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OORKONDEN EN DIPLOMA's 
Oorkonden, diploma's en medailles vormen het onderwerp van 
de goed lopende tentoonstelling in ons museum. 
U bent ongetwijfeld als wezen kijken. 

Maar de plannen rijken verder. Vier nieuwe tentoonstellingen 
worden al gepland. En u kunt ons helpen door materiaal te 
leveren. U leest er meer over in deze nieuwe uitgave van Brie
ven van Paulus, reeds het 191 e deel. 
Een veelheid van onderwerpen komt aan de orde in deze 
uitgave. 
Toon van Miert en Wim Joosen zetten hun serie artikelen voort. 
De ramp bij Bad Wörishofen in 1944 is opnieuw onderwerp van 
een artikel. Ad Jansen put uit zijn jeugdherinneringen. 
Dat ons blad goed gelezen wordt, ook buiten ons heem, blijkt wel 
uit de reactie op ons onbekende mes; een glasmes. 
De succesvolle fietsroute op Open Monumentendag wordt door 
Lia Geerts van de Chaamse kring Ledevaert· voor u beschreven. 
Jacques Jespers verhaalt verder over het Chassémonument. 
Nu een reportage uit 1932 waarin Henri t'Sas aan het woord is. 
Lange en korte artikelen van meerdere schrijvers vormen weer 
een gevarieerde uitgave waaraan u veel leesplezier zult hebben. 

Maar verzuim niet onze tentoonstelling te bezoeken, wanneer u 
dat nog niet deed, een tentoonstelling met als onderwerp 

OORKONDEN EN DIPLOMA'S 

paulus@ulvenhout.com paulus.ulvenhout.com 
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AGENDA 2012 (168) 
okt. 
15 Brieven van Paulus 191 
22 "MISSIONERING; VAN TRADITIE NAAR MODERNE 

BELEVING" lezing door pater Luk Wouters in de zaal 
van de paters te Meersel-Dreef. Aanvang 20.00 uur 

nov. 
04 
11 

19 

dec. 
02 
15 

2013 
jan. 
06 
27 

febr. 
03 
15 

mrt 
03 
18 

april 
07 
15 
15 

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

museum open: "55 jaar Carnaval in Bavel" 
Brieven van Paulus 192 

museum open: "55 jaar Carnaval in Bavel" 
muziekgroep Puur Natuur in Mariëndal. Aanvang 14 uur 

museum open: "55 jaar Carnaval in Bavel" 
Brieven van Paulus 193 

opening nieuwe tentoonstelling 
lezing 

museum open 
lezing over Anneville en Valkenburg door Piet Nuijten 
Brieven van Paulus 194 

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, camavalszondag, op Pasen, 
Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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l1ec111ku 11uc kri 11g 

PAULUS VAN OAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

Op 10 september hebben we onze ledenvergadering gehad in de 
zaal van de Tussenpauz in Bavel, enkele dagen na het afsluiten 
van het verenigingsjaar. 
Een jaar met drukbezochte lezingavonden en ook grote 
belangstelling voor zowel de muziekmiddag als voor de 
fietsexcursie naar de landgoederen Hondsdonk en Luchten burg . 
Daarnaast hadden we originele wisseltentoonstellingen over 
aansprekende thema 's. De Brieven van Paulus ruim gevuld met 
een gevarieerd aanbod heemkundige onderwerpen. 
Voor komend verenigingsjaar hebben we het programma bijna 
klaar. We gaan weer proberen enkele leuke wisseltentoon
stellingen in te richten . Na de huidige tentoonstelling " Naar 
waarde geschat" wordt op 11 rJOvember " 55 Jaar Carnaval 
Bavel" geopend. Probeert u elke tentoonstelling weer te 
bezoeken, ze zijn telkens weer de moeite waard! 
Op 22 oktober verzorgt pater Luk Wouters in de zaal van de 
paters in Meersel-Dreef voor ons een lezing met als titel "Mis
sionering ; van traditie naar moderne beleving" 
Hij vertelt hierover o.a. uit eigen ervaringen en doet dat in zijn 
licht Vlaams accent. Op 19 novenber komt Ineke Strouken naar 
de Pekhoeve om een lezing te houden over " Winterfeesten". 
U bent allen van harte welkom en let u op: De lezingavonden 
beginnen niet om 20.15 uur zoals gebruikelijk was, maar om 
20.00 uur! 

Veel leesplezier in Brieven van Paulus 191 

Gerard Oomen, voorzitter 
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Geachte Heemvrienden, · 

Op bladzijde 259 van Brieven van Paulus 190 staat een bepaald 
mes afgebeeld. 

Dit is een glasmes. 
Ik heb het vele malen gebruikt bij het afkorten van glazen pijpjes. 
Men zet de glasbuis in de hoek met het mes en de taps toe
lopende onderkant. Knijp dan voorzichtig het glas daartussen en 
begin te draaien. Als er een flinke kras rondom het glas zit, dan 
kun het gemakkelijk afbreken op de kraslijn. 
Vervolgens stop je het tapseind in de glasbuis en het mes aan 
de buitenkant van het glas en draai de glasbuis rond. Hierdoor 
gaan eventuele bramen van de rand af. (zeker zo gemakkelijk 
als er nog een slangetje omheen moet). 

Met vriendelijke groeten 

Joseph Wijdemans 
Heemkundige kring de 'Vyer Heertganghen, Goirle 
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NAAR WAARDE GESCHAT 
verslag Louis Vriens 

Verzameling van diverse waarderingen 
Met het nazomerzonnetje in de rug opent voorzitter Gerard 
Oomen op zondag 2 september de tentoonstelling : "Naar waarde 
geschat". Diploma's, oorkondes, medailles en herinneringen uit 
vervlogen jaren sieren het museum. Kees Leijten, conservator, 
heeft goed zijn best gedaan. Uit de archieven van Paulus heeft 
hij prachtige documenten voor de dag gehaald. Ook in vroeger 
dagen was waardering een belangrijke drijfveer. Jarenlange inzet 
van vrijwilligers leverde een belangrijke bijdrage voor het wel en 
wee in de gemeenschap. Inzet voor de vrijwillige brandweer, de 
kerk, het mannenkoor of de Harmonie enz. 

Eisenhouwer en Mary Honingbij 
De oorkonde voor Janus Vermeeren ondertekend door president 
Eisenhouwer en de oorkonde, waarin wordt aangegeven dat 
slavin Mary Honingbij voortaan vrij mens is, hebben een 
prominent plaatsje gekregen in de tentoonstelling. 

grote belangstelling bij opening tentoonstelling 
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Credo Pugno 
Johannes van Miert heeft in het begin van de vorige eeuw een 
diploma ontvangen van de katholieke vereniging Credo Pugno 
(Ik geloof, ik strijd). Deze vereniging had tot doel: "onder de 
leden het godsdienstig leven hoog te houden" en "onder de niet
leden zoo noodig het godsdienstig leven op te wekken en te 
behouden". 

Breda blijft hem dankbaar 
De Ginnekenaar Louis C. Machielsen ontving een sierlijke dank
betuiging van de burgemeester voor zijn verantwoordelijkheids
en gemeenschapsgevoel als vrijwillige brandweerman tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 

Veel kijkgenot, de tentoonstelling loopt van 2 september tot en 
met zondag 4 november 

MET EEN GIFT AAN PAULUS 
HEBT U FISCALE VOORDELEN 

Zowel de heemkundekring als ons museum hebben een ANBl
nummer Zij zijn door de belastingdienst aangewezen als een 
"Algemeen Nut Beogende Instelling". 
Dat betekent dat u schenkingen aan de kring of het museum af 
mag trekken van de inkomstenbelasting of de vennootschaps
belasting. 
Ook uw erfenis mag u belastingvrij schenken. 
Goed dat te weten op het eind van het jaar. 

ARCHEOLOGISCH VELDONDERZOEK GRIMHUYSEN 
Onlangs verscheen een lijvig rapport over inventariserend 
veldonderzoek naar het slotje Grimhuysen door middel van 
proefsleuven. Op de fundering , waarschijnlijk uit de 1 se eeuw 
werd Grimhuysen gebouwd. Meerdere periodes, verbouwingen 
enz. Een interessant rapport dat al lezend het slotje doet 
herleven. 
Het rapport is geschreven door Joeske Nollen en Lina de Jonge 
onder eindredactie van Erik Peters .. 
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VLAG VOOR GALDER· EN STRIJBEEK 
Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1997 vervielen de 
wapens van de steden en dorpen die er bij betrokken waren. 
De meeste gemeenten hebben kort daarna naast het nieuwe 
gemeentewapen voor de dorpen een dorpswapen vastgesteld . 
De gemeente Alphen-Chaam heeft reeds in 1997 de wapens van 
Galder, Strijbeek, Chaam en Alphen opnieuw vastgesteld . 
Chaam en Alphen kregen toen ook een vlag. 
Onlangs, op 6 september 2012, heeft de gemeenteraad van Al
phen-Chaam een vlag vastgesteld voor Galder en Strijbeek. De 
vlaggen zijn grotendeels hetzelfde als die van Bavel en 
Ulvenhout die onlangs door de raad van Breda zijn vastgesteld. 
Een groot groen vlak rechtsboven en een klein rood vlak links 
onder. Rechtsonder een groot wit vlak. Linksboven een klein wit 
vlak met het eigene van het dorp. Het rood symboliseert de 
Baronie. Het groen de groene gemeente van weleer. 
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Daarnaast heeft elk dorp zijn eigen bijzonder symbool linksboven 
in de hoek van de vlag. Bij Galder een schelp (St,Jacob) , bij 
Strijbeek een gewei (H.Hubertus). Voor Bavel is dat de Koe 
(H.Brigida), voor Ulvenhout het rooster (St. Laurentius) . 

Ook heeft de raad van Alphen-Chaam besloten dat Bavel AC en 
Ulvenhout AC hetzelfde wapen en dezelfde vlag zullen voeren 
als die zijn vastgesteld door de Raad van Breda voor die dorpen. 

De wapens en vlaggen zijn ontworpen door de Noordbrabantse 
Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde. 

MISSIONERING 
VAN TRADITIE NAAR MODERNE BELEVING 

Op maandagavond 22 oktober ontvangt pater Luk ons 'Bij de 
Paters' in Meersel Dreef. 
Vanaf 20.00 uur verhaalt hij ons het werk van de missionarissen 
in verleden en heden. 
Hij kan er over meepraten: decennialang heeft hij als geestelijk 
leidsman in Pakistan gewerkt. 
Hij heeft de cultuurshock ervaren toen hij in de Arabische wereld 
terechtkwam; hij heeft moeten wennen aan het klimaat, de 
woonomstandigheden, het eten. Later kreeg hij te maken met de 
veranderende ideeën over het werken in de Derde Wereld. 

Heel boeiend zijn zijn verhalen over de relatie met de Islam en 
de geestelijke leiders ervan. 
Pater Luk kennende verhelderen anekdotes de soms heel 
moeilijke situatie waarin hij moest werken. 

Het belooft een interessante avond te worden waarop we 
kennismaken met een man die met hart en ziel in Pakistan 
gewerkt heeft. 
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NOTULEN VAN DE 37E JAARVERGADERING VAN 
HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 
op 10 september 2012 in de Tussenpauz' te Bavel 
door Niek Kools 

Ongeveer 60 leden bezochten deze avond. 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur, met een hartelijk 
welkom aan iedereen, vooral ons erelid: Jan van Dongen. 
We hebben een actieve afgelopen week gehad ( opening 
tentoonstelling, fietsroute, monumentendag), maar ook een druk 
jaar. 
Het museum is gereorganiseerd en dankzij diverse vrijwilligers ziet 
het er allemaal weer beter uit. De communicatie met de leden loopt 
goed via de Brieven van Paulus en de PaulusMail. 
Ook de automatische incasso is goed gegaan. Hopelijk nemen nog 
meer leden deel daaraan. 

. 
2. Notulen 36e jaarvergadering 

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. Het wordt vastgesteld. 
De voorzitter dankt de secretaris. 

3. Jaarverslag 
Het jaarverslag is voor het eerst vooraf opgenomen in de BRIEVEN. 
De secretaris laat aan het eind van de vergadering een diaserie zien 
waarin alle activiteiten getoond worden. Nieuw is de museum
commissie, die betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken in het 
museum. 
1 n het jaarverslag is te lezen wat er het afgelopen jaar is gebeurd. 
Voor het komende verenigingsjaar doet het bestuur een beroep op 
de leden bij de volgende geplande activiteiten: 

1) Vrijwilligers voor het klussen in het depot in de brand-
weerkazerne 

2) Nieuwe schrijvers voor de Brieven van Paulus 
3) Invoeren van gegevens in de nieuwe website 
4) Zoeken naar gratis depotruimte voor grotere objecten 
5) Hulp bij digitaliseren foto's en films 
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Joke van Baal coördineert de activiteiten van de vrijwilligers. 

4. Financieel beleid 
De penningmeester geeft aan dat er een positief resultaat is van 
€ 248,- Dat komt omdat de subsidie van de gemeente Breda van 
vorig jaar dit jaar erbij is gekomen. 
Vanaf dit jaar geeft Breda geen subsidie meer aan de Kring en ook 
gemeente Alphen- Chaam overweegt te verminderen of te stoppen. 
De losse boekverkoop is goed gegaan, maar we hebben meer 
uitgaven gehad voor drukwerk. Om de kosten van drukwerk 
duidelijker zichtbaar te maken in het overzicht is er een boekenfonds 
ingesteld, dat een buffer moet zijn voor het uitgeven van publicaties. 
De inkomsten uit de verkoop worden ook daarin opgenomen. Dit 
fonds is geoormerkt en is alleen voor drukwerk bedoeld. 
Met ingang van dit jaar heeft het bestuur besloten geen bedrag 
meer over te maken aan het museum. 
Het museum is afhankelijk van subsidies en sponsors. 

