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PERSONEN MAKEN GESCHIEDENIS 
De geschiedenis wordt gemaakt door personen, personen ma
ken geschiedenis. 
In deze Brieven van Paulus komen we zulke mensen tegen. 
Kende u Jan Adriaansen uit Bavel, die sneuvelde in de Citadel 
van Antwerpen of Philip Reijnders uit Ulvenhout (Bieberg), 'n 
veelbelovende renner die met enkele maten onder de tram 
kwam? Jan Huijbrechts bracht vele bekende en onbekende 
personen uit het begin van de negentiende eeuw ten tonele. 
Toon van Miert beschrijft weer eeri belangrijk monument uit ons 
heem, een monument voor een aantal personen die sneuvelden 
voor onze vrijheid. Zij bepaalden onze geschiedenis. 
Wim Joosen treurt om de geschiedenis die met het Anna
schooltje verloren gaat, gelukkig blijft de "eerste" steen behou
den in het nieuwe medisch centrum. 
In onze regio en in Brabant "onder de meet" wordt hard gewerkt 
aan de herdenking van 200 jaar Koninkrijk en de afscheiding van 
de Belgen, door velen ook nu nog betreurd. Van de eerste 
wereldoorlog, door de Belgen "de Grote oorlog' genoemd, nadert 
de eeuwherdenking. 
Allerlei activiteiten staan op het programma in het oude 
hertogdom Brabant. Wij maken het mee. Ook voor ons geldt: 

PERSONEN MAKEN GESCHIEDENIS 

redactie@paulusvandaesdonck.nl paulusvandaesdonck.nl 
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AGENDA 2013 (171) 
april 
03 Paulus van Daesdonck 38 jaar 
07 museum open - nationaal museumweekeinde 
15 lezing over Anneville en Valkenberg door Piet Nuijten 

in Pekhoeve Dorpstraat 92 Ulvenhout 20.00 uur 
15 Brieven van Paulus 194 

mei 
05 
11 

juni 
02 
17 

juli 
07 

aug. 
04 
15 

sept 
01 
09 

14 

okt. 
06 

museum open 
excursie voor de leden van Paulus naar Anneville en 
Valkenberg. vertrek 13.00 u. Aanmelden vóór 5 mei 

museum open 
lezing: "Van drie naar één." "De geschiedenis van het 
bisdom Breda" door Hans de Jong. 
Paters Meersel-Dreef 20.00 uur 

museum open ; ook alle woensdagen open van 14-16 uur 

museum open ; ook alle woensdagen open van 14-16 uur 
Brieven van Paulus 195 

museum open; laatste zondag 200 jaar koninkrijk 
jaarvergadering in de Tussenpauz te Bavel 
na de pauze met Brabants Worstenbrood lezing door 
Vroukje Muntjewerff : "Sociale klimaat in de jaren dertig" 
Open Monumentendag - sluiting tentoonstelling 200 jr Kn 

opening nieuwe tentoonstelling 
"50 jaar Gemengd Koor Ulvenhout" 14.00 uur 

wijzigingen voorbehouden 
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

1e zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur 
voor groepen op verzoek 076-561 27 42 

Het museum is gesloten op nieuwjaarsdag, carnavalszondag, met Pasen, 
Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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PAULUS VAN DAESDONCK 

Ni~uw -Ginneken 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

De thans lopende wisseltentoonstelling '200 jaar Koninkrijk, de 
schijnwerper op ons heem' is op de dag van de opening en ook 
daarna reeds druk bezocht. Veel leden zijn telkens weer 
benieuwd welke facetten van onze plaatselijke en regionale 
historie onder de aandacht worden gebracht en hoe dit in de 
expositie wordt vormgegeven. Het geeft aan bestuur en 
museumcomm1ss1e voldoening dat velen elke nieuwe 
wisseltentoonstelling bezoeken. We hopen dat elk bezoek weer 
garant staat voor een interessante en leuke middag. 
Loop ook af en toe eens, zo mogelijk met begeleiding, door het 
gehele museum. Ook de vaste tentoonstelling is zeker de moeite 
waard. Regelmatig wordt de collectie uitgebreid met nieuwe 
aanwinsten en/of mooiere attributen. Opstellingen worden 
veranderd en de inrichting soms aangepast. Op 15 april 2013 zal 
Piet Nuijten als vervolg op zijn drukbezochte lezing van vorig jaar 
nu specifiek ingaan op de landgoederen 'Anneville' en 
'Valkenberg'. Een unieke gelegenheid om toch eens wat meer 
over deze landgoederen te weten te komen, uit de mond van 
iemand die geboren en getogen is tussen deze landgoederen. 
Op 11 mei hebben we onze fietsexcursie en gaan we ter plaatse 
kijken en horen wat Piet Nuijten en Toon Goos nog meer 
hierover te vertellen hebben. 

Veel leesplezier in Brieven van Paulus 194. 

Gerard Oomen, voorz. 
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VAN DRIE NAAR ÉÉN, 
DE GESCHIEDENIS VAN HET BISDOM BREDA 
De ontwikkeling van het bisdom Breda tijdens 200 jaar Koninkrijk 

Na ruim twee eeuwen wordt de positie voor de katholieken na 
1853 een stuk gunstiger. Het herstel van de bisschoppe_lijke 
hiërarchie betekent een echte 'emancipatie' voor het katholieke 
volksdeel . Er volgt een katholiek réveil en dat is aan alles te 
merken: bouw van kerken en kapellen met glas-in-loodramen en 
muurschilderingen, stichting nieuwe kloosters, hoogtepunt van 
katholieke kunst, opbloei van het katholieke verenigingsleven; 
kortom: start van het Rijke Roomse Leven. 
Breda wordt in 1853 een bisdom. Hans de Jong, die werkzaam is 
bij het bisdom, heeft de geschiedenis ervan bestudeerd. Hij komt 
op maandag 17 juni naar de Paters in Me~rsel-Dreef om ons 
over die historie te vertellen. De lezing behandelt de 
voorgeschiedenis van het bisdom, de oprichting erv~_n en h~! 
beleid van de achtereenvolgende bisschoppen. NatuurhJk gaat h1J 
ook in op de huidige situatie. 
Maandag 17 juni bij de Paters in Meersel-Dreef: - 20.00 uur 
Hans de Jong over 
Van drie naar één: de geschiedenis van het bisdom Breda 

* * * 
CULTUUR DAAR GEEF JE OM 
Cultuur, je houdt ervan, je geeft erom. 
Geven aan cultuur wordt nu meer aantrekkelijk. 
De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013. he! tijdelijke 
extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan 
culturele ANBl's goedgekeurd. Bedrijven mogen in de 
vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50% 
verhogen. Gevers kunnen dus meer geven! De geefwet kan tot 
en met 2017 ten volle worden benut om te geven om en aan 
cultuur. De heemkundekring als vereniging is zo'n ANSI. 

Ook het museum als stichting is een ANSI. 
Dat geldt voor meerdere verenigingen, stichtingen en instellingen 
in onze dorpen. Maak er gebruik van. Steun ze. 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 
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(EN ANDER NIEUWS ) 97 

200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
DE SCHIJNWERPER OP ONS HEEM 
BAVEL - GALDER - GINNEKEN - HEUSDENHOUT - STRIJBEEK - ULVENHOUT 

verslag Louis Vriens 

Op zondag 3 maart opende Patrick Timmermans, directeur van 
Erfgoed Brabant, onze nieuwe tentoonstelling: 

"200 jaar koninkrijk, de schijnwerper op ons heem". 

Patrick Timmermans 
Patrick Timmermans is sinds 2011 directeur van Erfgoed Bra
bant, gevestigd in het oude Provinciehuis van Noord-Brabant 
aan de Waterstraat in Den Bosch. Erfgoed Brabant wil erfgoed
activiteiten, erfgoededucatie en erfgoedondersteuning bevorde
ren en verankeren in Noord-Brabant. Zodat iedereen - nu en in 
de toekomst - het Brabantse erfgoed kan ontdekken en ervaren. 
Voordat Patrick Timmermans als openingshandeling de Neder
landse vlag hees, gaf hij de talrijke aanwezigen in de voortuin 
van het museum een lesje vaderlandse geschiedenis 

Willem 1 
Willem I Frederik, geboren als Willem Frederik Prins van Oranje
Nassau (Den Haag, 24 augustus 1772 - Berlijn, 12 december 
1843) was de eerste koning van Nederland uit het huis Oranje
Nassau. Hij was de derde zoon van stadhouder Willem V en 
prinses Wilhelmina van Pruisen. 
In 1793 streed hij als kapitein-generaal tegen de Fransen in de 
zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk. 
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Aanvankelijk leken de Franse revolutionairen teruggedrongen te 
zijn, maar ze kwamen terug. In 1795 stond hij als erfprins, 23-
jaar oud, aan het hoofd van het Staatse leger tegen de Franse 
invallers. Toen de Fransen oprukten vluchtte hij met zijn vader 
naar Engeland. 

Van Franse vazalstaat naar Koninkrijk 
Patrick Timmermans memoreert in zijn toespraak aan de periode 
op het eind van de achttiende eeuw. 
De Bataafse Republiek werd na de Bataafse Revolutie 
uitgeroepen op 19 januari 1795, één dag nadat erfstadhouder 
Willem V naar Engeland was gevlucht. Het grondgebied was 
gelijk aan dat van de gewesten van de voormalige Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. 
Op 1 maart 1796 trad ook Bataafs-Brabant, een voormalig gene
raliteitsland, toe tot de nieuwe republiek. De republiek was 
gevormd naar voorbeeld en met militaire steun van de Franse 
Republiek, waarvan de Bataafse Republiek een bondgenoot en 
een vazalstaat was. Deze steun werd duur betaald: de Republiek 
moest tientallen miljoenen guldens betalen voor de Franse 
troepen die in Nederland gelegerd werden. Later bleek de 
'coalitie' met Frankrijk nogal eenzijdig De economie in de 
Bataafse Republiek was slecht. Nu de Fransen weg waren liepen 
de Orangisten weer voorop, ze wilde rust en stabiliteit er was 
heimwee naar de gouden tijden van weleer. Ze wilden weer een 
vorst. En zo gebeurde het, Op 30 november 1813 zette Willem 
na achttien jaar weer voet op Nederlandse bodem. In Londen 
was hij per brief uitgenodigd als "soeverein vorst" de regering op 
zich te nemen. De brief was afkomstig van het Driemanschap 
van 1813, de Haagse notabelen Gijsbert Karel van Hogendorp, 
Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Lim
burg Stirum. 

