen vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw opkwamen en boogschieten, wielrennen en 
voetbal, al dan niet in verenigingsverband, razendsnel populair 
werden, moesten instituties als overheid en Kerk daar iets van 
vinden. En in de verzuilde standensamenleving van de vorige 
eeuw stond sport natuurlijk sterk onder invloed v n religie en 
klassendenken. Kleding, zedelijkheid, de aanleg van sportac
commodaties door de gemeente, gemengd en w I of niet in 
katholiek verband sporten, competitie en commercie: dat waren 
allemaal kwesties waarover heftig werd gedebatteerd en 
waarvan Brabanders zich heel veel of helemaal niks aantrokken. 

Aan de hand van specifieke Brabantse voorbeelden als voetbal, 
wielrennen en boogschieten en het debat over ' edelijke sport
kleding' verkennen we op zaterdag 6 oktober, de Dag van de 
Brabantse Volkscultuur, hoe sport een spiegel was en is van de 
samenleving. Levendige lezingen en films maken duidelijk dat 
sport ook in het verleden een hot topic was dat leidde tot verhitte 
discussies. Tijd: 9.30 u. - 13.00 u. plaats: Gilze 
Deelname voor leden van onze kring€ 7,50pp;.incl.lunch € 17,50 
Aanmelden info@erfgoedbrabant.nl met vermelding van naam 
en adres, naam onze kring en deelname lunch ja of nee. 
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