5. Verslag kascommissie (J. Box en T. Neger) 
De kascommissie is zeer positief over de wijze waarop de 
penningmeester de financiën van de Heemkundekring administreert 
en verantwoordt. Er zijn geen fouten of omissies geconstateerd. 
De heer Box geeft als woordvoerder van de commissie niettemin 
een aantal aanbevelingen aan het bestuur: 

1) Vraag om de 5 jaar nieuwe offertes aan voor de kosten 
drukwerk en portokosten 

2) 60% van de leden betaalt per machtiging. Doe een oproep 
aan de overige leden om dat ook te doen 

3) Controleer of we aan Brabants Heem niet teveel betalen. Wij 
betalen op basis van 670 leden, terwijl er op dit moment 561 
leden zijn. (Waarschijnlijk wordt er gestaffeld). 

4) De zakelijke spaarrekening geeft een lage rente. Informeer 
of een andere bank niet een hogere rentevergoeding kan 
geven. 

Op verzoek van de voorzitter of de leden in kunnen stemmen met 
het gevoerde beleid, gaan de leden hiermee akkoord door middel 
van applaus. 

11 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 
De heer Kees van der Made uit Ginneken heeft zich beschikbaar 
gesteld om volgend jaar, samen met Thorn Neger, de kascommissie 
te vormen. 

7. Begroting 2011 - 2012 
De begroting is in grote lijnen hetzelfde als die van het afgelopen 
jaar. Als iedereen betaalt hebben we ongeveer € 10.000,- aan 
inkomsten. We zullen het waarschijnlijk zonder subsidies moeten 
doen. Misschien iets meer rente, hoewel er een opmerking uit de 
zaal komt, dat je voor€ 100,- rentewinst niet moet gaan veranderen 
van bank. 

8. Bestuursverkiezing 
De 3 bestuursleden, Gerard Oomen, Niek Kools en Louis Vriens zijn 
aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. 
Zij worden door middel van applaus herkozen. 
Vervolgens geeft de voorzitter aan dat we vorig jaar een vacature 
hadden in het bestuur, die in~evuld kan worden door Johan Mulders 
die al een aantal vergaderingen van het bestuur heeft meegemaakt. 
Ook hij wordt "gekozen". Niemand heeft behoefte aan een 
schriftelijke stemming. 

9. Activiteiten afgelopen jaar in beeld 
In 55 dîas, voorzien van commentaar door de secretaris, worden de 
activiteiten zichtbaar gemaakt. 
Het bevalt de aanwezigen, zodat we deze lijn het volgend jaar 
hopen voort te zetten. 

10. Rondvraag 
Er komt een vraag over de relatie tussen museum en 
heemkundekring. We horen weinig over de financiën van het 
museum. Hoe zit dat nu? 

De Kring is een vereniging en de leden worden door het bestuur 
volledig op de hoogte gehouden van wat er speelt. Er wordt ook 
verantwoording afgelegd over de financiën . 



12 

Het museum, waarvan het gebouw overigens niet ons eigendom is 
(dat is de gemeente Breda), maar waarvan we erfpachter zijn, heeft 
een stichtingsbestuur. 
De financiën zijn volledig gescheiden van de Kring. De 
pen~ingmeester van het museum, de heer Dick Meeren, legt 
JaarhJks verantwoording af aan het bestuur van de Stichting. Zo is 
dat statutair geregeld. 
Opmerkelijk is, dat het bestuur van de Stichting hetzelfde is als het 
bestuur van de Kring, met aanvulling van 3 bestuursleden, die bij de 
oprichting van de stichting waren betrokken. Ook dat ligt vast in de 
statuten. De goederen in het museum zijn van de Kring en zijn ook 
verzekerd. 
Het bestuur zal overleggen of, en op welke wijze, meer transparantie 
kan worden gegeven. 
Voor de renovatie van het museum hebben wij subsidies gehad van 
diverse instellingen. Er is ook een meerjarenplan/ -begroting in 
verband met het onderhoud van het gebouw. 
Dat onderhoud komt namelijk wel voor rekening van de Stichting. 

De heer Karel van Campen wil beide besturen hartelijk danken voor 
de fijne samenwerking bij het tot stand komen van het boek "Adriaan 
van Campen". Tevens voor de bijdrage aan presentatie en 
tentoonstelling. 

11. Sluiting 
Om 21.10 uur sluit de voorzitter dit eerste deel van de avond af. 

In de pauze wordt het traditionele Bavelse worstenbrood uitgedeeld. 

Na de pauze houdt Guus Rombouts een boeiende lezing over het 
restaureren van uurwerken. 

RESTAUREREN, DOEN OF LATEN 
verslag Louis Vriens 

~~us Rombouts verzorgde na de jaarvergadering op 1 O september 
b1J de Tussenpauz te Bavel een boeiende lezing over het onder
werp: "restaureren doen of laten". 
Guus Rombouts komt uit ons eigen Ulvenhout. 
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Hij is al sinds de oprichting lid van de heemkundekring. Guus heeft, 
naast beeldhouwen, het restaureren van antieke uurwerken als 
hobby. Hij heeft onlangs een prachtige staande klok van de Bel
gische uurwerkmaker Johannes Franciscus Abbeel gerestaureerd 
en aan Ons museum geschonken (zie artikel br. v. P. 187-188). 
Deze klok vormt nu een waar sieraad in de huiskamer van ons 
museum. 

Goeie gang 
Guus vertelt enthousiast en toont ook een filmfragment, waarop te 
zien is hoe vroeger klokken door smidswerk ontstonden. Een rad 
wordt uit een lange strip gemaakt, de vertanding wordt uitgekapt en 
dan worden de einden aan elkaar gesmeed, het zgn. "wellen". Als 
een klok goed loopt, spreken we over een klok met een "goeie 
gang". Een "gewurgd koord" betekent dat het koord, nodig om het 
gewicht op te trekken, vastgetrokken (gekneld) wordt tussen twee 
platen met ribbels, zodat het niet doorschiet. 

Zelf doen 
Restaureren van antieke klokken kun je zelf doen, maar het 
veronderstelt wel de nodige kennis van cultureel erfgoed en 
(kunsthistorische) stijlen. Je moet beschikken over vakbekwaam
heid, goed gereedschap, het juiste materiaal en voldoende 
vaardigheden, zoals onder andere:· draaien, frezen, klinken, vijlen, 
tandwielen in elkaar passen, lagers herstellen (verbussen), polijsten 
enz. 

Laten doen 
Restaureren kun je ook laten doen door vakmensen. Een klok door 
een "uurwerkrestaurateur". Restauratoren zijn aangesloten bij een 
overkoepelende organisatie: Belangenvereniging Restauratoren 
Nederland (Veres). Met respect voor historie, voelen zij zich 
verantwoordelijk voor herstel van cultureel erfgoed, hebben zorg 
voor de toekomst en staan garant voor functioneel en conserverend 
herstel. 

Bij erkende restauratoren, aangesloten bij Veres wordt kwaliteit 
gewaarborgd. Ten aanzien van garantie, eventuele klachten en 
goede info aan de opdrachtgever zijn procedures. 
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Er wordt vooraf een strategisch plan van aanpak incl. kostenraming 
gemaakt. Men documenteert uitvoerig. Zowel het opmeten als 
fotografisch vastleggen en beschrijven hoort bij een verantwoorde 
restauratie. Desgewenst wordt alles vastgelegd in een restau
ratieverslag. Er wordt gebruik gemaakt van de juiste materialen. 
l~g_r~~en v~n een restaurateur moeten omkeerbaar zijn (rever
s1b1hte1tsbeginsel). Tevens is er, indien nodig, collegiaal overleg of er 
w?rdt een beroep gedaan op een andere discipline, bijvoorbeeld 
middels het restauratorencollectief (Joost Jongerius c.s.) 

Vaardigheden restaurateur 
Hoe kor:nt een r~staurateur aan zijn kennis? Dat kan door scholing, 
zelfstudie, kennisoverdracht van vader op zoon en uitwisseling met 
collega's. Een restaurateur heeft veel receptenkennis (de "1001-
trucendoos"), beschikt over creativiteit en improvisatietalent ( maakt 
zelf gereedschappen en hulp-materiaal). Hij beoefent "the gentle art 
of faking furniture", zoals de Engelsen het toepasselijk uitdrukken! 

Klein werk versus groot werk 
In de uurwerkwereld wordt er duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
restaureren van "klein werk" (horloges). en "groot werk". Jan van 
de Berg, horlogemaker (1937-2010) uit Ulvenhout heeft van menige 
dorpsgenoot het horloge hersteld! 
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Naast Guus Rombouts beschikken we in Ulvenhout over nog twee 
experts op het gebied van uurwerken namelijk Wim Hana ( 1927 -
2003), schrijver van verschillende boeken over klokken en Cees 
Peeters, auteur van het in mei 2012 verschenen boek "Hollandse 
horloges", een indrukwekkend naslagwerk dat gaat over Neder
landse horloges en horlogemakers. 

Ambachtelijke samenwerking 
Uurwerkrestaurateurs werken vaak samen met andere 
ambachtslieden. Zoals: meubelmaker, geelgieter, graveur, plaat
schilder, musicoloog, emailleerder, vergulder en glasblazer. Guus 
licht de verschillende vakgebieden toe en laat ze via een mooie 
powerpoint-presentatie de revue passeren. 
Naast deze beelden laat Guus een filmfragment zien uit het klok
kenmuseum te Asten. waar een smid vakkundig een lichter voor 
een uurwerk smeedt. 

Klokken 
Er bestaan vele soorten klokken: staande klokken, wandklokken, 
staartklokken, stoelklokken,· tafelklokken enz. Een klok is een 
samenstel van assen, raderen en rondsels Het geheel zorgt voor de 
vertraging, versnelling. Een tijdsregelaar, zoals bijv. een waag, een 
anker of een spil zorgt voor de juiste ontsnapping van het gangrad. 
De assen worden gelagerd tussen .twee platines (platen). Bij een 
Friese -en ook bij een Luikse- klok gebeurt dat tussen stijlen die 
tussen boven en onderplaat zijn geklemd en met een wig worden 
geborgd. Ook lantaarnklokken worden zo gebouwd. Een klok heeft 
geen klepel maar een slinger ! Een klepel hoort bij een luidklok en 
wordt opgehangen in een klokkenstoel! 

Wijzerplaten 
Wijzerplaten zijn een verhaal apart. Heeft de klok een minuutrand of 
bij een één-wijzerige klok een kwartierrand? 
Zijn er halfuurdevisies en minutenboogjes? Staan er Arabische 
cijfers op of juist Romeinse cijfers? Een "vier" schrijf je als 1111 en niet 
als IV om bij spiegeling leesverwarring te voorkomen. Door deze 
schrijfwijze is de wijzerplaat optisch ook meer in evenwicht. Klokken 
met een Turkse cijfferrand werden in Engeland speciaal voor de 
Turkse cliënten gemaakt. 
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Gulden Snede 
Het afbeelden van de klok met de wijzers op "tien over tien" wordt 
door Harry Mulish in zijn boek: "Het beeld en de klok" gerelateerd 
aan de eeuwenoude Gulden Snede (Grieken; Da Vinci; Le 
Corbusier). De in het pentagram voorkomende hoek van 108 
graden geeft de meest volmaakte indruk op de klok. Het is meer 
gebruikelijk te spreken over een "smiling face". De vorm van een 
"sr:niley" (psychologisch effect) spreekt voor zich en volgens Mulish 
is 1O-over-10 ook het meest vrolijke tijdstip van de dag! 

Joannes Franciscus Abbeel (1723-1801) 
Joannes Franciscus Abbeel werd geboren te Kruibeke (8) en was 
werkzaam te Melsele bij Antwerpen. Hij heeft de klok gemaakt die 
Guus Rombouts samen met Piet Raats restaureerde en nu in ons 
museum staat. Het was gebruikelijk dat uurwerkmakers die later aan 
een klok werkten hun naam of merktekens achterlieten in de klok. 
Op die manier kunnen restauraties worden herleid in de tijd. Bij 
Abbeel is duidelijk sprake van platinebouw, beïnvloed door Engelse 
uurwerkmakers als gevolg van het handelsverkeer met o.a. Brugge. 
(zie uitgebreid artikel van Guus in de Brieven van Paulus 187) 

Mertensklok uit Turnhout (ca 1775) 
Als restauratievoorbeeld haalt Guus de restauratie van de uit 
Turnhout afkomstige klok aan. Gesigneerd als "TURNHOUT" 
"Mertens fecit" in het schildje en nogmaals "Mertens" boven de 
minuutrand ter hoogte van de Vl. Deze maker die vrijwel onbekend· 
is, heeft op geheel eigen wijze een klok gebouwd. Mogelijk is het F. 
Mertens die ca. 1780 werkzaam was te Geel (8), van wiens hand 
in het Vleeshuis te Antwerpen nog een (los) uurwerk aanwezig is. 
Aan de hand van veel voorbeelden toont Guus de het verloop van 
de complete restauratie Alle aspecten van het restauratieproces 
komen aan de orde: ontroesten, verbussen, herstellen en 
reconstrueren, terugbouwen van kettingspoor naar touwspoor, het 
opwerken van onderdelen en de wijzerplaat met ornamenten, het 
trommelen en drogen in palmzaagsel. 
Aan de hand van tinmerken kon de tinnen rand gedateerd worden 
en toegeschreven aan Abraham Metman, werkzaam te 
Gorinchem (1756-1793). 
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Het is waarschijnlijk een bestaand stuk geweest (mogelijk een bord), 
dat, omgedraaid, hergebruikt werd als cijfferrand. Men was spaar
zaam met materiaal! 
Dat beide klokken weer in ere hersteld zijn en voor komende 
generaties bewaard blijven is de voldoening die ongetwijfeld blijft na 
een proces van vele tientallen uren restauratie. 

De Pennendijk een eeuw geleden 

Links boerderij Verdaasdonk, thans ons museum 
Rechts boerderij Van Boxel, thans de benzinepomp 
Dit deel van de Pennendijk heette toen Heuvel 
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foto Kees Leijten 

WIE WEET WAAR DIT IS ? 9 
door Toon van Miert 

In de Brieven van Paulus 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 een ....... . 
Wie weet waar dit "monumentje" zich bevindt? Hoe heet het 
huis? 
Een van de inzenders van het juiste antwoord - we loten als er 
meer goede antwoorden zijn - krijgt van Paulus van Daesdonck 
een fles wijn thuisbezorgd. 