Nederland een monarchie 
"Ons gemeene vaderland is gered, de oude tyden zullen weldra 
herleeven" schreef Willem in een proclamatie die hij spoedig zou 
uitvaardigen. Een aantal typische en impopulaire maatregelen 
van de Franse bezetting, zoals het tabaksmonopolie van de 
overheid, de censuur en douanestelsel, werden snel afgeschaft. 
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Voor het eerst in zijn geschiedenis zou Nederland een formele 
monarchie worden. 
Tegelijk bleven veel hoge ambtenaren uit die tijd op hun plek. 
Ook de structuur uit de Franse tijd, met steeds verdere 
centralisering van de staatsmacht werd doorgezet. 
Op 2 december 1813 werd Willem ingehuldigd als soeverein 
vorst Willem I der Nederlanden. Dat gebeurde in de Nieuwe Kerk 
in Amsterdam, waar op 30 april dit jaar ook de inhuldiging van 
Willem-Alexander zal plaatsvinden. 

Aan de slag 
Willem ging voortvarend aan de slag met herstelmaatregelen. Op 
16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot Koning der Verenigde 
Nederlanden. 
1 n 1815 werden de voormalige Oostenrijkse Nederlanden (het 
huidige België) met het grondgebied van de Oude Republiek 
verenigd om te dienen als buffer tegen het verslagen Frankrijk. 
Zo ontstond het Verenigd Koninkrijk. De energieke Willem 
probeerde de oude economische bloei te herstellen. Het zuiden, 
waar al vroeg een Industriële Revolutie had plaatsgevonden, 
moest zich richten op de productie van consumptiegoederen, de 
handelaren uit het noorden moesten die producten vervolgens 
de wereld over brengen De koning liet tussen Noord en Zuid 
kanalen en wegen aanleggen om het vervoer van de goederen 
te vergemakkelijken. Zelf trad hij ook op als investeerder. 

Ondanks zijn economische activiteiten, viel de koning bij de 
Belgen niet in de smaak. De Belgische liberalen zagen in hem 
een vorst die uit was op de absolute macht en niet bereid was 
om meer inspraak van de ontwikkelde elite te dulden. 
De Belgische katholieken maakten bezwaar tegen de inmenging 
van de protestantse koning in de opleiding van priester-studen
ten. In 1830 lieten de Brusselaars zich door de aria "Amour 
sacré de la patrie", die in hun schouwburg ten gehore werd 
gebracht, inspireren tot een opstand. Willem I stuurde er een 
leger op af, maar dat mocht niet baten. België verkreeg zijn 
onafhankelijkheid. Niettemin hield hij het leger nog negen jaar op 
de been, tegen hoge kosten. 
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In 1839 erkende hij eindelijk de Belgische onafhankelijkheid. Het 
jaar erop deed Willem I gedesillusioneerd afstand van de troon. 

Twee jaar te vroeg 
Patrick Timmermans attendeert Paulus op het feit dat de 
tentoonstelling: "200 jaar Koninkrijk" eigenlijk twee jaar te vroeg 
komt. Formeel is Willem pas vanaf 1815 Koning. Aangezien het 
Nationaal Comité "Viering 200 jaar Koninkrijk" nu al organisaties 
heeft opgeroepen met initiatieven te komen prijst hij Paulus met 
de vroege actie. Kortom Chapeau voor de mooie tentoonstelling ! 

foto's Johan Mulders en Louis Vriens 

Na het hijsen van de Nederlandse vlag worden de talrijke 
aanwezigen door Paulus getracteerd op een glaasje Oranje
bitter alvorens zij de tentoonstelling bezoeken. 
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DE GROTE OORLOG 
door prof.dr.A-J. Bijsterveld 

Wat weten Vlamingen en Nederlanders over elkaars ervaringen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog? Wat was het lot van gewone 
mensen aan beide zijden van de grens, gescheiden door de 
lugubere dodendraad? Wat maakten de miljoen vluchtelingen 
door die vanaf 1914 Noord-Brabant overspoelden? Hoe zat het 
met contacten over en weer, de voedselvoorziening en de 
gevolgen van militaire activiteiten en inkwartiering? 
Op de Dag van de Brabantse Volkscultuur 2013, aan de voor
avond van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog in 
2014, staan we stil bij de talloze persoonlijke verhalen en 
geschiedenissen die zijn opgeslagen in herinneringen, foto's, 
films en geschriften. Heemkunde Vlaanderen en de Stichting 
Brabants Heem organiseren in samenwerking met Erfgoed 
Brabant, de Historische Vereniging Brabant en de Leerstoel 
Cultuur in Brabant een verrassende dag waarop we op zoek 
gaan naar gedeelde gesctiiedenissen en ervaringen. Wat leren 
we uit al die anekdotes en verhalen? 
Op zaterdag 9 november 2013 zijn we te gast in het fraaie stadje 
Hoogstraten. Daar zullen in korte en soms verbazingwekkende 
presentaties verhalen verteld worden die kunnen gelden als 
exemplarisch voor wat Vlamingen en Nederlanders tussen 1914 
en 1918 hebben meegemaakt: ervaringen die mensenlevens 
hebben getekend en ook volgende generaties niet onberoerd 
laten. 
Reserveer dus vast 9 november in uw agenda en let op de 
komende aankondiging van het programma. 

18.000 BIDPRENTJES 
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel. 
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de vervlo
gen jaren. Maar ook van familie van onze leden, die van elders 
komen. Hebt u nog prentjes? Paulus is er blij mee .. 
De gegevens van de prentjes worden in onze computer inge
voerd . Er is al een bestand van ruim 18.000 prentjes. 
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TENTOONSTELLING OP KOMST 
1813- 2013 
TWEEHONDERD JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlan
den werd gesticht. We besteden daar aandacht aan met een 
tentoonstelling van materiaal uit eigen collectie, aangevuld met 
interessante bijdragen van anderen 
Op zondag 3 maart opende drs Patrick Timmermans, directeur 
van Erfgoed Brabant de tentoonstelling, die direct veel belang
stelling trok . . De tentoonstelling loopt tot zondag 15 september. 

50 JAAR GEMENGD KOOR ULVENHOUT 
Dit jaar bestaat het Gemengd Koor Ulvenhout 50 jaar.. 
We besteden dit jaar aandacht aan het koorleven in Ulvenhout 
in een tentoonstelling van foto's en muziek materiaal. 
De tentoonstelling wordt geopend op zondag 6 oktober. 
Hebt u nog foto's die we even mogen lenen? Hebt u nog herin
neringen aan de gouden jubilaris ? We horen het graag van u. 

GEVALLEN ONDER DE SLOPERSHAMER 
Hebt u wel eens geteld hoeveel huizen, winkels en andere ge
bouwen 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 

WIELRENNEN, OOK DAT IS GESCHIEDENIS 
Jaarlijks bezoeken velen de Acht van Chaam, een internationaal 
criterium. Maar ook de ronde van Ulvenhout ,Bavel, Galder of 
Ginneken werden druk bezocht.. Ginneken had zelfs een 
wielerbaan 
Paulus wil daar volgend jaar een tentoonstelling aan wijden. 
Hebt u nog herinneringen aan wielrenners uit Bavel, Galder, 
Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek of Ulvenhout? Foto's, 
artikelen, prijzen. Alles is welkom. 
En hebt u wellicht een affiche uit die tijd? We willen het graag 
van u lenen. >> redactie@paulusvandaesdonck.nl 
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DE AFSPLITSING VAN BELGIË 
verslag Louis Vriens 

De eerste lezing in verband met het 200 jarig bestaan van ons 
koninkrijk werd op 18 maart gehouden in de Pekhoeve en was 
getiteld: "De afsplitsing van België". Niemand kon ons hierover 
beter informeren dan onze heemkundige zuiderbuur Jan 
Huijbrechts uit Meer (Hoogtraten). 

Jan Huijbrechts 
Jan Huijbrechts (1962) is Master Cultuurwetenschappen en 
publiceerde tot nu toe een tiental hoofdzakelijk militair-historisch 
gerelateerde werken. In 2007 verscheen bij Uitgeverij Egmont 
zijn boek "Trouw aan Oranje", over de belegering van de 
Antwerpse citadel. Jan is dé kenner bij uitstek van de Eerste 
Wereldoorlog in het kanton Hoogstraten. 

In een overvolle Pekhoeveïegt Jan uit dat hem is gevraagd even 
stil te staan bij de beginjaren van het Verenigd koninkrijk der 
Nederlanden en waarom dit koninkrijk na amper 15 jaar, in 1830, 
al uiteen spatte. Als officiële Belg voelt Jan zich vereerd in 
Nederland hierover een lezing te mogen geven. Des te meer 
omdat hij in eigen land bekend staat als echte republikein. 
Eerlijkheidshalve moet hij toegeven dat hij altijd een boontje 
(zwak) heeft gehad voor het Huis van Oranje en vooral dan voor 
de vader des Vaderlands: Willem de Zwijger. 
Jan geeft aan een Belgisch standpunt ten gehore te brengen 
waarbij hij aangeeft tot die kleine groep van zuiderburen te 
behoren die de afscheiding van 1830 openlijk betreurt en het 15 
- jarig samenzijn beschouwt als het 'Tijdperk van de gemiste 
kansen'. 

Deel I en deel Il 
Boeiend door de oorzaak-en gevolg beschrijving en doorspekt 
met feitenkennis willen we u het totale verhaal van Jan niet 
onthouden. We publiceren nu deel I en in de volgende Brieven 
deel ll. 



Een volle zaal van de Pekhoeve luisterde naar het verhaal van Jan 
Huijbrechts. Na de pauze kwamen de vragen los. Men wilde alles 
weten. 