Waar is dit? Weet je er iets meer over te vertellen? 

Oplossingen vóór 15 november naar : paulus@ulvenhout.com 
of naar de redactie. 
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WIE WIST WAAR DIT IS? 8 
door Toon van Miert 

Het zijn mooie panden op de hoek van de Ulvenhoutselaan en 
de Jacqueline de Grezlaan. De bewoners hebben een prachtig 
uitzicht op de Mark, die net voor hun huis een bocht maakt. De 
'Ouwe Bustelberg' heeft een interessant verleden. Ad Jansen 
heeft er in zijn " 't Ginneken. Fragmenten uit de geschiedenis" 
(1989) uitgebreid aandacht aan besteed. Hieronder treft u een 
korte historische beschrijving van het pand. 
Ben de Werd uit Breda was een van de inzenders die het juiste 
antwoord wist. Hij schrijft het volgende: 

Heel vroeger heette dit pand "Rivierzigt" daarna "De Ouwe 
Bustelberg". Andries van Dongen, passementwerker te Breda, 
koopt in 1837 dit huis voor f 2.810. Na het overlijden van 
Andries wordt zijn zoon Bernhard van Dongen eigenaar. In 1908 
verkoopt zijn enige dochter het huis aan J. Raming. 
Ps: Andries van Dongen Is de vader van Antonia Helena van 
Dongen. Zij was gehuwd met Sebastiaan de Werd, molenaar te 
Ginneken, mijn overgrootvader. 

Ben krijgt de fles wijn thuisbezorgd. 

"OUWE BUSTELBERG" 
Ulvenhoutselaan 69-71 

door Ad Jansen 

Op de hoek van de Ulvenhoutselaan en de Jacqueline de 
Grezlaan vindt men twee aaneen gebouwde landelijke woningen. 
Deze ontlenen hun naam aan de losplaats van buistel, een 
afvalproduct van de brouwerijen in Breda. Het werd met platte 
schuit-jes over de Mark naar deze hoge plaats ("berg'') gevaren, 
waar het gelost werd en door de boeren werd afgehaald. 
Deze woningen dateren van omstreeks 1800. 
Ze werden gebouwd door Johan Samuel Grosse, winkelier in De 
Bonte Os op de Ginnekenstraat in Breda onder de naam 
Rivierzicht, 
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Op de bekende kaart van het Mastbos ( 1620) van Jacob Lips 
vindt men op deze plaats een huis met de naam De Luyseijck, 
genoemd naar een oude versleten eik. Soms wordt dit huis ook 
De Preeckeijck genoemd. 
Vlak ten noorden van dit huis stond nog een zeer oude hoeve 
met de naam De Buystelbergh. 
In 1837 kocht de Bredase passementwerker Andries van 
Dongen de twee woningen. 
In 1908 werden deze eigendom van de Bredase zadelmaker 
Pieter M.Kamerling. Hij bewoonde vanaf 1913 de noordelijke 
helft zelf. In de tuin van zijn woonhuis liet hij in 1913 een nieuw 
landhuis optrekken, Ulvenhoutselaan 67, dat hij de naam 
Buste/berg gaf. Jarenlang heeft deze op de hekpalen gestaan. 
Het blok van twee werd daarna De Ouwe Buste/berg. 
Het is niet bekend wanneer deze naam in smeedijzeren letters 
op de gevel werd gezet. 
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(EN ANDER NIEUWS ) 94 
door Kees Leijten 

55 JAAR CARNAVAL IN BAVEL 
Op d'n elfde van d'n elfde opent prins carnaval van Bavel 
een nieuwe tentoonstelling in het museum van Paulus, een 
tentoonstelling over 55 jaar carnaval in Bavel. 
Vele foto's nodigen u uit een kijkje te komen nemen naar 
de veel blije gezichten op· het jaarlijkse dorpsfeest. Ook 
fraaie kostuums staan te pronken in de grote vitrinekast. 
En natuurlijk vele medailles en prijzen uit die 55 jaren. 
De tentoonstelling is tot stand gekomen met medewerking 
van carnavalsclub De Baviaonen. 
Maar hebt u nog een leuke foto van carnaval in Bavel dan 
lenen wij die graag van u om er een kopie van te kunnen 
maken. 

NAAR WAARDE GESCHAT 
Op 2 september openden wij een nieuwe tentoonstelling onder 
de titel "Naar waarde geschat", een tentoonstelling van oorkon
des diploma's, medailles enz. 
Paulus bezit een grote collectie oorkondes en diploma's. Inge
lijst, in kokers, in doosjes, in mappen enz .. 
Verdiensten in de sport, in de oorlog, in de landbouw, in het 
onderwijs, in het verenigingsleven. Verdiensten op velerlei 
gebied. 
Het zijn uitingen van waardering door de gemeenschap. 
De mens wordt : "Naar waarde geschat" . 
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TENTOONSTELLING OP KOMST 
55 JAAR CARNAVAL BAVEL 
Het carnavalsfeest in Bavel bestaat binnenkort 55 jaar. 
Ee·n mooie gelegenheid daar aandacht aan te besteden in ons 
museum. De tentoonsteJling loopt van 11 november 2012 tot 
carnaval 2013. Foto's, onderscheidingen , kostuums enz. enz. 
De carnavalsvereniging heeft een eigen collectie. 
Óok Paulus heeft materiaal en misschien hebt u ook nog iets 
bijzonders. Breng het in. 

50 JAAR GEMENGD KOOR ULVENHOUT 
Volgend jaar besteden we aandacht aan het koorleven in Ulven
hout. 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. 

1813- 2013 
TWEEHONDERD JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
Volgend jaar is het 200 jaar geleden dat het Koninkrijk der 
Nederlanden werd gesticht. 
Wij willen daar aandacht aan besteden met een tentoonstelling 
van materiaal uit eigen collectie, aangevuld met interessante 
bijdragen van anderen 

GEVALLEN ONDER DE SLOPERSHAMER 
Hebt u wel eens geteld hoeveel huizen, winkels en andere 
gebouwen gevallen zijn onder de slopershamer sinds u in een 
van onze zes dorpen woont. Alleen Heusdenhout neemt zelf al 
de helft voor zijn rekening. 
Maar ook in de andere dorpen viel veel. 
Hebt u nog een of meer foto's van uw huis of dat van anderen 
dat gesloopt is, leen ons uw foto uit, opdat we er een kopie van 
kunnen maken voor weer een nieuwe tentoonstelling 
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BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS 
"Breng eens wat mee voor Paulus" is al vele jaren de slagzin 
van onze heemkundekring. 
Door de giften van vele leden hebben wij een eigen museum 
opgebouwd dat veel waardering oogst. 
Ook nu nog komt er regelmatig iets leuks binnen. 

In de afgelopen periode kregen we een kazuifel en een grote 
collectie bidprentjes van mevr. De Kort-Peek. 
Jana Kanters bezorgde ons een fotoalbum van het 40-jarig pries
terschap van pastoor Riemslag en de kleden van zijn bedie
ningsstel. 

Regelmatig liggen er leuke gaven in de brievenbus. Zonder 
afzender. Vermeld uw naam, opdat we u kunnen bedanken. 

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF 
Bij jubilea geven verenigingen in Bavel , Galder, Ginneken, Heus
denhout, Strijbeek en Ulvenhout soms een boek, een DVD of 
een andere herinnering uit voor hun leden. 
Vergeet daarbij Paulus niet. Paulus bouwt graag van alle vereni
gingen in zijn werkgebied een archief op. Veel is er al,veel hopen 
we nog te ontvangen. Vergeet Paulus niet als de vereniging die 
uw vereniging graag doet voortleven. 
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KONING WILLEM 111 IN GINNEKEN 
door Kees Leijten 

In onze vorige uitgave, Brieven van Paulus 190, vertelde Jac
ques Jespers over de onthulling van het Chassémonument op 30 
november 1874. 
In ons archief vond ik het Menu van de maaltijd die de gemeente 
Ginneken en Bavel de vorst die dag aanbood. (zie hiernaast) 

(zie Brieven van Paulus 90 p.234) 

* * * 
Rinie Maas vertelt in " Het Breda van Weleer" het volgende ver
haal over die dag, 30 november 1874: 

PANNEN VAN HET DAK VOOR DE KONING 

Een curieus staaltje dienstverlening heeft de waard van herberg 
De Vrachtwagen op de Ginnekense Markt ooit verleend .. 
Koning Willem 111 was gevraagd het Citadelmonument bij de 
Hervormde Kerk te onthullen. Dat bracht heel veel mensen op de 
been. Het Ginnekenmartje zag zwart van de mensen en ook de 
herberg was mudvol met mensen, die zich een plaatsje ver
worven hadden bij het raam om de ceremonie gade te slaan. 
Er drongen op een gegeven moment steeds meer bezoekers de 
herberg binnen en sommigen mopperden .... " Iets zien van Zijne 
Koninklijke Hoogheid ... ho maar" 

Tot de waard dacht. ... ,dat is het.. . ,dat doe ik. 

De waard klom op de leer naar de onbeschoten zolder, wipte 
door het venster naar buiten en haalde om en om de pannen van 
het dak. 

En toen de koning zijn werkzaamheden ter ere van de onthulling 
van het monument achter de rug had en naar boven keek, zag 
hij op het belendende pand naast en achter elkaar mensen
koppen door het dak steken, daar waar de pannen er af waren. 
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Wethouder Ton Braspenning rijdt de fietsroutes open 

Hanneke Prisse spreekt namens de drie heemkundekringen 
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HEEMKUNDEKRINGEN CHAAM, ALPHEN EN GALDER 

FIETSROUTES 
LANGS MONUMENTEN VAN DE GEMEENTE ALPHEN CHAAM 
door Lia Geerts 

Op 9 september j. l. heeft een groot aantal mensen een mooie 
fietstocht gefietst langs de monumenten die Alphen-Chaam rijk 
is. De fietsdag werd georganiseerd door de besturen van de 
Heemkundekringen Care/ de Roy, Ledevaert en Paulus van 
Daesdonck in samenwerking met de gemeente Alphen-Chaam 
en de VVV. 

De gemeente Alphen-Chaam heeft een rijke cultuurhistorie. Dit 
blijkt onder andere uit de vele rijks- en gemeentemonumenten. 
De monumenten zijn sinds vorig jaar voorzien van informatie
borden waarop de bijzonderheden kort zijn weergegeven. 
Dit jaar heeft de gemeente in samenwerking met d VW twee 
fietsroutes gemaakt die voeren langs boerderijen, schuren, 
kerktorens, kapellen en landhuizen. Beide routes zijn iets meer 
dan 30 kilometer lang. 
Route 1 start en eindigt in Chaam en voert langs de monu
menten in Alphen. 
De monumenten in Chaam, Ulvenhout AC, Galder en Strijbeek 
zijn opgenomen in Route 2, welke eveneens bij de VW in 
Chaam start. 
De fietsroutes werden op Open Monumentdag op ludieke wijze 
geopend door Wethouder Ton Braspennir:,g . Na een formeel 
woordje door onder andere Gillion Utens vanuit het Wereldidee 
van de Rabobank en Hanneke Prisse namens de drie heem
kundekringen, stapte de wethouder op een heuse riksja en ging 
daarmee met flinke vaart door het lint. Dit om de routes 
symbolisch te openen. 
Na de opening waren de fietsroutes die dag verkrijgbaar bij het 
Oudheidkundig Streekmuseum te Alphen, het Ledevaertmuseum 
te Chaam en de St. Jacobskapel, St. Jacobsstraat 2 te Galder. 
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Normaliter zijn de monumenten langs deze routes alleen vanaf 
de openbare weg te bewonderen, maar op 9 september waren 
een aantal monumenten wel toegankelijk. 
Deze open monumenten werden dan ook goed bezocht. 
Daarnaast zorgde het weer voor een extra aangenaam tintje. Zo 
was het onder andere bijzonder goed toeven in de achtertuin van 
het Koetshuis op Anneville te Ulvenhout onder het genot van 
koffie of thee. 
In Chaam gaf de Boerderij van Toontje Schoen alvast een 
voorproef van het in opbouw zijnde boerderijterras. Zij 
verkochten namelijk verschillende bieren van de dorpsbrouwerij 
De Pimpelmeesch. 
In Alphen was onder andere het oude woonhuis van de familie 
Segers te bewonderen waar Cor en Jo in hun oude klederdracht 
de deelnemers elk hoekje van het huis lieten zien van kelder, 
opperkamer tot de bedstee aan toe. 
In Galder was het druk bij de kapel van de fietsers die de kapel 
bezochten die die zondagmiddag geopend was. 
In totaal waren er 68 deelnemers aan de fietstocht. Waaronder 
burgemeester Harrie Nuijten en echtgenote en ook wethouder 
Van de Heijning met zijn echtgenote. Onderweg konden de 
deelnemers ook een vragenlijst invullen. Hier zijn twee prijs
winnaars uit naar voren gekomen. De winnaars uit Alphen zijn 
Ria en Walter Horevoorts en de winnaar uit Chaam is Ria 
Jansen. Allen van harte gefeliciteerd. Zij krijgen hun prijs zo 
spoedig mogelijk thuisbezorgd. 

Wilt u alsnog de route(s) fietsen? De monumenten-fietsroute is 
verkrijgbaar bij WV Alphen-Chaam te Chaam en in het museum 
van Paulus van Daesdonck. 

U hoeft de fietsroute 2 natuurlijk niet in Chaam te starten. 
De route is rond en is ook op te pakken bij Anneville, bij 
Ulvenhart, op de Strijbeekseweg of bij de kapel in Galder. 
Kaart en tekst spreken voor zich. 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 11 
In samenwerking met wijkblad Heusdenhouts Nieuws 
door Wim Joosen 

September 2012, schooljaar 2012-2013 is net begonnen. 
Een mooi moment om even terug te gaan in de tijd en aandacht 
te schenken aan de vroegere St. Annaschool van Heusdenhout. 
Op 23 juli 1921 passeerde voor Meester Theodorus, Henricus, 
Maria, Hubertus Borret, Notaris ter standplaats Breda, de akte tot 
oprichting van 'Het Schoolfonds van Heusdenhout'. Als initiatief
nemer en comparant was daarbij aanwezig Johannes, Godefri
dus van Eijl, landbouwer te Heusdenhout. 
Het schoolfonds had als doel het bevorderen van het 'Roomsch 
Katholiek Byzonder Lager Onderwys' in Heusdenhout. In 1922, 
dit jaar dus 90 jaar geleden, ging de school van start. 

Het initiatief tot de oprichting van de school werd niet genomen 
door de parochie en niet door de (gemeentelijke) overheid. Puur 
particulier initiatief -vanuit de bewoners van Heusdenhout zelf
zorgde er voor dat de stichting tot stand kwam. Op eerdere 
verzoeken vanuit de bewoners om een eigen lagere school 
reageerden overheid en parochie steeds afwijzend. 
De bestuursleden van het eerste uur waren: Johannes Godefri
dus van Eijl, landbouwer, Johannes Buijnsters, lan
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dbouwer, 
Adrianus, Antonius Oomen, landbouwer, Cornelis, Bernardus 
Oomens, arbeider, en Henricus, Johannes, Maria Kessel, 
zadelmaker. Zie foto. 

Reeds veel eerder dan 1922 was er al lager onderwijs in Heus
denhout. Dr. F .A. Brekelmans, voormalig archivaris, vermeldt 
hierover in een artikel: 'De St. Annakapel diende in de 17e eeuw 
en van 1806 tot 187 4 tot openbare school'. Uit bewaard 
gebleven brieven blijkt, dat bewoners in laatstgenoemde periode 
meerdere malen bij de autoriteiten hebben moeten aandringen 
om de school te behouden. In een brief van 27 april 1853 worden 
de plannen om de school op te heffen of te verplaatsen naar 
Ulvenhout bestreden. 



Bestuursleden St. Annaschool van het 1e uur. In de kaders van links 
naar rechts: Harry Kessel, voorzitter Jan van Eijl, Adrianus Oomen en 
Kees Oomens. Johannes Buijnsters ontbreekt op de foto. 

De briefschrijvers proberen de autoriteiten te overtuigen met 
argumenten als: 

• 'de openbare school te Heusdenhout, heeft zeker meer 
dan eene eeuw bestaan, zoodat het begin harer 
oprichting zelfs niet te vinden is.' en 

• 'Heusdenhout telt nagenoeg 300 zielen, die het gehele 
jaar door gemiddeld vijftig kinderen ter school zenden, 
welker getal nog staat vermeerderd te worden.' 

Er is veel te vertellen over de St. Annaschool. Onder meer dat in 
de school van meet af aan meisjes en jongens bij elkaar in de 
klas zaten. Dat is tegenwoordig op elke school heel gebruikelijk. 
In Heusdenhout was dat toen -vanwege de leerlingaantallen- een 
noodzakelijkheid. In de toekomst zullen we vast nog terug komen 
op het wel en wee van de St. Annaschool in de loop der jaren. 
1 n dit artikel gaan we in grote stappen door de geschiedenis van 
de school aan de hand van de opeenvolgende 'hoofden der 
school'. 'Hoofd der school', zo werd de directeur van een lagere 
school vroeger genoemd. 
Het eerste hoofd der school was de heer J.B. Keijzers. 

Het eerste hoofd der school 
de heer J. Keijzers. 
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In het kader Dientje van den Boer. 
De foto is niet genomen op de dag 
van de oorvijg. 

Joannes Baptist Keijzers werd geboren op 22 april 1889 te 
Chaam, als zoon van de caféhouder van de Keijzershof. Vanaf 
1922 tot 1939 was hij verbonden aan de St. Annaschool. De 
heer Keijzers was een daadkrachtig hoofd, streng maar 
rechtvaardig. Ongevoelig voor attenties in de vorm van 
P:oducten, die hem soms door ouders wen~en aangereikt. Een 
kind kreeg complimenten wanneer deze dat verdiende, maar ook 
straf wanneer het zich niet aan de regels hield. Er werden in die 
tijd al schoolreisjes georganiseerd. Meneer Keijzers en zijn 
vrouw _woonden aan de Teteringsedijk, aan de Teteringse kant 
van die straat, vlak bij de Hero. Het echtpaar Keijzers is 
kinderloos gebleven. 

Op ~-1 november 1939 stierf de heer Keijzers op relatief jonge 
leeft1Jd als gevolg van een hartaandoening. 
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Mevrouw Dien van den Wijngaart-van den Boer zat vanaf 1923 
op de St.Annaschool en herinnert zich nog het volgende voorval 
met meneer Keijzers. 
Wanneer de meisjes op school handvaardigheid -zeg maar 
breiles- kregen waren de jongens vrij. Dien had niet zo veel met 
breien. In een winter was een ondergelopen weiland bevroren. 
De jongens grepen hun kans door tijdens de vrije les op het ijs te 
gaan slibberen. Omdat Dien het oneerlijk vond dat de jongens 
wel op het ijs konden en zij niet, ging ze met de jongens mee. De 
jongens waarschuwden haar nog dat meneer Keijzers dat zeker 
zou merken. En ja, toen het gezelschap terug naar school ging 
stond meneer Keijzers al te wachten. Dien kreeg van hem een 
oorvijg, zodat ze twee lokalen verder in de gang terecht kwam, 
maar ze had lekker geslibberd. 

Per 12 december 1939 werd de heer Keijzers opgevolgd door de 
heer C.A. van den Broek. Cornelis, Adrianus (Kees) van den 
Broek was afkomstig van Ulvenhout. Hij werd er op 8 januari 
1908 geboren. Op 12 juni 1926 behaalde hij de akte van be
kwaamheid als onderwijzer. Op 1 april 1929 werd hij benoemd 
als onderwijzer aan de R.K. Bijzondere jongensschool te Ulven
hout en op 29 juli 1935 werd hij er hoofdonderwijzer. Na zijn 
benoeming in 1939 als hoofd van de St. Annaschool lag er voor 
hem de taak om leiding te geven aan de school in de moeilijke 
oorlogsjaren. Vele jaren woonde hij met zijn gezin aan de 
Tilburgseweg 232. Hij was vanaf 1939 actief bij de R.K. Jonge 
Boerenbond. Op 26 augustus 1939 behaalde hij 'de akte van 
bekwaamheidvoor huis- en schoolonderwijs in de beginselen der 
landbouwkunde'. Op 1 oktober 1945 maakte de heer van den 
Broek de overstap naar de Middelbare Land- en Tuinbouwschool 
aan de Teteringsedijk. Hij studeerde voor de akte KIII en 
behaalde in 1949 de bevoegdheid voor het geven van onderwijs 
in natuurkunde, scheikunde en kosmografie. Aan de MLTS is hij 
jaren lang als leerkracht en als onderdirecteur verbonden ge
weest. Op 24 december 1977 overleed Kees van den Broek te 
Breda. 
In 1945 volgde de heer de W.A. de Bruijn Kees van den Broek 
op. Wilhelmus, Antonius de Bruijn werd geboren in Baarle
Nassau op 31 oktober 1906. 

Hoofd der school 
C. van den Broek. 
De foto is uit 1932, 
foto's uit de oorlogsjaren 
ontbreken. 

Voorafgaand aan zijn betrekking in Heusdenhout was hij hoofd 
van een bijzondere school voor lager onderwijs in Sas van Gent. 
De eerste periode na zijn aanstelling te Heusdenhout woonde 
het gezin in bij de ouders van de heer de Bruijn in Roosendaal. 
Elke schooldag ging hij met de trein naar Breda en liep dan van
af het station naar de school in Heusdenhout, 's avonds ging het 
omgekeerd. Op 12 februari 1946 ging het gezin aan de Tilburg
seweg wonen. Hoofdonderwijzer de Bruijn organiseerde excur
sies voor de St. Annaschool. Zijn zoon Nout, geboren in 1939, 
die we onlangs spraken en die ook bij vader op school zat, 
herinnert zich dat ze in een vrachtwagen met een bank in het 
midden werden weggebracht. 
Ook gingen de leerlingen wel met de trein. De trein stopte, na 
een voorafgaande afspraak van vader, bij de overweg aan de 
Moleneindstraat. In 1950 of 1951 stopte Wim de Bruijn als hoofd 
der school en begon een uitgeverij van schoolboeken in 
Ginneken. De naam van de uitgeverij was Parcival. 



Hoofd der school 
W. de Bruijn vanaf 1945. 
Begin jaren vijftig werd 
hij uitgever van schoolboeken. 
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De opvolger van Wim de Bruijn werd de heer J. Kerremans. De 
heer Johan Kerremans kwam oorspronkelijk uit Lage Zwaluwe, 
maar stond vóór zijn komst naar Heusdenhout aan een school in 
Zeeuws-Vlaanderen. Hij ging wonen aan de Tilburgseweg in het 
huis waar de familie de Bruijn voordien woonde. 
Hoofdonderwijzer Kerremans deed veel voor de school. Hij was 
erg actief in het werven van leerlingen, ook van buiten Heusden
hout. 
De met kolen gestookte kachels verdwenen uit de school en er 
werd linoleumvloerbedekking gelegd. Vanwege onprofessioneel 
gedrag werd zijn aanstelling voortijdig beëindigd. 
De heer J.B.A. Jansen volgde Johan Kerremans per 1 januari 
1966 op als hoofd der school. De heer Jan, Baptist, Antonius 
Jansen was afkomstig van Bavel. Hij werd er geboren op 28 
maart 1937. Zijn vader was in Bavel de plaatselijke (hoef)smid. 
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Schoolreisje naar Z.Limburg. In kader hoofd d r chool J K r, mans. 

Na zijn opleiding tot onderwijzer aan de Kw kschool in Dongen 
en het vervullen van de mmtaire dienstplicht, w hij v naf 1962 
tot 1966 onderwijzer aan de St. Laurentiu jong n school te 
Ulvenhout. Op sportief gebied was Jan Jans n v rgro id met de 
in 1926 in het Ginneken ontstane Voetb lclub D ronie. Hij 
heeft tevens vele jaren bij diverse clubs I voetbaltrainer 
gefungeerd. Per 1 januari 1966 werd hij in v t di nst benoemd 
als hoofd der school van de St. Annaschool. 
Het zou maar voor korte duur zijn, want d chool werd per 1 
maart 1970 opgeheven. 
Op 1 januari 1942 was het westelijk deel van het gebied 
Heusdenhout door annexatie overgegaan van de gemeente 
Ginneken en Bavel naar de gemeente Breda. Toen ontstond de 
gemeente Nieuw-Ginneken. Per 1 juni 1961 volgde de annexatie 
van het oostelijke deel van Heusdenhout. 
Vervolgens kwamen de plannen van de gemeente Breda om een 
gedeelte van het nieuw verworven gebied om te vormen tot 
stadswijk en het restant tot bedrijventerrein. Onteigeningen en 
sloop van huizen, boerderijen en landbouwschuren volgden. 
Deze kaalslag is kenmerkend voor die tijd. Eigenlijk ook voor 
hetgeen er met de St. Annaschool stond te gebeuren. 
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Ook het hoofd der school, J. Jansen, ontkomt niet aan een beoordeling 
door St. Nicolaas. 

leder weldenkend mens zou zeggen: Er bestaat een lagere 
school in Heusdenhout, vergroot hiervan de capaciteit. Bouw zo 
nodig een nieuw gebouw, zodat dit volstaat om het toenemend 
aantal leerlingen op te vangen. Niets is minder waar. Door 
krachten destijds binnen de Diocesaan Katholieke Schoolraad en 
het Bisdom Breda werd bewerkstelligd, dat er een totaal nieuwe 
school moest worden opgericht onder een nieuw bestuur. 
De St. Annaschool diende - tot teleurstelling van velen - te wor
den opgeheven. Het respect voor de historisch gegroeide 
onderwijssituatie in Heusdenhout was bij bestuurders uit die tijd 
ver te zoeken. De opheffing gaf nogal wat commotie bij de 
oorspronkelijke bewoners van het kapeldorp. 
Met name het feit dat Jan Jansen, als hoofd van de St. Anna
school, niet de directeur van de nieuw te vormen school kon of 
mocht worden werd door de bewoners niet begrepen. Jan 
Jansen werd als hoofd van de St. Annaschool immers zeer 
gewaardeerd. Gezien de ontstane situatie koos Jan Jansen er 
voor om elders zijn onderwijsloopbaan voort te zetten. Na een 
periode gewerkt te hebben aan de Streekschool te Tilburg 
keerde hij terug naar onze streken en werd directeur van het 
Vormingscentrum voor jongeren 't Element aan de Assum
burgstraat in IJpelaar. 
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Dit instituut fuseerde later met de Streek-school in Breda. 
Op zijn beurt ging de streekschool in de jaren negentig op -
samen met diverse andere scholen- in grotere gehelen, tot 
uiteindelijk het ROC West-Brabant van heden. 
Jan Jansen maakte in 1994 als adjunct-directeur gebruik van 
een regeling om vervroegd uit te treden. Dit ten gunste van de 
werkgelegenheid voor jongere collega's. Op 20 april 2003 
overleed het laatste 'hoofd der school' van de St. Annaschool te 
Heusdenhout aan de gevolgen van een ernstige zi kt 

Gedurende 48 jaar -van 1922 tot 1970- h in de St. 
Annaschool de scholing van de jeugd uit H u d nhout plaats 
gevonden. 