207 

DE AFSPLITSING VAN BELGIË (Deel 1) 
Jan Huijbrechts 

Ik begin mijn verhaal graag in Scheveningen op 30 november 
1813: Beschermd door een Britse infanteriebrigade zette de 
Nederlandse erfprins Willem - na een ballingschap van 19 jaar -
terug voet op Nederlandse bodem. Willem was de oudste zoon 
van wijlen Willem V, de door de Franse republikeinen verjaagde 
stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciên. 
Zijn komst was goed voorbereid door een kleine groep 
Oranjegetrouwen. Toen het Franse gezag in onze gewesten 
zienderogen begon af te brokkelen na Napoleons spectaculaire 
nederlaag tijdens de Drievolkerenslag bij Leipzig, voerden ze in 
Holland een staatsgreep uit, die een triumviraat aan de macht 
bracht van aanhangers van het Ancien Régime. Dit drietal, geleid 
door Gijsbert Karel van Hogendorp, geloofde rotsvast in de 
restauratie van het Huis van Oranje en was de mening 
toegedaan dat het lot van de Nederlanden best in handen werd 
gelegd van de gewezen stadhouderlijke familie. Toen in het late 
najaar van 1813 een gemengd geallieerd legerkorps dat 
hoofdzakelijk uit Pruisen, Russische Kozakken en een Britse 
infanteriebrigade bestond, op amper een paar weken tijd de 
Fransen tot over de grote rivieren in Nederland had 
teruggegooid, was de tijd rijp voor een restauratie van het Huis 
van Oranje. Bijgevolg werd Willem al op 2 december 1813 
uitgeroepen tot 'Souvereyn Vorst'. Een daad die ook voor het 
Zuiden verregaande consequenties zou krijgen, want de Oranjes 
maakten al meteen duidelijk dat ze ook aanspraak maakten op 
wat ooit de Oostenrijkse Nederlanden waren geweest. .. 
Willem koesterde grootse dromen, maar was tegelijkertijd realist 
genoeg om te beseffen dat zijn Britse tutoren de gedragingen 
van hun pupil met argusogen zouden volgen. Hij zag dus al snel 
af van zijn plannen voor gebiedsuitbreiding in de Duitse landen 
en de teruggave van de Indische koloniën. In ruil stelde hij zich 
tevreden met de koningskroon van de Verenigde Nederlanden, 
die 'het bolwerk van de Europese vrijheid' zouden worden. 
De idee om het Zuiden met het Noorden te herenigen was niet 
nieuw. 
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Geconfronteerd met het blinde wapengeweld van de 
imperialistische jonge Franse republiek tussen 1790 en 1798, 
tekenden Britse en Russische diplomaten in die periode een 
blauwdruk voor een bufferstaat die de Franse expansiedrang 
een halt · moest toeroepen. Deze plannen werden eind 1813 
opnieuw door de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Henry 
Robert Stewart uit de mottenballen gehaald en kregen een meer 
concrete vorm op het Congres van Chatillon en het hieruit 
voortgevloeide Verdrag van Chaumont in maart 1814. Het 
Verdrag van Parijs dat amper een ·maand later, op 30 mei door 
de diplomatieke vertegenwoordigers van de geallieerden werd 
afgesloten legde door de belangrijke 'Acht artikelen' de krijtlijnen 
van het nieuwe koninkrijk vast. Deze bepaalden de vereniging 
van de Zuidelijke met de Noordelijke Nederlanden onder een 
eventueel, echter niet principieel noodzakelijk, te wijzigen 
Nederlandse grondwet. Een grondwet die de gelijkheid van de 
burgers en vrijheid van religie beloofde met een 
vertegenwoordiging 'naar behoren' van de Zuidelijke provincies 
in de Staten-Generaal en last but not least, de versmelting van 
de respectievelijke schulden. Schulden, die tussen haakjes, voor 
het Noorden beduidend groter waren dan die van het Zuiden ... 
Dit alles werd geconcretiseerd in het Protocol van Londen dat 
Willem I in juli 1814 ondertekende. Dit betekende echter nog niet 
dat hij meteen over de volheid van zijn koninklijke prerogatieven 
kon beschikken, want in de achterkamers van de Europese 
topdiplomatie en op het Congres van Wenen zou nog lang 
gepalaverd worden over de definitieve afbakening van de 
grenzen en de overdrachtsmodaliteiten. De ontsnapping van de 
verbannen Franse keizer van het eiland Elba, eind februari 1815, 
dreigde nog even voor een kink in de kabel te zorgen, maar de 
gevechten bij Waver, Quatre-Bras en Waterloo sloegen de 
droom van een Napoleontisch reveil aan stukken. Na de Franse 
nederlaag trad het Tractaat van Vereniging in werking en kon 
Willem eindelijk aan de slag in zijn nieuwe koninkrijk. Op 21 
september 1815 legde hij op het Koningsplein in Brussel de eed 
af als vorst van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 
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Een koninkrijk dat zich uitstrekte van de Waddenzee en de 
Dollard in het noorden tot het nieuw gecreëerde Groothertogdom 
Luxemburg in het zuiden. Een rijk ook, dat de mondingen van 
Rijn, Schelde en Maas beheerste ... 
Achteraf beschouwd is het verbazingwekkend vast te moeten 
stellen hoe weinig discussie er in de jaren 1813-1815 over de 
toekomst van de Nederlanden is gevoerd. De hele 
besluitvorming lag in handen van een uiterst klein groepje politici, 
Willem I en de grote mogendheden. Gelaten aanvaarden de 
elites in Noord en Zuid de regelingen rond de monarchie, 
grondwet en staatsinrichting. Van groot enthousiasme was 
nergens sprake, eerder van onverschilligheid. Kennelijk hadden 
maar weinigen de behoefte om, na de vele machtswisselingen 
sinds 1792, een duidelijke visie op het land en de toekomst 
ervan uit te dragen. Wél vond men elkaar in een behoefte aan 
een sterk leiderschap en het herstel van de maatschappelijke 
orde. Een orde, waarin natuurlijk voor de elites een belangrijke 
plaats zou worden weggelegd. 
De kersverse koning van de Verenigde Nederlanden 
beschouwde de taalverwantschap en de historische traditie als 
sterke troeven voor de bestendiging en de toekomst van zijn 
nieuwe rijk. Bij het aannemen van zijn koningskroon op 16 maart 
1815 verklaarde hij in de Staten-Generaal: ' Het is niet een 
enkele strook lands, het zijn niet weinig districten die aan het 
vaderland worden toegevoegd. Een geheel volk, reeds vooraf 
door zijn zeden, taal en nijverheid en door zijn herinneringen 
zelve met ons verbroederd, komt ons tegemoet.' 
Wellicht meende Willem I het oprecht toen hij de wens uitsprak 
dat hij een nieuwe, moderne Europese staat wou leiden, geen 
Hollandse, geen Belgische, maar een Nederlandse. Het enige 
probleem was echter dat de geesten in zijn koninkrijk te lang 
verdeeld waren geweest en datgene wat hen had kunnen binden 
te fragiel was. De natie die Willem vooropstelde bestond 
voorlopig, om de gezaghebbende protestantse historicus Groen 
van Prinsterer, te citeren, alleen ' .. . in het brein van de koning' . 
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Het Noorden, teveel behept met de 17e eeuwse Hollandse 
regentenmentaliteit toonde weinig of geen begrip voor het 
Zuiden, waar een groot gedeelte van de heersende klasse op 
haar beurt Willems 'amalgame Ie plus parfait' verketterde, omdat 
zij vreesden hierdoor een deel van hun macht kwijt te spelen. 
Hoewel de idee aan hereniging van beide landsdelen noch in de 
internationale politiek, noch in de Nederlanden zelf ooit écht 
verdween, werd de hereniging in 1815 in het algemeen zonder 
veel geestdrift, maar ook zonder noemenswaardige oppositie 
aanvaard. Zowel in Noord als Zuid stonden de massa's er 
gewoon onverschillig tegenover. Zelfs sommige Brusselse 
liberalen - die later tot de vurigste tegenstanders van Willem 
zouden geteld worden - waren niet per se tegen de vereniging . 
Ze hoopten in de prins van Oranje, die een bekend aanhanger 
van de Verlichting was, een ideologische bondgenoot te vinden. 
In kerkelijke kringen daarentegen, met het aartsbisdom 
Mechelen en het bisdom Gent vooraan, was men fel gekant 
tegen de hereniging met het 'protestantse' Noorden. De 
kerkelijke hiërarchie in het Zuiden meende dat het gevaar reëel 
was dat de positie van de katholieke kerk in gevaar zou kunnen 
komen. In de Vlaamse gewesten - waar een gedweeë massa 
kritiekloos de opvattingen van de Kerk en clerus deelde - waren 
er nochtans weinig of geen polemieken. 
Evenals het Zuiden liep ook het Noorden niet écht over van 
geestdrift voor de hereniging. Sedert de 17 e eeuw was het 
gevoel van verwantschap zodanig vervaagd dat het alleen nog 
een historische herinnering was, waar weinigen zich voor 
interesseerden. In tegenstelling met het Zuiden had de 
Republiek een duidelijk staatsnationaal en cultureel bewustzijn 
ontwikkeld dat de eigenwaarde sterk onderlijnde. Zelfs het 
katholieke gedeelte van de bevolking, inbegrepen dat van de 
gewezen generaliteitslanden Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Bra
bant en Noord-Limburg, erkenden de Nederlandse cultuur als 
een gemeenschappelijke waarde van de Hollandse natie. Maar 
dat trotse natiebesef had onder de Franse bezetting een flinke 
knauw gekregen. En zo komen we tot een van de kernpunten 
waarom, naar mijn aanvoelen, uiteindelijk het Verenigd Konin
krijk der Nederlanden zou mislukken. 
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In weerwil van de grote onderlinge verschillen worstelden Noord 
en Zuid immers beiden met hetzelfde fundamentele probleem: 
namelijk een diepe, fundamentele identiteitscrisis. Hun nationale 
lotsbestemming was onzeker geworden. Voor het Noorden, dat 
gefrustreerd maar vooral bekaaid en beroofd uit de Franse 
bezettingstijd was gekomen speelde de vraag welke rol het nog 
te spelen had in Europa en de wereld... Eens heersten ze 
zelfbewust over de zeeën maar welke economische rol zou het 
nog kunnen spelen ? Zou het als een internationaal 
gerespecteerde én gevreesde handels- en maritieme natie 
herleven of zou men zich dienen te integreren en het 
economische leven aanpassen aan het zich snel 
industrialiserende Europa ? Voor het Zuiden dat gedurende 
verschillende eeuwen dynastiek verbonden was geweest met 
vreemde vorstenhuizen zoals de Spaanse en Oostenrijkse 
Habsburgers was er ook duidelijk sprake van een 
identiteitscrisis, maar die was eerder van politiek-constitutionele 
en existentiële aard. In de gedachtegang van de leidende 
aristocratie, van wie het denken nog in grote lijnen werd bepaald 
door de ideeën van het Ancien Régime, speelde vooral de vraag 
wie gelegitimeerd de macht kon uitoefenen ... Het Zuiden was, in 
weerwil van een, op het einde van de 18e eeuw duidelijk 
geworden onafhankelijkheidsstreven - denken we maar aan de 
Brabantse Omwenteling en de Boerenkrijg - niet gewend aan de 
idee van volkse soevereiniteit en men wist geen weg met de 
geboden kans op eigen lotsbestemming die in het vacuum door 
het ineenstortende Franse keizerrijk was ontstaan ... 
Toch waren er onder de elite in het Noorden een aantal fervente 
voorstanders van de hereniging. Zij onderstreepten dat het 
gezamenlijke verleden niet écht dood was en wellicht nieuwe 
kansen kon bieden. Anton Reinhard Falck - de latere minister 
van onderwijs- en de dichter David Van Lennep hadden in het 
late najaar van 1813 al in naam van de Hollanders een manifest 
opgesteld dat de Vlamingen en Brabanders opriep om ook tegen 
de Fransen op te staan :'Bedenk dat van Texel tot aan de 
Moezel, van Groningen tot Oostende slechts één en dezelfde 
natie woont.' 