MIDDENSTAND - VRO GER EN NU 
In het archief van Paulus bevindt zich 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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Oorkonde ons geschonken door Jan Rovers Fotograaf Prins Hendrik
straat Breda. Hij kocht de prent op de vlooienmarkt te Ulvenhout. 
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BIJZONDERE OBJECTEN 
IN ONS MUSEUM 7 

door Toon van Miert 

1 n Brieven 163 heb ik aandacht besteed aan een heel vader -
landse organisatie: de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 
Dat was n.a.v. het feit dat mevrouw Kahlman-van Dongen ons 
het vaandel van de afdeling Ginneken-Bav 1-Ulv nhout had 
geschonken. De BVL is in 1813 door Koning Will m I opgericht 
met het doel de Fransen uit ons land te verdrijv n. W erbare 
mannen tussen de 17 en 50 konden er lid van word n. In 1918 
werd de beweging nieuw leven ingeblazen: ro I tr dreigde met 
een revolutie en daar moest het koningshuis n i d r di dat een 
warm hart toe droeg, niets van hebben. In lat r j r n w rden de 
vrijwilligers o.a. in gezet om sociale onlusten d kop in te druk
ken. 
De landelijke Landstorm was onderverdeeld in r 
lingen, waarvan de leden op zondagmorg n op d 
schietbaan gingen oefenen. In de oorlog i d 
Duitsers verboden, maar onmiddellijk na d oorlog 
doorstart gemaakt. Nu is het een stichting d1 Il rl 
lievende activiteiten en maatschappelijk 
dieert. De kast om het prachtige vaand I d 
de stichting gesponsord. Kom het vaandel 

ional afde
h i of op de 
VL door de 
heeft zij een 
i v derlands-

In de tentoonstelling 'Naar waarde g ch t' waar u nog tot 4 
november naartoe kunt, hebben we dri pr . nt n die herinneren 
aan de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. 
Op 28 april 1964 heeft Adrianus van Alderen, geboren op 9 
januari 1881 in Gilze, een oorkonde ontvangen vanwege het feit 
dat hij als lid van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en als 
Drager van het Mobilisatiekruis grote verdiensten heeft gehad 
voor de Nederlandse Bond van Oud-Strijders en Dragers van het 
Mobilisatiekruis afdeling Chaam. Wat die verdiensten zijn 
geweest, is niet vermeld. 
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Naast deze oorkonde hangt een prent gemaakt door ene Willy 
Sluiter waarop koningin Wilhelmina de parade afneemt op de 
Landstormdag in 1935 in Barneveld. 

Ook uit onze eigen collectie een prachtige herinneringsprent uit 
1923 ter gelegenheid van het feit dat Wilhelmina 25 jaar koningin 
was. Mooie tekst: 

Ter herinnering aan het 
huldeblijk 

Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina 

eerbiediglijk aangeboden 
aan den 

Bijzondere Vrijwillige Land torm 
op 6 september 1923 te Amst rd m 

Wij zijn trots deze tachtig jaar oude, mooi 'oorkond ' in ons 
bezit te hebben. Tot eind december kunt u h m b wonderen in 
ons museum. 

In onze succesuitgave "tussen Witte wolk 
Jacques Jespers ook melding van d z 
Remeijsen was een van de toen nog I v nd 
Op 1 november a.s. wordt een van de th n 
van vóór de oorlog 100 jaar. 
Het is Steef de Graauw die eertijds zijn wink I had aan de Prins 
Hendrikstraat. (zie B.v. P 179 p. 203) 

Op de achterzijde van bovengeno mdo oorkonde staat de 
inlijster van toen: 

J.J.Bruijnincx Valkeniers/aan 2 tel 2065 
Huis- en decoratieschilder. 

Ook dat is geschiedenis 
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De brabantse koffietafel is een feestelijke en uitgebreide 
broodmaaltijd, waarbij heel wat op tafel staat. 

Onderstaand treft u het recept aan voor een onvervalste 
Brabantse koffietafel. 

Verwen uzelf of uw gasten eens met zo'n Brabantse 
koffietafel en geniet van de gezelligheid en de 

Bourgondische lekkernijen die deze te bieden heeft. 

,:- Het begint (voor de liefhebber) met een 
brandewijntje met suiker. 

,:- Hierna krijgt iedereen een kop heerlijk geurende 
boerengroentensoep en diverse soorten brood zoals: 

- Boerenmik - Witte mik - Krentenmik 
- Roggemik - Natuurlijk horen er ook 

puntbroodjes, luxe broodjes en krentebollen bij. 

,; Als beleg komt er op tafel: 

- Verse roomboter - Jonge kaas, oude kaas, 
belegen kaas - Gekookte ham - Rauwe ham 

- Verschillende soorten worst - Zure zult 
- Boerenpaté - Gekookte eieren - Keukenstroop 
- Honing - Jam 

,:- Natuurlijk wordt bij dit alles rijkelijk koffie 
geschonken. 

Î TIP Echt Brabants is: - krentemik met kaas en 
~ 

- - witte mik met zure zult en stroop 

Uit het knipselarchief van Paulus 
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DE CHASSé-HERDENKING 
VAN 20 DECEMBER 1932. 
door Jacques Jespers 

Na de overbrenging van Chassé's stoffelijk overschot in het jaar 
1907 naar de voorzijde van de Nederlands Hervormde kerk, heb
ben hier in de loop van de 2oe eeuw nog divers h rdenkingen 
plaats gevonden. De laatste korte sobere herd nkingsplechtig
heid werd gehouden op donderdagmiddag 16 d c mb r 1982. 
De herdenking op 20 december 1932, 100 jar n n d belege
ring van de Antwerpse citadel, werd bijgewoond door d destijds 
56-jarige prins Hendrik, prins der Nederl nd n n echtgenoot 
van koningin Wilhelmina. Bij de groots opg tt pi chtigheid 
waren naast de vertegenwoordiger van de konin in, generaal
majoor Ter Beek, . de burgerlijke autoriteit n v n Noord-Brabant 
en de gemeenten Ginneken en Bavel n r d ook v Ie hoog
geplaatste militairen aanwezig. 
De commandant van het veldleger, luit n nt-g n r al W.Röel, 
sprak de herdenkingsrede uit. Vóór de h rd nking w ren strikte 
bepalingen voor het te dragen tenue bek nd g m akt; de officie
ren en onderofficieren van de Koninklijk M rine dienden te 
verschijnen in "lange jas met sabel en groot k ui n", de officie
ren van de Koninklijke Landmacht in "g ki d t nue met model 
decoratiënn en de niet-militairen bij voork ur in 11vi itetoilet" . 

Van deze herdenking heeft Henri Sophie t' s, de vóór W.O. Il 
vooral in Breda en omgeving zeer b k nd roman- en toneel
schrijver (1877 - 1966) een beeldverslag gemaakt. 
Hij woonde destijds in de Ginnekense Duivelsbruglaan op nr. 8, 
tegenover de Nederlands Hervormde kerk. (Het huis is na zijn 
overlijden helaas afgebroken en later enigszins in de zelfde stijl 
weer opgebouwd) 
Regelmatig leverde hij bijdragen aan het Dagblad van Noord
brabant. 
In 1986, twintig jaren na zijn overlijden, werd aan het nieuwe 
plein achter de Strijenlaan, op de plaats van de vroegere 
Houthandel Van Dijk, de naam "Henri t' Sasplein" gegeven. 
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Duivelsbruglaan 8 waar Henri t' Sas woonde 

Nationale herdenking in aanwezigheid van prins Hendrik 
op 20 december 1922 foto's Stadsarchief Breda 
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Tijdens de Chassé-herdenking van 20 december 1932 mengde 
hij zich onder het talrijke publiek. Wat hij daar aan commentaar 
opving, verwerkte hij in het onderstaande artikel, dat de volgende 
dag in de krant verscheen. 
Dit artikel kreeg 'n paar dagen later nog een staartje. 
Enkele lezers hadden zich "gestooten aan den toon, omdat zij de 
Brabantsche gemoedelijkheid van den man van d straat te ver 
doorgedreven achtten." 
De redactie verzekerde hun echter dat wat "onz n medewerker 
met zijn straatfilm bedoeld heeft, niet minder is dan n weer
gave van hetgeen het volk, wanneer het te hoop loopt, zi t, hoort 
en elkaar vertelt. En men weet, dat dan de Brab ntsch loslip
pigheid wel gezegden spuit, welke op oneerbi digh id lijken, 
maar niets anders zijn dan ruige vriendelîjkh d n v rm ngd met 
een dosis niet kwaadaardige opschepperij ." 

VOOR EN AC.HTER DE K KMUU 
door Henri t' Sas 

't Begon dinsdagmorgen al heel vroeg. 
genomen, maatregeltjes, zoals 't extra b urt v g n v n het kerk
terrein, 't extra-schuren van stoepen, 't w gbr k n van fietsrek
ken en "last but not least"; het schoon schur n v n het Chassé
monument, allemaal plezierig-aandoend b zi h d n, die duid
den op de komst van 'n hoge. In de vroegt I stonden nieuws
gierigen de nekken te rekken over 't groen-fluw el van de muur
vorst, om te gluren naar 't klinkerpad, waarover de Prins zou 
lopen. Lag er zand op? Gouden en zilveren strooi-snippers? 

"Kek", riep 'n man met transportfiets, 0 z'ebben de grote deur 
expres oeranje geverfd!" 
"Ge lieget, die is altij zo gewiest!" 
"En da klein portje dan. Waarom ziet da dan donker-bruin?" 

De aankomst van de autobus maakte 'n einde aan de Oranje
kwestie. Maar gans de morgen en de vroegmiddag bleef 't kerkje 
der Ned.Herv.Gemeente 't brandpunt aller belangstelling. 
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Om half een reeds slenterden nieuwsgierigen door de Brugstraat 
(Duivelsbruglaan, JJ) en 'n uur later wemelde het van belangstel
lenden, van politie, marechaussees, van heren met hoge hoeden 
van geüniformeerden in goud en zilver. Auto's reden af en aan. 
Groepjes officieren stonden in de heerlijke winter-lente zon onder 
't groenbrons der enorme kastanjebomen. Vlak voor m'n ven
sters plaatsten zich groepjes nieuwsgierigen: ouwe mannetjes, 
die hun boswandeling er aan gaven, renteniertjes, kindermeisjes, 
agenten en 'n enkele marechaussee. 
"De Koningin-Moeder komt ook mee", ving ik op. 
"De Koningin-Moeder ... ? Kekt es omhoog! Da hedde gij horren 
luien, maar de klepel hedde nie gezien!" 
"Welke Prins nimt er nou z'n schoonmoeder mee? Da doei ikke 
nog nie en ik ben nog maar 'nne werkeloze stikkedoor." 
"Doorlopen", maant 'n politieagent, want er arriveren auto's met 
generaals, hoofdofficieren van landmacht en marine. 
De weerbaarheid is vertegenwoordigd door drie officieren in 
groot tenue: witte pluimen en witte slobkousen met opvallend 
korte pantalons. 
"Motte ze daar mee in de loopgraven?" vraagt er iemand." 
Da's uniform de gala". 
"De watte?". "De gala!" 
"Doorlopen!". 
Achter de kerkmuur worden verse geurende lauwerkransen heen 
en weer gedragen, bestrikt met oranje en de nationale kleuren. 
Ze zullen neergelegd worden als 'n hulde van H.M. de Koningin, 
de Koningin-Moeder, van de Commandant van het Veldleger, 
van het Algemeen Nederlands Verbond en van het Fonds tot 
Ondersteuning van Oud-Militairen. 
Steeds meer burger- en militaire autoriteiten arriveren per auto 
en te voet. Ik zie enkele hoge hoeden op de fiets. Er zijn opmer
kelijk veel familieleden van de gesneuvelden rondom de Ant
werpse Citadel. 
Generaal Hoever arriveert. Ik heb 'n prachtzicht over de muur op 
al dat rood en goud, op al die witte handen die als ritmisch naar 
de uniformpetten wippen en weer neerzakken. 
Generaalsuniformen kunnen schijnbaar 't volk niet bekoren. 
"Die broeken mee die rooie strepen droege vroeger de muzikan
ten van de schutterij!" 
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"Die grijze generaals, at die voor de vijand op de loop motte ... da 
ga zeker voetje-veur-voetje!" 
"In Rotterdam staan er zo voor de biëskoop." 
't Is niet erg respectueus, maar 't volk neemt geen blad voor de 
mond. Het meent het zo kwaad niet. 
"Komt ie as ginneraal of as admiraal verkleed? " 
"As generaal omda Chassé ook generaal was." 
"En Van Speyck dan?" 
"Die heet er niks mee te maken." 
"Die leet daar toch ook begraven!" 
"Oud wijf! Die is uit mekaar gesprongen. Die z'n n u 1 
Antwerpse Perdenmert en z'n tenen leggen op z'n Ann 
"Daar zijn de Kerdets mee helmen." 
"Zeker in d'rre rats dat er 'nnen bom zal springen." 
We zien oud-Minister Van Dijk, burgemeester en w thoud rs van 
Ginneken, burgemeester en wethouders van Br d 
"Daar is de meziek!" 
"Tinus, as gij hoera roept, geef ik 'n rondje." 
Alle verkeer door de Brugstraat en over de Markt t t top. 
'n Fotograaf duikelt bijna van 't kolenschuurtj d t d hoofdin
gang flankeert, marechaussees peddelen tot n d ouvigne
dreef en terug. 'n Persfotograaf kiekt links n r cht v n ich af, 
zelfs de volgepropte vensters der buren. De vlijti ko t ris druk 
in de weer, bezwijkt bijna onder de geweldig kr n . 
Dan arriveert de Prins met klein gevolg van goudb tr te officie
ren. Geen hoera, geen geroep, 't gaat plechtig til. 
De Prins in civiel, groet vriendelijk naar links n r chts. 'n Vorst, 
die zich beminnelijk weet voor te doen. De Ontvangstzaal van de 
kleine kerk is stampvol met burger- en militair upper-twenty. 
Ik sta buiten, hoog, als op 'n belvedère en ov rzie de omtrek. 
Er heerst me 'n stemming als wanneer 'n trouwstoet in het kerkje 
is, maar zonder paardengetrappel. 
De politieagenten laten op vriendelijk verzoek de voorbijgangers 
passeren. En die voorbijgangers? Er zijn verwoede royalisten bij. 
Meen niet, dat die uit de tijd zijn . Er zijn er, die vannacht niet 
hebben geslapen bij 't vooruitzicht de Prins te mogen zien, die -
ik overdrijf absoluut niet - oneindig veel liever 'n handdruk van 
Hem zouden krijgen dan 'n biljet van honderd gulden. 
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Die zich zwaar op z'n zondags hebben uitgedost en als 't ware 
op grote afstand mee staan te buigen als er lin_ks en re~~ts 
gecomplimenteerd wordt. Daar binnen herleeft tn bloemnJke 
zinnen 't bloedig tijdperk van 'n eeuw geleden. Ik fantaseer 
slechts: bevende lippen, sidderingen als 't juiste woord niet 
gevonden kan worden. . . 
't Is voor de buitenstaander zo moeilijk 't nodige enthousiasme tn 
zich te voeden. Dat gaat makkelijker als na 'n uur de muziek 
eerst 2acht 't Wilhelmus en 't Wien Neerlands Bloed speelt, als 
de toespraken tijdens de kranslegging opklinken tegen . deze 
muzikale illustratieve Volkslied-achtergrond, als geweren impo
nerend worden gepresenteerd en afgezet. 
De plechtigheid is afgelopen. De Prins trekt zich terug_in_de kerk, 
de muziek en de erewacht marcheren af. Het autonte1tencom
plex waaiert naar alle zijden uiteen. Dan treedt de Prins weer 
door de hoofdingang naar buiten, stapt in de auto met de 
chauffeur en lakei in livrei, de auto's volgen. 
Geen geroep, geen hoera, geen Leve de Prins. Stiller dan hij is 
gekomen, vertrekt hij, naar men zegt naar Hotel De Kroon. _ 
En nu in de schemerstilte staat 't lieve kerkje weer zo vredig en 
rustig. Daar straks was 't danig geschrokken, toen_ was 't geen 
kerkje, 't was 'n étui vol goud. Maar nu: hoor die gebarsten 
slagen hoog uit de galmgaten. 't Is of ik de wind door de naakte 
takken hoor zuchten: "Oef!" 