213 

Uit andere geschriften van Falck bleek dat hij een nieuw 
eenheidsrijk noodzakelijk achtte in het belang van de beide 
Nederlanden. 
Van Lennep pleitte hartstochtelijk voor het herstel der Nederlan 
den in de geest van Willem de Zwijger en hoopte dat er weldra 
maar één broedervolk zou zijn, verenigd in één en dezelfde 
krachtige staat. Cornelis Felix Van Maanen, de latere minister 
van justitie, was de hereniging genegen in de hoop dat het 
Noorden er voordeel bij zou halen. De pedagoog Johannes van 
der Palm werd lyrisch bij de gedachte aan de eenheid: 'leder 
brengt op het altaar des Vaderlands het offer zijner bijzondere 
gevoelens.. Wat zeg ik ? Zij bestaan niet meer ! Eén hart en 
ééne ziel is het hart en de ziel van allen ! Eén wensch en één 
verlangen heeft aller boezem vermeesterd !' Willem Bilderdijk 
schreef in 1815 zijn gedicht 'Holland aan België ' Hierin bood 
'Hollands vrije maegd' aan "t moedige België' haar 'zusterlijken 
zegen en blijden welkomsgroet' aan. 'Zusters, door natuur met d' 
allernauwste banden vereenigd' kunnen niet verdeeld zijn: 'drie 
~~u~en heen in dwaling en verblindheid / Maar eindelijk, 't 
t1Jdst1p kwam van weerzijdsche eensgezindheid'. Kinker, die later 
hoogleraar te Luik zou worden, droomde luidop van de 
heropstanding van de Zuidelijke Nederlanden in eenheid met het 
Noorden: 'Welaan, één volk, één taal, één levensadem/Beziel 
der Belgen grondgebied/ Dat slechts één geest 't vernieuwd 
geheel omvadem'/Eén voedend sap 't verjongde lijf 
doorwadem;/En d'oude scheidsmuur stort in 't niet!'. 
Objectieve waarnemers konden echter onmogelijk de naakte 
feiten negeren. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was in 
de grond een gedwongen huwelijk van twee achterdochtige 
partners. De verbintenis was opgelegd door het Congres van 
Wenen, 'for a european object' dixit de Engelse diplomaat lord 
Castlereagh maar in werkelijkheid was het een staatskundige 
constructie die bedoeld was als buffer tegen het immer 
dreigende Franse imperialisme. De grote mogendheden, die zich 
garant stelden voor de Nederlandse onafhankelijkheid, hoopten 
op deze wijze de monding van drie van Europa's grootste 
rivieren te vrijwaren van Franse territoriale aanspraken. 
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Tegelijkertijd zou de nieuwe staat ook Franse claims op een 
ontsluiting in de richting van het Rijnland kunnen afblokken. 
Precies met dat laatste doel kreeg Willem I zelfs nog wat extra 
grondgebied toegewezen want hij werd ter compensatie voor het 
verlies van Nassau meteen ook nog tot soeverein gebom
bardeerd van het pas gecreërde groothertogdom Luxemburg. 
Bij de vereniging moest de grondwet, die in het Noorden reeds 
van kracht was, in onderling overleg met het Zuiden gewijzigd en 
aangepast worden. Willem koos hoogstpersoonlijk de 1603 
notabelen uit het Zuiden die over deze grondwet moesten 
stemmen. Toen de koninklijke commissie klaar was met de 
aanpassingen van de grondwet, gaven de 3 in functie zijnde 
Belgische bisschoppen openlijk hun afkeuring over de tekst te 
kennen. Zij waren alle drie van Franse origine; Joseph Pisani de 
la Gaude van Namen, Joseph Hirn van Doornik en de bijzonder 
invloedrijke bisschop van Gent, Maurice, hertog de Broglie. Zij 
verwierpen unaniem het principe van de godsdienstgelijkheid, en 
dreigden met kerkelijke sancties tegen al diegenen die zouden 
meewerken met het nieuwe bestuur. 
De stemming over de grondwet kende - zoals u zich misschien 
wel uit uw geschiedenisles herinnert - een merkwaardig en erg 
omstreden verloop. Van 1316 stemmen op 1323 uitgebrachte 
kent men de oorsprong en de motivering: in de Vlaamse 
arrondissementen waren 278 voor en 536 tegen, in de Waalse 
261 voor en 241 tegen. Het was opvallend dat Vlaanderen met 
grote meerderheid de grondwet verwierp terwijl Wallonië die 
goedkeurde. De verklaring hiervoor ligt ongetwijfeld in de 
virulente tegencampagne van de katholieke kerk die in 
Vlaanderen beduidend meer aanzien genoot dan in Wallonië. 
Van de 796 tegenstemmers waren er 126 die verklaarden tegen 
te stemmen om godsdienstige redenen. Een handige berekening 
van Willem telde de 280 niet-stemmers bij de ja-stemmers en 
beschouwde de 126 neen-stemmers om godsdienstige redenen 
als ongeldig: zo kreeg de grondwet de goedkeuring dankzij deze 
merkwaardige Hollandse rekenkunde. 
De grondwet schonk aan de koning uitgebreide prerogatieven 
die hem in feite boven het parlement, de Staten-Generaal , 
stelden. 
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Zo kon hij zijn ministers naar welgevallen benoemen en ontslaan 
en van een ministeriële verantwoordelijkheid tegenover de 
Staten-Generaal was er al helemaal geen sprake. Met bijna één 
miljoen inwoners meer kreeg het Zuiden in de Staten-Generaal 
hetzelfde aantal vertegenwoordigers als het Noorden ... Ook dit 
merkwaardige staaltje van rekenkunde ging in het Zuiden niet 
onopgemerkt voorbij ... 
Het nieuwe koninkrijk was dus duidelijk niet onder een gunstig 
gesternte gestart, maar de belangrijkste struikelsteen voor de 
kritikasters in het Zuiden was ongetwijfeld de persoonlijkheid van 
de koning. Hij was intelligent maar ook moeilijk in de omgang. 
Hoewel liberaler dan de meeste vorsten van zijn tijd, leefde en 
handelde Willem nog grotendeels als een verlicht despoot. Zijn 
houding tegenover de Staten-Generaal is hiervoor wellicht 
symptomatisch. Hij duldde het parlement als adviesorgaan maar 
wilde er niet door gecontroleerd worden. De meeste van zijn 
hervormingen heeft Willem dan ook zonder parlementaire 
goedkeuring bij koninklijk besluit uitgevaardigd. Het staat 
evenwel buiten kijf dat hij - los van zijn autoritaire trekjes- een 
harde werker was, bekwaam en rechtvaardig. Qua karakter 
schortte er echter heel wat aan deze kundige staatsman. Hij was 
onbuigzaam en alles behalve een tacticus. Op eenmaal 
genomen beslissingen kwam hij slechts hoogst uitzonderlijk 
terug. Hij was slechts tot toegevingen bereid als hij niet onder 
directe pressie van oppositie stond. Vandaar dat zijn concessies 
vaak te laat kwamen. In feite kwam het erop neer dat hij -
ondanks zijn goede bedoelingen- niet kon optornen tegen het 
maatschappelijke patroon van het Zuiden met een principieel 
intolerante katholieke hiërarchie en een machtige 
grootgrondbezittende adel die er voor alles op gebrand was om 
haar voorrechten te beschermen. 
Toch probeerde Willem I er het beste van te maken, zoals dit 
onder meer duidelijk bleek uit zijn economische politiek. De 
koning was sterk geïnteresseerd in het economische leven en 
heeft overal waar dat mogelijk was, de economische expansie 
proberen te stimuleren. 
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Terwijl nog veel Nederlanders met heimwee terugkeken op hun 
Gouden Eeuw, toen de inwoners van de Republiek de erg 
succesvolle vrachtvaarders van Europa waren geweest, begreep 
Willem dat deze tijd definitief tot het verleden behoorde. Hij zag 
in dat de Nederlandse economie zich enkel kon herstellen op 
basis van een moderne kapitalistische grootindustrie. In zijn 
ogen waren een doelbewuste economische politiek en een 
aangepaste infrastructuur om deze te ondersteunen de eerste 
voorwaarden voor een gezonde financiële toestand van het rijk. 
Het gevolg was dat onder Willems bewind een integratiepolitiek 
werd gevoerd waarbij het zich snel industrialiserende maar 
desondanks nog erg protectionistische Zuiden langzaam maar 
zeker op de Noordelijke vrijhandel werd afgestemd. 
Willems economisch beleid legde - mede door de forse groei 
van de Antwerpse haven, maar ook door de beginnende Waalse 
staalindustrie - geen windeieren in de Nederlandse schatkist. 
Economisch gezien overvleugelden de Nederlanden omstreeks 
1825 Frankrijk en bedreigden- ze de Britse economische 
expansie. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden was 
langzaam maar zeker één van de belangrijkste Europese naties 
aan het worden. Een succesverhaal, dat Willem wellicht tot een 
goed einde had kunnen brengen, maar de geschiedenis is niet 
altijd stuurbaar en ook de Nederlandse vorst zou dit spoedig aan 
den lijve mogen ondervinden. 
Ondanks de economische bloei morden Willems onderdanen. 
Een aantal van hen zochten steun voor hun verzet in de kringen 
van de Franse emigrés die zich in grote getale in de Zuidelijke 
Nederlanden gevestigd hadden. Met de terugkeer van de 
conservatieve Bourbons hadden vele Franse progressieven, van 
uiteenlopend pluimage gaande van oud-jacobijnen tot 
Napoleonisten, zich immers in ballingschap begeven in de 
Zuidelijke Nederlanden. Niet minder dan 24 gewezen leden van 
de Convention Nationale maar ook bv. de schilder David en 
Cambacéres de oud-Grootkanselier van het Franse Keizerrijk 
vonden in die periode hun toevlucht in Brussel. Zij verspreiden 
daar zonder veel problemen hun gedachtengoed in de pers en 
voerden heftig campagne tegen alle conservatieve regeringen. 
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Dit had de invloedrijke Oostenrijkse diplomaat graaf Metternich 
en een aantal buitenlandse staatshoofden ertoe aangezet om er 
bij Willem op aan te dringen de oppositionele pers aan banden te 
leggen. Willem kon immers niet naast de vaststelling dat de door 
de Franse bannelingen verspreide progressieve gedachten grote 
weerklank vonden bij vele intellectuelen en leidende ambtenaren 
die de Franse revolutionaire periode en het keizerrijk hadden 
meegemaakt. Vooral in de kringen van jonge liberalen kenden 
deze Frans georiënteerde theorieën succes. Hun agressief 
optreden in de pers bracht Willem I ertoe om de perswet te 
wijzigen en censuur in te stellen. Hij sloot daarbij echter wel 
gemakkelijkheidshalve de ogen voor het dubbelzinnige optreden 
van zijn eigen ambitieuze oudste zoon prins Willem Frederik, die 
zich bij voorkeur in het liberale Fransgezinde Brusselse milieu 
ophield, en alleen al door zijn aanwezigheid indirect steun 
verleende aan de langzaam gestalte krijgende oppositie ... 
Het gevaar dat liberale en katholieke tegenstanders van Willems 
beleid elkaar in een 'nationale' oppositie zouden vinden, kreeg 
omstreeks 1827 plots concrete vormen. Dit mag op het eerste 
zicht eigenaardig lijken want de meeste liberalen hadden lange 
tijd de politiek van de koning gesteund, vooral waar het de door 
hem afgekondigde maatregelen betrof die de invloed en de 
macht van de kerk o.a. op het vlak van onderwijs, verminderden. 
Willem I was doordrongen van de Duits-lutherse traditie van het 
'Staatskirchentum'. In die visie heeft de vorst een bijna 
absolutistische controle over de kerk. Meer algemeen was 
Willem een aanhanger van de opvattingen van zijn medevorsten 
in de Duitse Bond, bijzonder van zijn Pruisisische verwanten, van 
de 'Obrigkeitstaat' . Hierdoor zag hij zich als de enige drager van 
de soevereiniteit in de staat, verheven boven het parlement en 
zelfs boven de grondwet. 