Houten beeld van 
Henri t'Sas 
door Leen Douwes 
2001 

foto Johan van Gurp/ 
stadsarchief Breda 
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TWEE NIEUWE BOEKEN OVER 'T GINNEKEN 
door Toon van Miert 

Als er over één gedeelte van ons heem de laatste jaren veel 
geschreven is, dan is dat wel het Ginneken. r is natuurlijk al 
heel wat over de geschiedenis van het voormalige dorp bekend. 
Dat krijg je als twee rasechte Ginnekenezen, Ton van Dun en Ad 
Jansen, hun uitgebreide historische kennis bij elkaar leggen. Ton 
weet echt alles van Ginneken uit de vroegere p riod , laten we 
zeggen tot 1625, en Ad heeft zich toegelegd op d eeuwen 
daarna. 
Het is de planning dat er in de volgende uitg v v n 'De 
Oranjeboom' een artikel van de hand van de b id hi torici komt 
over de Ginnekenmarkt van 1500 tot 1625. 
Jansen heeft in 1989 't Ginneken, Fragment n uit d g schie
denis' uitgegeven, een buitengewoon interes · nt w rk waarin 
een scala aan Ginnekense elementen uitvo ri b chreven 
wordt. Zijn twee delen 'Een halve eeuw Ginn k n 18 0 1942' uit 
1990 en 1991 zijn een must voor iedereen di g ïnt r seerd is 
de historie van het dorp. Heel boeiend is zijn b chrijving van de 
levensader van Ginneken, de Ginnekenw g; h t bo kw rkje met 
dezelfde naam is in oktober 2010 uitgekomen. WiJ , 1 1 zers van 
Brieven, kennen Ad natuurlijk vooral van d v I rtik len die hij 
voor ons geschreven heeft over allerlei and rw rpen uit de 
dorpen in onze oude gemeente(n) 

DUIVELS BRUG 
En dan nu: 'Vier eeuwen duivelsbrug 1613-2013. en brug, een 
straat, een laan in het dorp Ginneken'. 
Wat als eerste opvalt, zijn de vele prachtige illustraties die het 
boek sieren. Foto's die onlangs gemaakt zijn, maar vooral ook 
foto's uit het Breda's Archief en ansichtkaarten uit de enorme 
verzameling van Ton van Dun. Gedetailleerde beschrijvingen zijn 
we van Ad gewend en hij stelt ons ook deze keer niet teleur. 
In hoofdstuk 1 bespreekt hij de geschiedenis van voor 1613 en 
de ontwikkeling van de laan tot de Duivelsbrug. In de volgende 
hoofdstukken krijgen de oude kerk en omgeving en de buiten
plaats Mariëndal alle aandacht. 
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Duivelsbruglaan (foto uit collectie Ad Jansen) 

De huizen aan de noordzijde tot de Werfstraat komen aan de 
orde met speciale aandacht voor de familie De Swart, een 
bekende ambachtsfamilie die verschillende panden gebouwd 
heeft. 
Een van de bijzonderste gebouwen in de laan is Villa Maria 
geweest dat in 1854 gebouwd is door de gegoede Bredanaar 
Johannes Lips. Aanvankelijk bedoeld als zomerhuis, groeide het 
uit tot een landhuis met veel gronden aan beide oevers van de 
Mark. 1 n 1923 heeft de advocatenfamilie Van den Biezen het 
aanzienlijk uitgebreid en noemde het Mark-Hoek. In 1961 is het 
pand afgebroken. Afijn, u weet wat er daarna mee gebeurd is en 
wat er nu mee gebeurt. 

Ad Jansen besteedt terecht veel aandacht aan Bad Wörishofen 
en aan de stichter Dr. S. Soer. Interessante gegevens. 
1 n Brieven van Paulus is er de laatste afleveringen geschreven 
over het dramatische einde van de badinrichting in oktober 1944. 
Ook in deze aflevering. 
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'Vier eeuwen duivelsbrug 1613-2013' is voor iemand die 
belangstelling heeft voor de Ginnekense historie een onmisbare 
aanvulling van zijn boekenkast. Voor de prijs hoeft u het kopen 
niet te laten:€ 14,-
Het boek is, zoals alle boeken die in dit artikeltje aan d orde komen, 'n 
uitgave van Hein van Kemenade, boekhandelaar a n d Ginnekenweg. 

LAURENTIUSKERK GINNEKEN, EEN ICONOGRAFIE 
In 1994 heeft de Historische Kring Ginneken 'D k rken van 
Ginneken' uitgegeven. Daarin beschrijft de te vro g overleden 
dominee Theo Vrijlandt het leven van de heilig ur ntius, Ad 
Jansen de Hervormde Kerk, Erik Dolne de Rooms K tholieke 
kerk en daarna de glas-in-loodramen in beid k rk n. en heel 
informatief boekje dat veel aftrek heeft g vond n. Dit jaar 
bestaat de Laurentiuskerk honderdtien jaar. Al w nd I nd door 
de Laurentiuskerk met zijn bijzondere lichtinv I r' kt Hulshof 
gefascineerd door de vele afbeeldingen, tek t n n v rsieringen. 

Toen hij daar meer van wilde weten , stuitte hij in h t gemeente
archief van Breda bij toeval op een met kroontj p n g chreven 
velletje papier van de architect van de ur ntiu kerk: Jos 
Cuypers (1861-1949). Daarin schreef Cuyp rs ov r de beteke
nissen van de afbeeldingen, teksten en v r i ring n in relatie tot 
het ontwerp van de kerk. Het is vooral d z uitl g geweest die 
Hulshof heeft geïnspireerd tot het schrijven v n h t boek. 
De kerk bezit inderdaad veel meer versi ring n n beeldtaal dan 
op het eerste gezicht lijkt. Ik dacht dat ik d kerk goed kende en 
tijdens de niet altijd even interessante preken in het verre 
verleden heb ik ruim de tijd genomen om naar boven te kijken, 
maar lang niet alles gezien. In het begin van het jaar heeft Ben 
mij eens de kerk mee in genomen en toen heb ik alle schoonheid 
door zijn ogen waargenomen. Een ontdekking van jewelste. 
Mogelijk kwam dat ook door het enthou iasme waarmee Hulshof 
mij zijn visie gaf op die opmerkelijke lichtinval, de glas-in
loodramen, muurschilderingen en de biechtstoelen. 
Details van de plafondschildering in de vieringtoren heb ik later 
eens met een verrekijkertje bekeken. Schitterend. Heel specifiek 
zijn de teksten op de binten in het tongewelf. 



Ben Hulshof 

foto Henk Bakker 
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De vertaling van de latijnse teksten staan in het boekje. Over 
standenverschillen gesproken! Aan de onderzijde van de 
colonetten (kleine halve kolommen) tegen de zijmuren zitten 
kopjes. In het priesterkoor zijn het kerkelijke hoogwaardigheids
bekleders en in het schip koppen van het gewone volk. 
Ongeveer hetzelfde zie je ook op de prachtige schildjes die 
hoger op de zijmuren zijn aangebracht: vooraan in de kerk 
bijbelse elementen en attributen van bisschop en kardinaal en 
verder naar achter gereedschappen van ambachtslieden en 
zaken die met de liturgie te maken hebben, zoals korenschoven 
die naar het bereiden van het brood verwijzen, bijenkorven die 
betrekking hebben op het maken van kaarsen en een viool met 
bladmuziek voor de liturgische en andere gezangen. Ik vond ze 
echt heel mooi en heb ervan genoten. 

Lekendominicaan Ben Hulshof is al decennialang als vrijwilliger 
actief in de Ginnekense parochie. Hij is lector en koster en leidt 
vieringen. Ik heb hem leren kennen als een buitengewoon 
veelzijdig iemand. 

53 

Hij is iconenschilder in het atelier in Sint Frans, hij heeft de 
maquette van een (mogelijke) toekomstige dagkapel in de 
Laurentiuskerk getimmerd, hij is imker en doet dat met zo'n 
enthousiasme dat zijn dochter door hetzelfde virus geraakt is. 

In 1986 heeft hij 'Boeren en Boter in Bavel' geschreven, de ge
schiedenis van de zuivelcoöperatie 1901-1957. Het werk geeft 
een beeld van de ontwikkelingen van deze voor Bavel en 
omstreken historisch zo belangrijke instelling. H t is nog bij 
Paulus van Daesdonck te koop. 

Maar vooral is hij een enthousiaste rondleider in h t inn kense 
monument. Met grote toewijding, deskundigh id n li fde voor 
het gebouw vertelt hij over details en z k n di ni t zo 
onmiddellijk opvallen. Als u familie, vrienden- of k nni nkring 
een groot plezier wil doen, dan leidt Ben (06.23 1 ) u graag 
rond. 

Het boek van Ben Hulshof is achterin de kerk n o k bij o kh ndel 
Van Kemenade&Hol/aers te koop. 

IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we h 
van onze leden : 

15/07 Toonvan Gestel Wildbr k 3 v 1 82 jr 
28/07 Rensy van Hooijdonk Chaamsew g 26 Ulvenhout 71 jr 
15/09 Jan van der Aa 't Hofflandt 43 Ulvenhout 71 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 

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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foto 1: Bad Wörishofen omstreeks 1940, gezien vanaf de 
Ouivelsbrug. (foto A.Klitsch, collectie G.A.B). 

foto 2: Villa Mariëndal, gezien vanaf de Mark, omstreeks 1935 
(ansicht, coll.A.van Dun). 
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HET DRAMA VAN BAD WöRISHOFEN 
13 OKTOBER1944 
door Ad Jansen 

Inleiding 

DUIVELSBRUGLAAN GINNEKEN 

De twee artikelen van Loek Laarhoven in de Bri v n v m P ulus 
nr. 186 en 190 zijn een waardevolle aanvulling op d g chied
schrijving van deze voor Ginneken zo traumati ch urtenis. 
Voor mij is dat aanleiding om hierop nog wat v rd r In t g an op 
grond van mijn eigen ervaring en waarneming o 1 oktober 
1944. Van groot belang is verder ook wat aan d t orn rd ment 
in de maanden september en oktober in Ginn k n 1 '14 i vooraf 
gegaan. 

De villa Mariëndal in de jaren 1940-1944 
1 n de villa Mariëndal met de bijgebouwen w r n v~ n f m i 1940 
onafgebroken Duitse legereenheden onderg br ht 
Bij de ingang van het buiteri, recht tegenov r miJn ud rlljk huis, 
stond steeds een Duitse schildwacht, compl t rn t n child
wachthuisje in de kleuren van de Duitse vl g. In m 1 1 
het verse troepen met jonge soldaten, die hi r w d n 
volgens de Duitse kadaverdiscipline. led r tw I uu w rd met 
groot vertoon de wacht afgelost. Dag lijk h rd n glim
mend gepoetste vers gedrilde soldaten door h t d p, luidkeels 
zingend ... und wir fahren gegen Eng hnd. j ugd liep er 
achter aan en riep na iedere versregel ... .pion pion pion , tot 
stille hilariteit van de jonge militairen. off1ci r n waren bij 
particulieren ingekwartierd. Toen de inv i in ng land niet 
doorging werden er gewone bezetting tra p n ondergebracht, 
die in het algemeen de burgerij niet la tig vielen . In de jaren 
daarna ging de kvyaliteit van de gelegerde militairen duidelijk 
achteruit. 
Vóór de komst van de Duitse staf van het 67 legercorps naar 
Ginneken waren er in mijn herinnering korte tijd Nederlandse 
Waffen-SS en Landstorm gelegerd. 
De staf van het 57e legercorps werd in september 1944 echter 
niet in Mariëndal maar in de Villa van Eras (nr.54) gehuisvest. 
Deze grote villa ligt recht tegenover de Bouvignelaan. 
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De telefooncentrale was mobiel, ondergebracht in drie of vier 
vrachtwagens, gestationeerd onder de toen al ongeveer 90 jaar 
oude kastanjebomen op het kerkplein van de protestante kerk. 
V~n hieruit liepen er kabels naar het stafkwartier in de Villa van 
Eras. In de gebouwen van Mariëndal waren "gewone" troepen 
gelegerd, die vermoedelijk belast waren met bewakingsdiensten 
en andere ondersteuning. De uitrusting van deze militairen was 
slecht. 
De kàbels werden uiteraard zwaar bewaakt. Voor de burgerij 
was er een avondklok ingesteld vanaf 20.00 uur. Er werd alleen 
stroom geleverd tussen 17.00 uur en 23.00 uur, met uitzondering 
voor de stafkwartieren en ook voor Bad Wörishofen. Stadsgas 
was er van 11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur. Bij 
gebrek aan brandstof werden complete bomen uit het bos 
gehaald, waaraan dan ook door Staatsbosbeheer (?) een einde 
werd gemaakt. In het dorp werd vooral in de avond en nacht 
zwaar gepatrouilleerd. 