* * * 
Tijdens zijn betoog drong Jan erop aan de periode ook eens van 
Nederlandse zijde te beschrijven. Jan was er waarschijnlijk niet 
van op de hoogte dat Jacques Jespers een uitgebreide studie 
heeft gemaakt over generaal Chassé en de gevechten rondom 
Antwerpen. 
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Anneville 

Valken berg 
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LEZING OVER EN EXCURSIE NAAR:LANDGOEDEREN 

ANNEVILLE EN VALKENBERG 
door Toon Goos 

Wij zijn vele landgoederen rijk in onze omgeving/dorp. 
Vorig jaar hebben we gehoord in wat voor een prachtige 
omgeving we wonen. Immers welgestelde en adellijke lui gaan 
natuurlijk alleen in een mooie en natuurrijke omgeving wonen. 
Paulus ontkomt er dus niet aan om hier ruimschoots aandacht 
aan te besteden. Zoals u weet organiseert Paulus elk jaar een 
lezing gevolgd door een excursie. 
Vorig jaar zijn de landgoederen Hondsdonk en Luchtenburg aan 
de beurt geweest. Piet Nuijten zal ook dit jaar een lezing 
verzorgen, nu over Anneville en Valkenberg. Deze lezing wordt 
gehouden op maandag 15 april in de Pekhoeve. 
Aanvang 20.00 uur. 

Excursie naar landgoed Anneville en Valkenberg 
Na de lezing over beide landgoederen zal dit gevolgd worden 
door een excursie op zaterdag 11 mei. 
Tijdens zo'n excursie kan er extra aandacht worden gegeven 
aan bijzondere locaties en elementen in deze landgoederen. 
De excursie zal daarom met de fiets en deels te voet worden 
afgelegd. We rekenen natuurlijk op goed weer. 
Het vertrekpunt is bij ons museum aan de Pennendijk in 
Ulvenhout om 13.00 uur. We verwachten daar rond 16.30 weer 
terug te zijn. 
Om enig idee te hebben hoeveel personen er mee willen gaan 
(ivm aantal gidsen) vragen wij u zich aan te melden via 
info@paulusvandaesdonck.nl of telefonisch bij een van onze 
bestuursleden. De excursie is alleen voor leden 
Aanmelden vóór 5 mei. 

* * * 
UW NIEUWE E-MAILADRES 
Indien u een nieuw e-mailadres krijgt, deel dat dan ook mee aan 
info@paulusvandaesdonck.nl. Anders mist u onze PaulusMail 
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PHILIP REIJNDERS, WIELRENNER 1910-1934 
EEN VEELBELOVEND RENNER DODELIJK VERONGELUKT 
door Dolf Piederiet 

Op een mooie avond is september 1934 werd de wieler
wereld opgeschrikt door een ernstig ongeluk. Drie renners 
verongelukten te Warmenhuizen, waaronder Philip Reijnders 
uit Ulvenhout 

Philip Reijnders werd op 28 februari 1910 te Klundert geboren 
als tweede kind van Reinier Reijnders en Laurina van Gils. Het 
gezin bestond uiteindelijk uit acht kinderen, drie meisjes en vijf 
jongens. Evenals zijn vader werd Philip metselaar en ging in zijn 
vrije tijd wielrennen. Het is zeker denkbaar dat hij geld wilde 
bijverdienen met de wielrennerij, dat zal een welkome aanvulling 
zijn geweest van het inkomen. Hij reed zowel op de baan als op 
de weg. Krantenberichten uit die tijd vermelden enige uitslagen 
die hij haalde. Een echte winnaar was hij niet; wel legde hij 
beslag op vele ereplaatsen en natuurlijk werden er ook eerste 
plaatsen in de wacht gesleept. 
De uitslagen in de krant leveren wel wat verwarring op. 
Men geeft als woonplaats van Philip Breda, Heusdenhout en 
Ulvenhout. Dat is enigszins te verklaren. De familie Reijnders 
woonde volgens het adresboek Breèta in 1928 op D 119 ( tegen
woordig Heusdenhoutseweg 131 ) en daarvóór in Teteringen. 
Na zijn huwelijk verhuist Philip naar Ulvenhout C 71 Hen de rest 
van het gezin naar de Bavelschelaan 110. Zijn één jaar jongere 
broer Jan fietst ook en rijdt eveneens regelmatig in de prijzen. 
Helaas geeft men bij de uitslagen in de krant soms alleen de 
achternaam, zodat niet altijd te achterhalen valt welke van de 
twee broers prijs gereden heeft. 
Enkele wielrennende tijdgenoten van Philip of Flip met naam zijn 
o.a. Pijnenburg, Braspenning, Valentijn en Pellenaars. Aardig om 
te vermelden is dat Piet van der Horst, de tweede echtgenoot 
van Philips' weduwe, ook een regelmatige deelnemer aan wieler
wedstrijden is die met een wielerkwartet tijdens het Olympische 
wielertoernooi van 1928 in Amsterdam de zilveren medaille 
behaalt bij het onderdeel ploegenachtervolging. 
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D 119, tegenwoordig Heusdenhoutseweg 131. De mensen op de foto 
zijn niet de ouders van Philip Reijnders. maar Adrianus van de Boer en 
echtgenote 

De meeste roem behaalde Philip op de baan. In tegenstelling tot 
nu waren er in die tijd zeer veel wielerbanen of wat er voor 
doorging. Een opsomming van banen waar regelmatig gekoerst 
werd: Etten, Ginneken, Rotterdam, Utrecht, Rijswijk, Tilburg, 
Helmond, Amsterdam, Leiden, Antwerpen, Kralingen, Helmond, 
Den Bosch, Gouda, Arnhem, Zwolle, Leeuwarden. 

De publieke belangstelling was meestal vrij groot, de mensen 
wilden hun helden zien koersen voor hun geld ! Aannemelijk is, 
dat Philip zijn baan als metselaar eraan gegeven moet hebben, 
hij reed zo dikwijls en niet altijd in de buurt dat het "werk" geen 
optie meer was. Hij zal dan in het stille wielerseizoen wellicht zijn 
oude baan hebben opgepakt. Een voorbeeld van de verdiensten: 
Philip won de KaVeeWee koers ( gesponsord door een sigaren
fabriek ) en verdiende daarmee f 100,=. Als metselaar zal het 
langer geduurd hebben voordat hij zo'n bedrag bij elkaar had 
getroffeld. 
Samen met Frans van de Reijt vormde hij een graag gezien en 
zeer strijdlustig koppel dat de strijd met iedereen aanging. 



224 

Birl 1·1,ur de Ziel rnn Z11li,1a 

FILIPPUS REIJNDERS, 
01!htg•1noot \'n.JI 

ENGELINA BROUWERS, 
goborcn tl· Klu.ndl'rl 28 Fi'lwnrtri 1\1111 en 
ovel'lc,'lcn te s,•ltonrl li> St>premhcr l\13,1 

eu begraven te Flru1ho11t. 

Hoc 0111loorg-rumklijk zij 11 <IR 001·,let1le11 
Gods cu 01111u~penrlfjk Zijne l\'eg-eu \Yie 
durfl 1•1·11,gen, 11·11.11ro111 Hij ,tldus gcdart11 
lieert? Rom. XI. Reg-. XYI. 

Wretil altijd bereid, want Ik :r.,\l komeu 
op het uur dHt .. g-ij nit:i denkt. Hettleen 
Ik zeg-. zeg- Ik ua.11 1t!le11: waakt. 

L111,n~ XII. 
Ik ~1t1tl()k u tionr onz,~n Jh1 Pr J4iz11:,. 

C~_r. !'11 d<' licfdn 11P~ ll. f;enstes, cfai !-!\Î 
mu l<•r hnlpc knrnt door H\\'e ~Pl11•d,•n 
tot Go,!. Rom. XII. 

Or-:lit:Ji/1• 1•1•11/!Jnwot,: u1 fnmi/i,:, Uli zijt 
f!IJ \\'el uedr0<.ifd, doch ! k zul u 11·ede1·-
1.ien en dau z,1i uw hart zld1 verhen~t<•n, 
1•11 •he 1·rcug,h, 1.>1I 11 11oolt out11011w11 
worden. Juan. X \'1, n. 

T>iab<l'1r ki!lil, !.,id voor mij en bolld 
m,c moeder In eere a 1 <lfl da!!en lmn r.i 
le,·en,i, · Eph. IV. 

fleer~ f/C(( ft,•111. ,fr cr!u11•it;r: r1t,-.;/ r, ·u hrt 
eeuwige /irht 1'•'1'/frhf,, hun. 