De rol van het Verzet 
Voor de organisatie van het verzet verwijs ik de lezer naar het 
artikel van de militair historicus Or.Jan Schuiten, oud-docent aan 
de KMA te Breda, in Jaarboek De Oranjeboom, dl.47, 1984, p.87 
e.v. 
Zoals in elke grote organisatie waren er ook hier veel tegen
stellingen en meningverschillen. Uiteindelijk was Nederland 
verdeeld in een aantal gewesten, waarin de verschillende groe
pen zoals KP (Knokploegen) en 00 (Ordedienst) samenwerkten. 
Het gewest 16, West Brabant, was verdeeld in tien districten, 
waaronder Ginneken. 
Naarmate het front in het najaar van 1944 dichterbij kwam werd 
de dadendrang van de verzetsmensen steeds groter. Zo werd op 
5 september de radiopost op de Vloeiweide bij Rijsbergen 
ingericht onder leiding van Paul Windhausen. Van hieruit werd 
op 1 oktober aan de Binnenlandse Informatiedienst van de Ne
derlandse regering in het al enkele weken bevrijde Eindhoven 
een bericht gestuurd over de militaire bezetting van Breda met 
een vermelding over Ginneken: 
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Breda 500 man WH kazernes. Geen vernielingen, SS vertrok
ken, stellingen rond stad niet bezet, W en ZW geen troepen, 
troepenmacht Strijbeek-Baarle Nassau. Generale Staf Breda in 
villa 397, 7-1130,0; 50 W 1936 1:50.000. ~ I fooncentrale 
Mariëndal, Radioafdeling Wolfslag. 
Dit in antwoord op een Brits verzoek om gedetaill rde infor
matie over de Duitse troepenbewegingen rond Bred . 
De radiopost op de Vloeiweide is uitgepeild of v rr d n en werd 
op 4 oktober door de bezetter opgerold. Hierbij kw m n zes 
verzetslieden en drie burgers om, terwijl de overig cht v rzets
mensen op 5 oktober aan de Galderseweg werd n g fu ill rd . 

Het verzet in Ginneken 
Ook in Ginneken was de vestiging van een Duit 
het einde van de maand september niet onop m rkt 
Het betrof hier de staf van het 67e legerkorps v n 
Sponnheimer, een belangrijk onderdeel van h t uit 
De verzetsgroep Ginneken vergaderde in 
Duivelsbruglaan op korte afstand van de Duit w htpo t voor 
de villa Mariëndal onder leiding van Cor v n d r ~ t ort, d chef 
van de KP-OD in West-Brabant. 
De bijeenkomst ging ook aan de buurt ni t '/ n r voorbij . 
De "opvallend onopvallend" uitgedost v r / ,,t r n n die in 
groepjes van twee naar de vergadering gin n w kl n v rbazing 
en hilariteit. Ze hadden zich vermomd in oud ,rw t kledij van 
geestelijken en zelfs van de vooroorlog m h u see. Ze 
belden aan bij het verkeerde huis met d vr -- .... ,s Cor thuis?. 
Daags tevoren waren de buren al verr t m t n briefje in de 
brievenbus: geen wapens meebreng n I d r n w s verbaasd, 
behalve de Duitse schildwacht, in wi n 7icht veld dit alles 
zich afspeelde en niets in de gaten had. 
Tot grote schrik van de omgeving begonn n Duitse soldaten al of 
niet op eigen gezag een zoektocht in de huizen van de straat 
naar alles waaraan ze gebrek hadden: bedd ngoed, ondergoed, 
en levensmiddelen. De uitgedoste verzetsmensen sprongen 
haastig over de schutting en verscholen zich in de kwekerij van 
Jan van Tilborg tot het gevaar geweken was. Het was meteen de 
laatste keer dat er in deze woning vergaderd werd. 
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De buurtbewoners waren beducht voor een overval zoals later 
op de Vloeiweide gebeurd is, en hebben met aandrang gevraagd 
niet meer terug te komen. 

De aanmelding bij de Britse luchtmacht 
Het boven beschreven voorval deed de naam van het verzet in 
Ginneken geen goed. De indruk was gewekt dat het een 
onvoorzichtig spel was van jonge avonturiers. Toch ging het hier 
over èen zeer belangrijke zaak, namelijk de vernietiging van een 
in de straat gelegen Duits hoofdkwartier, wat ook voor de 
buurtbewoners zeer ernstige gevolgen zou hebben. 
Het verzet heeft de coördinaten van de Villa van Eras 
vastgesteld op een stafkaart van 1 :50.000. Een zeer precies 
werk want één millimeter fout is een afstand van 50 meter. 
Verv~lgens zijn deze zoals boven vermeld, per radio 
doorgegeven naar Eindhoven, als onderdeel van een groter 
bericht. Cor van der Hoofd werkte echter liever met het eigen 
telefoonnet van de electriciteitscentrale in Geertruidenberg. Dit 
stond geheel los van de kabels van de PTT. Hierdoor was het 
mogelijk van bezet naar bevrijd gebied te telefoneren. Om het 
doel nader te markeren werden twee man aangewezen, later 
bekend onder de naam van de witte jassen, die een fotovliegtuig 
de juiste plaats moesten aanwijzen. Via de telefoon zou "Cor" dit 
met "Eindhoven" regelen. Het was een dwaas plan, omdat de 
villa schuil ging onder de zware bomen van de straat. Bovendien 
zouden deze opvallende mannen de aandacht kunnen trekk~n 
van de wachtposten bij de villa. De luchtmacht zag er kennel1Jk 
ook niet veel in en verscheen niet op het afgesproken tijdstip. 

De situatie vlak vóór de aanval 
Begin oktober begonnen Canadese troepen vanuit het gebied 
rond Turnhout op te rukken in noordwestelijke richting. Op 
Dinsdag 3 oktober berichtte het inmiddels op A~-formaat 
verschijnende Dagblad van Noord-Brabant dat ten zU1den van 
Baarle-Nassau hevige gevechten werden geleverd. Op 6 oktober 
kopte dit krantje: Bij Baarle-Nassau hevigste strijd van 't W-front, 
waarbij 52 zware "Britse" tanks werden vernietigd. 
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Aan de gevechten nam echter ook de erste Poolse 
Pantserdivisie deel. Het kanongebulder was in Ginneken 
dagenlang duidelijk hoorbaar. 
Naarmate de strijd dichterbij kwam nam de algem n panning 
geleidelijk toe. Dat was ook het geval in B d W ·,; hofi n. De 
leiding overwoog een evacuatie van de instelling. w rto men 
contact zocht met het Laurensziekenhuis en met d tt rd mse 
Vakantiekolonie in Ulvenhout. Uit voorzorg w rd n rgste 
patiënten van de bovenste verdieping naar d n grond 
verplaatst. Op een plat dak werd een doek m t n rood kruis 
aangebracht, wat officieel voor deze inst llin m l l t an 
was. 
In zijn laatste correspondentie vermeldde d I id r d kt "r niel 
de Wilde nog dat er ook nog enige dagen n lt11t n· nt v n de 
verbindingstroepen met enige manschapp n tn J 1n t lling 
hadden overnacht. In opdracht van de rl ko111111c11uhnt van 
Breda mocht Bad Wörishofen niet word n 1- t1 q vall n met 
inkwartiering. Verder maakte hij meldin v n d t I foon
leidingen over het terrein. De officieren li 
de Villa van Eras. Generaal Sponnh im r v rn, htt 
nevenliggende villa nr.56, terwijl ander n in d v1II · ' 
waren ondergebracht. In dit laatste hui w nd 
Wilde. De staf vergaderde volgens dokt r d Wild 111 
om 11.00 uur. 
Na de zware gevechten bij Baarle-Nas , u v 
en omgeving enkele rustige dagen. w n r v- n Ginneken 
besteedden deze onder meer voor h t ' , nl 
voedselvoorraad voor de komend w k n. m 
waren zich niet bewust van het gev r d· t h t uit 
voor hen zou kunnen betekenen. 

De terugtrekking van het 15° leger v n g neraal Von Zangen 
Intussen was het Duitse 15° leger van generaal Gustav von 
Zangen, waaronder ook de troepen in Ginneken vielen, bezig 
aan een stapsgewijze terugtrekking achter de Moerdijk. Het gros 
van dit leger was met grote verliezen uit noordwest België 
overgestoken naar Walcheren en was vandaar aan de geallieer
den via Zuid-Beveland kunnen ontsnappen naar Brabant. 
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foto 3: De villa van Eras, Duivelsbruglaan 54 
(foto A. WJansen, 1990). 

foto 4: Op zondag 15 oktober 1944 kwamen veel wandelaars uit 
Breda om vanaf het begin van de Bouvignelaan de puinhopen 
van Bad Wörishofen te zien 

(foto Ben Speekenbrink, collectie. G.A.B.). 
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De activiteiten rond Breda waren bedoeld als vertragende 
gevechten, in verband met een verdere evacuatie van dit leger. 
Wel werd er nog fel weerstand geboden door beter uitgeruste en 
fanatieke SS-Kampfgruppen. Ook het stafkwartier in Ginneken 
verwachtte spoedig het bevel om te vertrekken. Dat v rnam een 
Ginnekense jongen in de keuken van de Villa van n , waar hij 
dagelijks rondhing en de restanten van de copi uz m altijden 
van de staf mocht verorberen. De staf zelf b tand uit door de 
wol geverfde officieren, die altijd- rekening hi Id n m t een 
mogelijke aanslag of onverwachts vertrek. 
De terugtrekking van de 40.000 militairen di no v n h t 15° 
leger over waren bereikte eind oktober het hoogt 
de bevrijding van Breda, Tilburg en Den Bosch. 
Lange colonnes, zwaar bestookt door vliegtui rden 
zich te redden over de Moerdijkbrug en v1 d k bij 
Willemstad. Aldus een bericht in het door lli rden 
verspreidde blad Nachrichten für die Tru p 1, v· n O oktober 
1944. Op 14 november berichtte De St m d, t d M rdijkbrug 
door de Duitsers geheel was vernield. D t r J t ht was dus 
grotendeels voltooid. 

De aanval op 13 oktober 1944 
De informatie die door het Nederland 
naar Eindhoven was erg summier. H t ri ht w 
regel in een groter bericht, met de co r in t n 
en de naam Mariëndal. Een nvull n topografische 
informatie was noodzakelijk voor e n jui t pi· t b paling. 
Jan Schuiten veronderstelt, dat de rit lu htm cht in Deurne 
niet over ijs van één nacht is gegaan n ook ig n informatie uit 
andere bron verzamelde, voord t tot cti kon worden over 
gegaan. Vermoedelijk heeft men eer t luchtfoto's genomen van 
het doelgebied. Coördinaten op n chaal van 1 :50.000 zijn 
bijna niet nauwkeurig uit te zetten. Op de stafkaarten staat, 
evenals op de topografische kaarten, wel de naam Mariëndal 
vermeld. Op grond van vooral eigen gegevens is er bij de 
luchtmacht een doelgebied vastgesteld. Op de luchtfoto's is de 
Villa van Eras een klein blokje tussen de bomen, terwijl vlak bij 
Mariëndal het badhotel een groot duidelijk zichtbaar gebouw 
was. 
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Het doelgebied zou dus vastgesteld kunnen zijn als ëën blok van 
Marëndal en Bad Wörishofen. Voor de ervaren piloten in Deurne 
was de opdracht van een vlakbij en weinig gevaarlijk doel "een 
makkie", dat met de briefing en de briefing nauwelijks twee uur 
tijd vergde, waarna mogelijk een vrije middag en avond volgden. 
In het bovenstaande is al aangegeven, dat Mariëndal niet het 
doel had moeten zijn, aangezien de centrale op het kerkplein en 
niet in of op het terrein van deze villa stond opgesteld. Tot op 
hoge 'leeftijd werd door de oud-verzetsmensen of hun nabe
staanden volgehouden, dat Mariëndal een belangrijk gebouw 
van de staf was, waar "hoge pieten met petten en strepen op hun 
broek" in en uitliepen. Als dat waar zou zijn geweest zou mij dat 
als overbuur ongetwijfeld zijn opgevallen. 