R. 1. l'. 

J. K )Jee11we~t'11, kost.ei·. Tll,enhout 

Uiteraard waren zij populair vanwege hun strijdlust en nooit 
aflatende aanvalszin. 
Op zaterdag 15 september 1934 rijdt Philip, naar blijken zal, zijn 
laatste wedstrijd, op de baan van Leeuwarden. Omdat een paar 
mensen hun thuisrit met Klaas van Nek jr. afzeggen, vraagt deze 
aan Sam Hoevens en Philip Reijnders of ze met hem mee naar 
huis willen rijden. Dat willen ze best en zo vertrekken ze met 
vieren in de sportwagen van Klaas richting Amsterdam. 
In Warmenhuizen bij Schoorl slaat het noodlot toe: op een onbe
waakte tramwegovergang wordt de auto geschept door een 
tram. De auto wordt meters meegesleurd en compleet vernield. 
Klaas van Nek jr., Sam Hoevens en Philip Reijnders zijn de 
dodelijke slachtoffers. Een vierde inzittende raakt zwaargewond. 
De wielerwereld treurt om het verlies van drie zeer gewaar
deerde wielrenners en al snel besluit men tot het houden van 
een benefietwedstrijd in het Amsterdamse stadion ten behoeve 
van de nabestaanden van Sam Hoevens en Philip Reijnders. 
Klaas van Nek wordt niet vernoemd, deze was niet getrouwd, de 
twee anderen wel. 

Ook organiseert men in Krasnapolsky te Amsterdam een 
filmavond waar bovendien Jan Pijnenburg zal komen spreken. 
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Wat van de auto overbleef na de aanrijding met een tram. 

Breda wil niet achterblijven· en regelt op de Ginnekense wieler
baan een wedstrijd. In het Olympisch Stadion komen 10 000 
toeschouwers op de wedstrijd af, opbrengst f 9 000,=, voor de 
filmavond komen 3 000 aanvragen binnen, de opkomst in Breda 
valt zeer tegen, slechts 800 liefhebbers nemen de moeite om 
voor hun (bijna) plaatsgenoot in de.beurs te tasten. 
De opbrengst van alle evenementen bracht f 12 000 in het laatje, 
zodat men de beide weduwes een behoorlijk bedrag kon 
uitkeren. De commissie besloot echter anders. De weduwe 
Reijnders kreeg f 1050,=, omdat ze geen financiële problemen 
zou hebben vanwege een afgesloten ongevallenverzekering die 
f 6 000 opbracht en een gave van f 800 van een plaatselijk 
dagblad, terwijl de weduwe Hoevens niets van dit al had en 
onverzorgd achterbleef en dus volgens genoemde commissie 
een groter aandeel van het bedrag krijgen zou. 
De weduwe Reijnders kon zich daar niet mee verenigen en 
schakelde een advocaat in. Deze kreeg het gewenste resultaat 
niet voor elkaar. Uiteindelijk schijnt men van het overgebleven 
geld, hoeveel is niet bekend, een fonds te hebben opgericht ten 
behoeve van nabestaanden van verongelukte wielrenners. 
Het ongeluk van de wielrenners was landelijk nieuws 
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Philip was pas 24 jaar jong toen hij verongelukte. Een carrière 
als goedbetaalde profrenner lag voor hem in het verschiet. Wie 
weet is er aan hem een heuse wereldkampioen uit het Ginneken 
verloren gegaan .... 

Philippus Johannes Reijnders 
Klundert 28.02.1910- Schoorl 15.09.1934 
x Ginneken en Bavel 02. 01 . 1930 
Helena Cornelia Brouwers, 
Ginneken en Bavel 11 .12.1910- Breda 17.10.1957 
01. Johanna Engelina Laurine, Ginneken en Bavel 01.07.1930 
02. Laurine Cornelia Johanna, Ginneken en Bavel 25.08.1931 -
Ginneken en Bavel 27.12.1931 
Helena hertrouwde 19.02.1936 te Ginneken en Bavel met 
Petrus Michae/is van der Horst 
Klundert 25.10.1903 - Breda 18.02.1983 
De wielrenners Pijnenburg en Braspenning waren de getuigen 
01 Johannes Antonius Wilhelmus van der Horst 
Ginneken en Bavel 13.02.1937 - Brasschaat, BEL 20. 07. 1965 
02. Johanna Maria van der Horst, 
Ginneken en Bavel 09.04.1940 - Breda 12.11.1973 
Na het overlijden van Helena Cornelia Brouwers trouwde Petrus 
Michael is van der Horst te Zevenbergen 15. 07. 1963 met 
Maria Wendelina Söder, Breda 28.05, 1914 - Breda 29.07.1996. 

* * * 
PaulusMail - GOED IDEE ? 
Reeds zes jaar sturen wij de leden die dat wensen op on
geregelde tijden een mail met een overzicht van op handen 
zijnde activiteiten en zo nodig met "heet nieuws". 
De mails worden onder BCC verzonden waardoor uw 
privacy verzekerd is. Ruim 30 % van onze leden ontvangt 
deze brief reeds. Het is een gratis abonnement alleen voor 
onze leden. 
Wilt u deze brief ook ontvangen ? 
Stuur een mailtje naar info@paulusvandaesdonck.nl en 
binnenkort ontvangt u uw eerste PaulusMail 
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DE BELGISCHE AFSCHEIDING 
door Johan Mulders 

Tegenstellingen tussen Noord en Zuid 
Na de val van Napoleon in 1813 (slag bij Leipzig) werd door de 
Europese mogendheden in 1814 bedacht dat er ten noorden 
van Frankrijk een staat moest komen, die zo nodig aan Frankrijk 
tegenstand zou kunnen bieden. Op dat moment werd in Londen 
besloten Noord- en Zuid -Nederland met elkaar te verenigen tot 
één koninkrijk. 
Dat strookte met de wens van Willem 1. 
Als vergoeding voor de in Duitsland verloren bezittingen kreeg hij 
het Groothertogdom Luxemburg. De vereniging met België in 
1814 maakte een grondwetsherziening noodzakelijk. 
De grondwetsherziening werd voorbereid door een commissie 
van 12 Noord- en 12 Zuid-Nederlanders. Ondanks de vele tegen
stemmers in het Zuiden werd de nieuwe grondwet in 1815 door 
de koning toch als vastgesteld verklaard. 
Het was al zeer bedenkelijk dat er in het Zuiden zoveel tegen
stemmers waren voor de grondwet van 1815. 
De tegenstellingen waren er al langer. Na de 80-jarige oorlog 
was het Zuiden Spaans en katholiek gebleven en na de Spaanse 
Successieoorlog was het bij Oostenrijk gevoegd. 
Van de vroegere welvaart was weinig overgebleven terwijl het 
zelfstandige Noorden al tijdens - en zeker na - de 80-jarige 
oorlog een grote economische bloei had gekend. De economie 
in het noorden had een voorsprong kunnen nemen o.a. door het 
afsluiten van de Schelde na de val van Antwerpen in 1685. In de 
Franse tijd werden deze rollen overigens wel wat omgekeerd. 
Het continentale stelsel had de ontwikkeling van de 
textielnijverheid in Vlaanderen evenals de metaalnijverheid en de 
mijnbouw in Wallonië sterk bevorderd. 
In het Zuiden bestond, onder de meer ontwikkelden, een grotere 
politieke belangstelling en vooruitstrevendheid. Vooral in de 
Waalse gewesten bloeiden de liberale ideeën op. Het Noorden 
verkeerde in een zekere mate van apathie en de politieke 
belangstelling was er gering. Een zeer belangrijke tegenstelling 
werd veroorzaakt door het verschil in godsdienst. 
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Het Zuiden was katholiek gebleven, het Noorden was overwe
gend protestant. 
Koning Willem I was niet bij machte om deze verschillen te 
overbruggen en geleidelijk aan werd de Belgische oppositie 
steeds groter. De grieven hadden betrekking op het financieel
economisch beleid en speelden ook op politiek en geestelijk 
terrein. De staatsschuld, die vooral in het Noorden ontstaan was, 
drukte gelijkelijk op Zuid en Noord. Het Zuiden telde in 1815 
ongeveer 3,25 miljoen inwoners en het Noorden ruim 2 miljoen. 
De vertegenwoordiging in de Staten Generaal correspondeerde 
absoluut niet met deze getalsverhoudingen. Ook slechts 1/7 deel 
van de hoge ambtenaren en officieren was uit het Zuiden 
afkomstig. De Belgische liberalen verzetten zich tegen de 
geringe invloed van de Staten Generaal en er was forse kr_itiek 
op de gewoonte van de koning veel bij Koninklijk Besluit te 
regelen. 
De katholieken keerden zich tegen het beleid van de regering 
inzake onderwijs en kerk. Een bijzondere grief was dat de koning 
de Nederlandse taal in de Vlaamse gewesten tot de officiële had 
gemaakt. De leidende kringen in het zuiden, die geheel verfranst 
waren, wilden hier niets van weten. Het Vlaams werd als 
inferieur beschouwd. 

De Belgische opstand 
Gevoed door activiteiten van Franse republikeinen, vond In 
augustus 1830 in Brussel een volksopstootje plaat~. N~ar de 
koning in den Haag ging vervolgens een deputatie, die ?m 
tegemoetkoming aan de zuidelijke grieven verzocht. De koning 
verwees dit verzoek naar de Staten Generaal, die pas enkele 
weken later bijeen zouden komen. Ondertussen stuurde hij zijn 
twee zoons met een leger naar Brussel waar zij bemerkten dat 
de stemming steeds meer anti-Nederlands was geworden. Men 
eiste nu een scheiding op bestuurlijk gebied; een zg. 
administratieve scheiding. 

Terwijl Den Haag nauwelijks reageerde, ontstonden in het 
Zuiden op meer plaatsen rellen. De stemming in Brussel nog 
werd steeds radicaler. 
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Ondanks bloedige gevechten slaagde het leger er, onder leiding 
van Prins Frederik, niet in de stad te bezetten. De sfeer werd 
steeds grimmiger en toen men in Den Haag eindelijk wilde 
instemmen met de administratieve scheiding, wilde men dat in 
Brussel niet meer. Men eiste nu onafhankelijkheid. Een voorlopig 
bewind verklaarde België onafhankelijk en schreef verkiezingen 
uit om tot een constitutie te komen. De koning antwoordde met 
een proclamatie: "te wapen". Hij riep de hulp in van de grote 
mogendheden en stuurde de prins van Oranje ( de latere Willem 
Il) naar Antwerpen met de opdracht de opstandige streken tot 
rust te brengen. De prins vatte zijn missie ruim en hoopte zelf 
koning van België te worden. Hij riep een proclamatie uit waarin 
hij België als een onafhankelijke natie erkende. Dit werd noch in 
Brussel noch in Den Haag gewaardeerd. De koning riep daarop 
zijn zoon ijlings terug en stuurde hem op een missie naar 
Engeland. 

Antwerpen 
De stad Antwerpen werd aangevallen door de opstandelingen . 
De citadel werd met artillerievuur bestookt. Het antwoord kwam 
van generaal Chassé die de stad vanuit de citadel op een 
bombardement van zeven en een half uur trakteerde. Er was 
grote schade en er vielen honderden doden en gewonden. Het 
bombardement was geslaagd maar het laatste beetje sympathie 
voor de Nederlanders was hiermee wel verspeeld. Het Nationaal 
Congres in Brussel riep de onafhankelijkheid uit en het 
Oranjehuis werd 'voor eeuwig' van de troon uitgesloten. 

De status quo 
De gezantenconferentie In Londen - de vertegenwoordigers van 
de Europese naties, die aan de wieg van het Koninkrijk der 
Nederlanden hadden gestaan - reageerde anders dan de koning 
Willem I had verwacht en erkende in 1831de onafhankelijkheid 
van België. De scheidingsvoorwaarden van de conferentie 
werden door de Koning aanvaard, maar de Belgen verwierpen 
ze. De voorwaarden werden veranderd en Leopold van Saksen 
Coburg werd tot koning gekozen. De Belgen waren het er toen 
mee eens , maar Willem I wilde er niet van weten en meende 
door wapengekletter betere voorwaarden te kunnen afdwingen. 
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Dit leek aanvankelijk te lukken door de succesvolle Tiendaagse 
Veldtocht, maar de Fransen grepen in en de koning moest zijn 
troepen terugtrekken. Ook een nieuwe regeling werd door Willem 
1 verworpen. Onder druk van de Engelsen en de Fransen , 
verklaarde Willem I zich evenwel 1832 bereid tot een 
wapenstilstand. 

Het eindverdrag 
Tot 1838 duurde de Status quo en pas in 1839 kwam het 
eindverdrag tot stand. Dit bepaalde dat de koning een deel van 
het Groothertogdom Luxemburg moest afstaan. België zou 
jaarlijks in de rente van de staatsschuld bijdragen en de vaart op 
de Schelde bleef vrij. De koning kreeg ter compensatie een deel 
van Belgisch Limburg. Dit werd samen met Nederlands Limburg 
tot een Nederlandse provincie verenigd, maar tevens met de rest 
van Luxemburg tot lid van de Duitse Bond gemaakt. 
Ook in het noorden werden de bezwaren tegen de politiek van 
de koning steeds feller, met name zijn financiële politiek moest 
het ontgelden en de begroting van 1840 werd met algemene 
stemmen verworpen. Door de afscheiding van België was een 
grondwetsherziening noodzakelijk geworden. In 1840 werd deze 
aangenomen. Het staatsbestel werd op dat moment nog niet 
fundamenteel gewijzigd. 

Troonsafstand Willem 1 
Willem I was inmiddels vervreemd geraakt van zijn volk en 
verbitterd geworden door zijn mislukte Belgische politiek. 
Bovendien ondervond hij veel weerstand bij zijn plannen om met 
een katholieke Belgische hofdame te trouwen. In 1840 deed hij 
afstand van de troon ten behoeve van zijn zoon. Drie jaar later is 
hij in Berlijn als Graaf van Nassau overleden. 

Koning Willem Il was een geheel andere persoonlijkheid dan zijn 
vader. Beminnelijk in de omgang, goedhartig, maar minder 
krachtig. Op kerkelijk gebied toonde hij zich toegevend jegens 
minderheden zoals katholieken en afgescheidenen. Politiek 
handhaafde hij het persoonlijk bewind en hij was afkerig van de 
verlangens der liberalen. Thorbecke - als kamerlid - diende met 
acht medeleden een voorstel in tot grondwetsherziening. 
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De koning noch de ministers voelden voor herziening, om niet te 
spreken van principiële bezwaren. Onder het volk groeide het 
gevoel van ontevredenheid en onder gegoede burgerij begonnen 
de ideeën van Thorbecke ingang te vinden. 
In 1848 presenteerde de regering een voorstel tot grondwets
herziening dat aanvankelijk niet goed viel, maar toen de Koning, 
onder invloed van buitenlandse ontwikkelingen, 'in 24 uur van 
conservatief liberaal werd' benoemde hij een commissie van vijf 
leden ter voorbereiding van een herziening. Thorbecke was één 
van deze vijf. 
In de nieuwe grondwet van 1848 werd de medezeggenschap 
van het volk verzekerd. De belangrijkste veranderingen betrof
fen : de rechtstreekse verkiezing van: de 2e kamer, Provinciale 
Staten en gemeenteraden, verkiezing van de 1e kamer door 
Provinciale Staten, recht van initiatief, amendement, interpellatie 
en enquête voor de 2e kamer. De 1e kamer krijgt het recht van 
interpellatie. De staatkundige verantwoordelijkheid berust bij de 
ministers. De koning wordt onschendbaar . en krijgt het recht de 
kamers te ontbinden. Verder moet er jaarlijks een begroting 
worden gemaakt en er komt vrijheid van onderwijs en volledige 
godsdienstvrijheid. 
De basis voor ons huidig staatsbestel is toen gelegd. 

* * " * 

IN MEMORIAM 
1 n de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen 
van ons lid: 

1 9/2 Bert Willems Pennendijk 23 Ulvenhout 87 jr I 

Dat hij mag 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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Js BRUIJNINCX, Valkenierslaan 2. 6ioneken 
HUîSl!I EN DECORATIESCHILDER 

beveelt zich aan voor h ·~ t inlijsten van Portretten, Gravures, Etsen, 
Sohilder5lukken, enz. enz. 

TELEFOON 335i ---------------------·-·--·----··-· 
EEN HISTORISCH ETIKET 3 
Na Jan Rademakers' reactie op het etiket "Valkenierslaan 2: 
reageerde ook ons lid Henk Bogaerts. 

Geachte Redactie, 
Mijn ouders 
Franciscus N.Bogaerts *Ulvenhout 5.12.1911 t.Breda 24.01.2001 
en 
Catharina E. v. d. Velden *Ulvenhout 25.4.1913 t Breda 6.4.2004 
trouwden op 20 september 1939. 

- Na hun huwelijk woonden ze kort boven 't 
2 J. c. Bruininkx Rode Winkeltje" op de Ginnekenmarkt. Ze 
4 B.L. G. Coremans h . d 10 . 1940 (I) J. A H. Coremans ver UIS en Op mei . naar 
6 F. Bogaerts . Valkenierslaan 6 te Breda. 
8 L. P. Brouwers 

10 D. B. Domenie Hier hebben ze gewoond tot 1 mei 1950. 
G. Domenie Onze buren op nr 4 waren Coremans. 

12 J. J. IJzermans 
14 J. J. van Miert Hier is ook de bekende Rapaljaan Leen 
16 A W. van den Broek Coremans geboren op 3 juni 1887.* 

A. w. Sep Op nr 2 woonde bakker Bruininkx met naar 
adresboek ik me'herinner twee zussen. Ik ging daar 

graag brood halen; ik kreeg steeds een 
snoepje. 

Bakker Bruininkx { of zijn vader) was amateurschilder. Hij was 
bekend om zijn kippenschilderijen, zoals meer schilders uit Gin
neken en Breda: o.a. Lammers, Willigen, Oonincx, van Tankeren. 
Helaas heb ik van Bruininkx geen schilderij. 
Het schilderen van kippen gebeurde veel in deze omgeving, zoals 
door de recent overleden Jan Michielsen. 

Hartelijke groet Henk Bogaerts 

* zie:J. van der Pauw: "Coremans, de rapaljaan" , "opkomst en ondergang van 
G.A.Coremans en zijn Rapaillepartij" uitg.Ad Donker 1986 
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ST-ANNASCHOOL WERD KAPELHOF 
VAN ST.ANNASCHOOL , VIA BUURTHUIS KAPELHOF NAAR 
MEDISCH CENTRUM KAPELHOF IN HEUSDENHOUT 
door Wim Joosen 

Na de annexatie door Breda van het westelijke deel van Heus
denhout in 1942, bleef het resterende deel van Heusdenhout 
behoren tot de nieuw gevormde gemeente Nieuw-Ginneken. 
Medio 1961 viel echter ook dat deel van Heusdenhout door 
annexatie ten prooi aan de alsmaar uitdijende stad Breda. 
Met de kennis van nu kan worden opgemerkt, dat de nieuwe 
machthebbers van toen wel wat meer respect hadden kunnen 
tonen voor de cultuurhistorische waarden van het al zeer oude 
kapeldorp. 
Dat wordt te meer duidelijk uit de tekst van de paragraaf 
'Ruimtelijke structuur' van het huidige bestemmingsplan 
Heusdenhout, waaruit enkele passages worden geciteerd: 

.. __ . .. Heusdenhout (bedoeld wordt de wijk) is gebouwd tussen 1969 en 
19ï5. Volgens de op dat moment heersende stedebouwkundige en 
maatschappelijke opvattingen is de wijk planmatig tot stand gekomen. 

. _. .... De verschillende functies (wo(len, werken, verkeer en groen) 
werden van elkaar gescheiden en in eigen gebieden georganiseerd. 

Deze periode wordt aangeduid als de tijd van de 
functionalistische stedebouw. 
Om een rationele verkaveling te kunnen realiseren, was het gebruikelijk 
dat bestaande bebouwing op de aangewezen bouwlocaties 
plaatsmaakte voor de realisatie van het masterplan. Ook was het 
gangbaar dat de landschappelijke kenmerken onder het ophoogzand 
verdwenen . .... .. . 
De ruimtelijke structuur van Heusdenhout is gebaseerd op de 
mogelijkheden die er waren na het zoveel mogelijk behouden van de 
bebouwing rond de Heusdenhoutseweg en de Kapelstraat en het voor 
de rest zoveel mogeliik schoonvegen van de locatie. (Einde citaten) 

De woorden 'zoveel mogelijk behouden' in voorgaande zin 
moeten met een behoorlijke korrel zout worden genomen. Alle 
boerderijen verdwenen bijvoorbeeld. 
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Het gebouw van de St. Annaschool kort na de oplevering in 1923 

De steen waarop de oprichting van de school wordt vermeld blijft 
behouden in de nieuwbouw 
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De passage in het tweede deel van de zin: 'zoveel mogelijk 
schoonvegen van de locatie', heeft een veel groter waarheids
gehalte. 