Het artikel van Loek Laarhoven in de Brieven van Paulus nr.190 
vermeldt, dat elf vliegtuigen van No. 271 Squadron en acht van 
No. 266 Squadron aan de aanval hebben deelgenomen. Het 
eerste wierp 22 stuks 500 Ibs bommen af, het tweede vuurde 55 
raketten af. Volgens de Operations Record Books van de R.A. F. 
werden alle gebouwen in het doelgebied vernietigd. Volgens het 
verslag van de Luchtbeschermingsdienst Breda namen er acht 
vliegtuigen deel. Een deel der bommen zou in het open veld 
terecht zijn gekomen. Er waren vijf blindgangers voornamelijk in 
de tuinen van de villa's, die later door de Duitse Weermacht zijn 
opgeruimd. Daarvoor werden de huizen aan de Duivelsbruglaan 
tijdelijk ontruimd. 
Opvallend is het grote geweld waarmee een dergelijk eenvoudig 
doel werd aangepakt. 
Het resultaat was dat het stafkwartier niet werd getroffen, maar 
dat Bad Wörishofen volledig werd verwoest. Verder was er geen 
enkele treffer op Mariëndal. Eén enkele bom trof het schip van 
de protestante kerk vlak achter de toren. Deze moet bedoeld zijn 
voor de telefooncentrale op het kerkplein. 
Het is sterk de vraag in hoeverre de luchtmacht van de 
informatie van het verzet gebruik heeft gemaakt. De Britse 
Inlichtingendienst vreesde voor infiltratie door Duitsgezinden. 
Vermoedelijk nam men het verzet niet altijd serieus vanwege het 
gebrek aan professionaliteit. 
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In de logboeken van de R.A.F. wordt met geen woord gerept 
over een mislukking van de aanval. Wist men niet beter of werd 
een en ander onder de pet gehouden? De veronderstelling dat 
de fout bij de piloten ligt is gezien de precisie waarmee Bad 
Wörishofen werd getroffen, niet erg waarschijnlijk. 

De aanval van de twee flights heb ik persoonlijk op vrij korte 
afstand meegemaakt. Om ongeveer 11. 00 uur was ik te voet nog 
langs Bad Wörishofen gekomen. Het was een stralende herfst
dag. In de grote veranda langs de straat zaten enkele tientallen 
bewoners en bezoekers vredig te lezen of te praten. r waren 
vliegtuigen in de lucht, wat in die tijd heel gewoon was en 
waaraan dan ook weinig aandacht werd besteed. 
Toen ik tussen Bouvigne en IJsvermaak was vielen met enorme 
dreunen de bommen van de eerste flight. Vanuit d sloot zag ik 
een grote wolk van rook en stof op de plaats w r het badhotel 
gestaan had. Alle mensen in de serre waren in n klap dood of 
begraven onder het puin. Enkele personen h bb n zich kunnen 
redden uit de nog overeind staande restant n v n het badhuiis 
en de achterzijde van het hotel. 
Toen ik ongeveer tien minuten later bij d ieberg was 
aangekomen, volgde de tweede flight. Ho v I vliegtuigen er 
aan de aanval hebben deelgenomen heb ik ni t g ien. Dat het 
er zoveel waren heeft mij achteraf zeer v rb d. 
Geneesheer-directeur dokter de Wild wa kort vóór de aanval 
vanuit zijn woning (nr.50) terug geg n n ar zijn patiënten. 
Volgens de correspondentie van d f mili is hij door de 
luchtdruk omgekomen, samen met d twee patiënten die hij 
behandelde, met de stethoscoop nog in de hand. Zijn vrouw 
vluchtte tussen de twee aanvallen met drie kleine kinderen uit 
haar huis naar haar familie in de Anna Paulownalaan. 
De reddingswerken kwamen onder leiding van de Luchtbescher
mingsdienst direct op gang. Enkele zwaargewonden werden 
voorlopig binnen gebracht in woningen, die niet erg gehavend 
waren. Een pater Redemptorist verleende geestelijke bijstand 
aan de stervenden, ongeacht hun geloofsovertuiging. De straat 
was een chaos van glas en kapotte dakpannen. Een zware tak 
van een der kastanjebomen was afgebroken en lag dwars over 
de straat. 
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De toegang tot de Duivelsbruglaan werd direct af~~z~t door de 
Duitse en Nederlandse politie. De gemeentereIrngIng begon 
korte tijd later met het schoonmaken van de weg. 
Een uurtje later kwam de complete Duitse staf glanzend gepo~tst 
poolshoogte in de straat, wat niet direct in goede aarde viel_: 
Duitse militairen uit Mariënda/ kregen opdracht mee te helpen b1J 
het uitgraven van de slachtoffers. 
Nog dezelfde middag werden de kabels opgerold en vertrok de 
telefooncentrale, die geen enkele schade had opgelope~. Ook 
de officieren van het stafkwartier zochten voor de zekerheid een 
ander onderdak. 
De staf van het 6r legercorps arriveerde rond 24 september in 
Ginneken vanuit Essen. Van 14 tot 24 oktober was deze in 
Breda gehuisvest en vervolgens nog tot 30 oktober in 
Zevenbergen. Daarna verhuisde de staf naar Dordrecht naar het 
hoofdkwartier van het 15e leger, vermoedelijk geheel volgens het 
al bestaande plan van de legerleiding. Kort daarna werd deze 
legerstaf in Dordrecht opnieuw door de R.A.F. aangevallen, op 
nog veel grotere schaal dan in Ginneken. 
Onder de burgerbevolking vielen zeer veel slachtoffers. De 
generaals overleefden de aanval en ook de rest van de oorlog. 
Zo kreeg ook Dordrecht een eigen "Bad Wörishofen", met een 
resultaat dat voor de bevolking nog veel grotere gevolgen heeft 
gehad dan in Ginneken. 

Het afscheid van de slachtoffers 
Het Dagblad van Noord-Brabant plaatste pas op dinsd~g 17 
oktober aan de achterzijde bij het stadsnieuws een kort bericht: 
Oorlogsslachtoffers. Vrijdagvoormiddag werd bij een bom
bardement een geneeskundige inrichting in onze stad getroffen, 
waarbij 22 mensen het leven lieten. Daarna volgden de namen 
van de tot dan gevonden slachtoffers . In de krant van zaterdag 
19 oktober volgde nog het bericht, dat op de protestante 
begraafplaats de teraardebestelling had plaats gevonden van 15 
slachtoffers van de luchtaanval van 13 oktober. 
In de Laurentiuskerk van Ginneken vond op dinsdag 17 oktober 
om 10.00 uur in een bomvolle kerk de uitvaartdienst plaats van 
de enige omgekomen parochiaan, de 18 jaar oude Alida Maas 
uit de Bloemstraat. 
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Zij was kort tevoren als dienstmeisje in dienst getreden. Ook 
elders in Breda werden slachtoffers begraven. Uiteindelijk 
bedroeg het aantal doden 27. De laatste doden werden pas na 
een week gevonden. 
Het badhotel is nooit meer terug gekomen. Na de oorlog zijn hier 
de woningen 42 t/m 48 gebouwd. De schad an het pas 
gerestaureerde kerkgebouw was zeer groot. Met grot energie 
werd na de oorlog de tweede restauratie ter hand g nomen, die 
enkele jaren later gereed was. In de noord lijk muur is nog 
duidelijk het lidteken te zien van het gedeelte d t in 1944 werd 
weggeslagen. 

Besluit 
Uit het bovenstaande zou men kunnen opm k n d t de 
communicatie tussen het verzet in Ginneken, d function rissen 
in het bevrijde Eindhoven en de Britse luchtm ht in l urne, niet 
zonder problemen was. De Britse luchtmc "ht h igen 
informatie die vermoedelijk de belangrijkst f tor i g weest. 
Daarnaast wilde het verzet dolgraag tot cti kom n, toen de 
bevrijding van Breda steeds dichterbij kw . l l I ging de 
radiopost op de Vloeiweide ten onder en mi lukt d v rni tigi~g 
van het stafkwartier in Ginneken. Dez tw kostten in 

tien dagen samen 44 mensenlevens, w r n 0 burgers. 
Vooral de door de verzetsgroep in Ginn k n 7 o n t aanval 
hield grote risico's in voor de omwon nd n. vr g rijst dan 
ook steeds weer, of het dat allemaal w rd w n of hierbij de 
uiterste zorgvuldigheid in acht genom n i . 
In de protestante kerk van Ginn k n i n gedenksteen 
aangebracht, waarop de namen van Il orlog slachtoffers van 
protestante huize worden vermeld, di binn n h t gebied van de 
protestante gemeente van Ginnek n ijn omgekomen. Hierop 
staan dan ook een aantal slachtoff rs van het bombardement 
van 13 oktober 1944. Een zeer lofwaardig initiatief van deze 
gemeente. Het betreft echter niet alle 27 personen, die op de~e 
dag het leven hebben verloren . Wat er in Ginneken ontbreekt Is 
een eenvoudig gedenkteken op of nabij de plaats waar deze 
ramp heeft plaatsgevonden. Ik heb het bestuur van Bruisend 
Ginneken gevraagd het initiatief hiervoor te nemen. 
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In 2014 is het 70 jaar geleden, een zeer goed moment voor 
Ginneken om deze ereschuld in te lossen. 

Bronnen: Artikelen in Jaarboek De Oranjeboom, 4-,e jrg.1994. Artikelen 
in de Brieven van Paulus nr. 186 en 190. Correspondentie van de 
familie De Wilde. Mondelinge informatie van de heer Loek Laarhoven. 
Mondelinge mededeling van heer Guido t'Sas. Verslag van een 
anonieme ooggetuige. Eigen waarnemingen en belevenis van de 
auteur. 

DE MARK IS DE BLAUWE DRAAD VAN BREDA 
De Mark is de blauwe draad van Breda. Die krijgt een centrale 
plek in onze plannen.Ik ben daarom erg blij met de plannen van 
het Platform Markdal, aldus wethouder Wilbert Willems bij het 
bezoek van gedeputeerde Johan van der Hout aan het Markdal 
op donderdag 16 augustus 2012. 
De plannen werden aan de gedeputeerde overhandigd tijdens 
een fietstocht van Meersel-Dreef naar Breda. 
Het zou mooi zijn als je weer met een kano of fluisterboot van 
Breda naar Alphen Chaam zou kunnen varen zonder al te veel 
last te hebben van de stuwen, aldus burgemeester Harrie Nuijten 
van Alphen-Chaam, de gemeente met 20 campings in zijn 
gebied. 
De Mark is meer dan de voortuin of achtertuin van Breda. Het is 
de levensader, aldus Sjef Langeveld, interim-voorzitter van het 
platform Markdal. 

(gelezen in Mark & Leij van september 2012) 

SINTERKLAAS EN KERSTMIS 
GEEFEENPAULUSCADEAU 

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

Zaten wij in Breda stil, toen ze in Milaan de Scala bouwden? 
Nee, toen bouwden Breda de Olyton! In de Boschstr at 

Op Open Monumentendag , 8 september, public rd ons lid 
Wim Spapens een interessante studie over de monum nten in 
Groot Breda in tijdrelatie tot de monumenten eld r in uropa. 
Een interessante studie van 121 pagina's gepublic rd op inter
net. 
Al bladerend vind je dan dat Grimhuysen en d k p I v n alder 
uit dezelfde periode stammen als het Dogenpal i in V netiê en 
het Stadhuis van Brussel. De pastorie van B v I ouwd m n in 
de tijd dat in Parijs de Madeleine verrees. 
Een boeiende publicatie, waarin ook "onze" monurn nt n te vin
den zijn in een Europees perspectief. 
Op internet te vinden. 

HEEMKUNDIG WEERB RICH 178 

OKTOBER - WIJNMAAND - ZAAIMAAND 
Blinkt oktober in zonnegoud 
De winter volgt zeer snel en koud 

NOVEMBER - SLACHTMAAND - JACHTMAAND 
Sint Andries (30/11) 
Brengt de vries 

UITSPRAAK 180 
Etiketten plak je op flessen 
Niet op mensen 
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PAULUS VAN DAESDONCK 
De heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijl< erkend als vereniging op 
25 november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68 

Secretariaat 
Girorekening 
E-mailadres 

BRIEVEN VAN PAULUS 

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

Is het informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck Het staat internationaal geregistreerd 
onder ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel Informatie voor de leden ook vele kleine 
bijzonderheden en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere HeerhJkhe1ll Ginneken en Bavel , de gemeente 
Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

Redactie 
Redactieadres 
lay-out en vormgeving 

MUSEUM 

: Kees leijten; louis Vriens 
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout 076 5612/42 l1•11t •nhomJ n@zonnet.nl 
· Kees leijten. 

De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennend11k 1 11, t mu , 11111 1, CJ op1 nd de 1" zondag 
van de maand van 14.00-16.00 uur en elke woensdag van 14.00-16 00 uur Voor qrm pt 11 op v wmk (076 561 27 42) 
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalv v11Jd.1g) v.111 IJ 00 1C, Oll uur 
Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (Kvl< 41 IU 49 7') 

BESTUUR 
Gerard Oomen 
Kees leijten 
Niek Kools 
Hans van der Zanden 
Toon Gaas 
Joke van Baat-Smeekens 
Toon van Miert 
Johan Mulders 
louis Vriens 

ERELEDEN 

: voorzitter 
: vice-voorzitter 
: secretaris 
: penningmeester 
: 2• penningmeester 
: medewerkster Ulvenhout 
: medewerker Ginneken 
· medewerker Ulvenhout 
: medewerker Galder-Strijbeek 

2012 
2010 
2012 
2010 
2010 
2011 
2011 
2012 
2012 

Jan van der Westerlaken + erevoorzitter; Gerard Mous + erelid, Jan v.111 llon 1• 11 r II lul .J 111 < r 11w111an melid 

PUBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum) 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen 'De Korenbloem' 
1977 130 jaar Mariaschool 
1978 Korenmolen De Hoop 
1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
1980 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1981 Driekwart eeuw Constantia 
1982 David Tomkins 
1983 100 jaar school Galder 
1983 Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
1985 Bibliografie 1 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 
1986 War.delen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 
1990 Gem. Nw Ginneken in verleden en hed 11 
1994 De Ginhekensche Tramweg Mij 
1994 Bibliografie Il 
1996 Wandelen op luchtenburg 
1996 Veldnamen 26 (Index) 
1996 Gemaallijst 1795 
1997 Straatnamen 
1999 Carnaval in Ulvenhout 
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
2003 Boerderijen in 't Heem v Paulus 
2004 Sint laurentiuskerk 1904-2004 
2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 
2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 
2007 50 Jaar KSO-Ulvenhout 
2008 Mattheusschool Galder 125 jaar 
2011 Oude Namen in Nieuw-Ginneken llen van der Veer 

LIDMAATSCHAP 
Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
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Naast diverse heemactiviteiten, lezingen. tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2012-2013: € 19,- . 
Bij incasso€ 17,-. 