St. Annaschool 
Het gebouw van de voormalige St. Annaschool, de katholieke 
lagere school die in 1921 door de bewoners van Heusdenhout 
zelf was opgericht, bleef tot voor kort behouden. Vanwege het 
leerlingenaantal was de school vanaf het begin al een gemengde 
school, hoewel er op de speelplaats gescheiden werd gespeeld. 
Er waren aanvankelijk drie leslokalen, waarin gecombineerde 
klassen les kregen. Eind vijftiger jaren werd er vanwege een 
toenemend leerlingenaantal een lokaal aangebouwd. 
De autoriteiten destijds, de gemeente Breda en de toenmalige 
Diocesane Katholieke Schoolraad van het bisdom opteerden 
voor een totaal nieuwe school in de te vormen wijk. Onduidelijk is 
waarom de bestaande bijna 50 jaar oude St. Annaschool toen 
niet is opgeschaald. Met een protest van de dorpsbewoners van 
Heusdenhout over het benoemingsbeleid voor de nieuwe school 
sloot de St. Annaschool per 1 maart 1970 de deuren. Enkele 
honderden meters verderop werd de nieuwe school onder een 
nieuw bestuur en nieuwe leiding op die dag in gebruik genomen. 

Gemeenschapshuis Kapelhof 
Na een verbouwing kreeg het voormalige schoolgebouw een 
nieuwe bestemming. Het werd een gemeenschapshuis, een 
buurthuis. Er kwam een extra ruimte bij, zodat men de be
schikking had over twee ruime zalen aan de oostzijde van het 
gebouw. Aan de westzijde lag de grote zaal, die met een 
schuifwand kon worden gesplitst in twee kleinere zaaltjes. Ook 
aan die zijde was nog een ruimte beschikbaar ter grootte van 
een voormalig klaslokaal. Verenigingen konden er terecht en 
gedurende geruime tijd was er ook een kindercrèche in 
gevestigd. In de loop der jaren hebben er vele activiteiten van 
allerlei aard in plaatsgevonden. Vanaf de zeventiger jaren tot 
medio 2012 diende het gebouw de wijk. 
Totdat de huidige crisis zijn doorwerking krijgt. Gemeentelijke 
grondtransacties stag neren. 
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Gemeenschapshuis de Kapelhof, zoals het vele jaren de wijk diende 

Een zware machine maakt een eind aan een stukje Heusdenhoutse 
geschiedenis 
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De rijksoverheid stuurt aan op meer taken voor de gemeenten en 
voert een bezuinigingsoperatie door. De gemeentelijke financiën 
staan onder grote druk en laten het -vanwege andere keuzes
niet meer toe om het gemeenschapshuis zijn functie te laten 
behouden. Ondanks het protest uit de wijk moest de Kapelhof 
sluiten. Het bracht immers geld op om de tekorten van de 
gemeente enigszins te dekken. 

Kapelhof Medisch Centrum Heusdenhout 
Reeds diverse jaren bestaat in Heusdenhout het Paramedisch 
Centrum, PMC, aan de Wilderen. 
Nu wordt op de locatie van het voormalige schoolgebouw en ge
meenschapshuis aan de Heusdenhoutseweg een Medisch 
Centrum, een gezondheidscentrum, gevestigd. Dat het bestaan
de gebouw als zodanig niet direct geschikt was voor het 
toekomstige doel, laat zich verstaan. Gelukkig heeft de architect 
besloten om nog enkele elementen van het gebouw in het 
nieuwe pand op te nemen. De zuidgevel blijft gehandhaafd en 
aan de westkant wordt o.ok een deel van de gevel in de 
nieuwbouw opgenomen. Het schuine dakgedeelte van het 
nieuwe pand lijkt sterk op dat van het oude schoolgebouw. 
Verder krijgt het gebouw een heel moderne uitstraling. 
Op de begane grond komt apotheek Heusdenhout, de prikpost 
van het Huisartsenlaboratorium, thuiszorg de Leystroom, psy
chologenpraktijk Kobussen en partners, podotherapie Boemaars 
& van Beek, het Huidtherapeutisch Centrum Breda en de fysio
therapeuten van het eerder genoemde PMC. 
Op de verdieping komen Logopedie Snoeren & De Kruijf, Psy
chosomatiek Breda en de Huisartsen van Bennekom, van Dijk en 
Uffen, Goyarts en van Herwerden. 
Er wordt heel wat medische expertise in het gebouw bijeen 
gebracht. 

Kapelhof 
Het nieuwe medische centrum blijft de naam Kapelhof dragen. 
Deze naam is voor het eerst toegepast bij het ontstaan van het 
gemeenschapshuis. Als er in het verleden al sprake zou zijn 
geweest van een 'kapel hof', dan zou die naam zeker zijn 
voorbehouden aan de open ruimte rond de St. Annakapel. · 
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Een impressie van de nieuwbouw 

De aanduiding Kapelhof komt in de geschiedenis van Heus
denhout niet eerder voor. Er is wel sprake van een 'kapelakker'. 
Ook nu nog draagt een korte straat die naam. De echte 
Kapelakker -een perceel akkerland- lag echter niet op de plaats 
van die straat, maar ongeveer op de plek waar nu de 
Weilustschool is gevestigd. De toenmalige Kapelakker behoorde 
toe aan de St. Annakapel. De huuropbrengst van de akker 
vormde een bron van inkomsten voor de kapel en zijn 
bedienaren. 

Heusdenhout wordt een mooi gezondheidscentrum rijker, maar 
het gemis van het buurthuis blijft. 

* * * 
MIDDENSTAND - VROEGER EN NU 
In het archief van Paulus bevindt zich ook een archiefdoos met 
informatie over reclame van 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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Geachte Redactie, 

Na via een zwager van mij uw leuke periodiek gezien en gelezen 
te hebben, trof mij het verhaal over de Joodse Begraafplaats in 
Oosterhout. ( BvP 193 p.173) Ik heb daar nog steeds een 
dierbare herinnering aan. 
Als eerste ligt daar mijn overgrootvader Abraham de Winter 
begraven waarnaar mijn partner en ik een lange zoektocht 
hebben gedaan. 
De naam Abraham klonk wel eens in de familie maar vroeger 
moest je als jongere je snor drukken en maar in een andere 
kamer gaan zitten 
als de ouderen samen kwamen. 

Heel veel later toen er eigenlijk niemand meer van de familie van 
mijn vader leefde, kwam steeds meer het verlangen in me om 
meer van Abraham te weten te komen. 
Een paar jaar geleden zoeken, zoeken, ... Er was nog erg weinig 
op internet te vinden. Met mijn partner ben ik naar Amsterdam 
gegaan naar het Joods Museum te om kijken of daar wat te zien 
viel over Abraham, helaas ... . nee. 
Even laten rusten en plots een brainwave op naar het Klein 
Kunstmuseum, ook weer Amsterdam en via via en heel veel 
medewerking en veel papieren 
hebben we veel van hem kunnen inzien. Het was best spannend 
en emotioneel de krabbels, rekeningen, handschrift en het 
mooiste er was nog een stem van hem te beluisteren, natuurlijk 
krakend en nasaal maar bijzonder leuk. 

Breda was Bram's woonplaats en daar gingen wij verder zoeken 
om iets te weten te komen. Dat viel niet mee. 
Joodse begraafplaatsen liggen vaak verscholen en timmeren niet 
aan de weg en wel om duidelijke historische en wederom 
dagelijkse redenen; de Joden zijn niet echt geliefd. 
Wij kregen iets vaags van op de Vrachelse heide daar is het 
wel. .. ... 
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Nergens wat gevonden en zulke kleine bospaadjes dat mijn 
gezonde verstand ook "riep" dit kan niet als men iemand wil 
begraven zijn deze weggetjes een onmogelijk iets. 
Wederom een tochtje naar Breda. Breda ook de geboortestad 
van mijn vader en een bekende plek voor ons. Via verder 
speurwerk eindelijk een naam gekregen te hebben van een 
persoon van de Joodse gemeenschap in Breda die na veel 
uithoren van mij: waarom ik wat en dat wilde weten, zeer 
begrijpelijk, vertrouwde hij mij en kreeg ik de gegevens van de 
begraafplaats. 
Weer een weekend later met mijn partner op naar Breda. De 
auto kende de weg al en op de Moerdijkbrug kwispelde de auto 
zijn staart al van herkenning. 

Julia, mijn partner, en ik weer het bos in ( letterlijk gestuurd ) bij 
Oosterhout, weer niets te vinden ...... Eindelijk een bijzonder 
vriendelijke bewoner 
aan een buitenweg aldaar woonachtig die ons meer wilde 
vertellen. Het was bitter koud, januari en met de auto er op af. 
De beheerder na veel soebatten en smeken bereid gevonden het 
hek open te maken en aan het lieve gezicht van Julia eigenlijk 
wel te danken .. . 

Ik mocht een paar foto's maken to~n ik na even zoeken het graf 
van Abraham de Winter gevonden had. 
Heel bijzonder, wij waren onwillekeurig daar, op 29 januari zijn 
sterfdag ...... wel heel bijzonder. 
Er kwam een vreemd gevoel over mij, zo ooit beroemd en zo na 
jaren alles verstild. 

Later heb ik door Rabbijn Soetendorp de vertaling van zijn 
grafsteen laten maken. Die is als volgt: 

Hier rust Awraham zoon van de heer Meir en zijn moeders naam 
is Hannah 
Overleden 9 sjewat 5680 ( dat is 1920 ) 
Afkorting: Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel van het 
eeuwige leven. 
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Inmiddels is over Abraham de Winter heel veel te vinden, zo ook 
van de begraafplaats Oosterhout 

De joodse begraafplaats aan de Pannenhuisstraat is door 
burgemeester en wethouders, op aandringen van de 
gemeenteraad, op de monumentenlijst geplaatst 

Met vriendelijke groet 

Harrie Sleijser, Den Haag 

* * * 
BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS 
"Breng eens wat mee voor Paulus" was 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. 
Regelmatig liggen er leuke gaven in de brievenbus. Zonder 
afzender. Vermeld uw naam, opdat we u kunnen bedanken. 
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WIE WIST WAAR DIT IS? 11 
door Toon van Miert 

Uit het aantal inzendingen dat wist waar het Bevrijdings
monument van Nieuw-Ginneken in Ulvenhout staat is Anneke 
Verkooijen uit Etten-Leur als winnaar van cle fles wijn te voor
schijn gekomen. Het staat op het Wilhellminaplein tegen de 
bosrand aan. 

Ze schrijft o.a.: 
Dit monument herdenkt de inwoners van dte gemeente Nieuw
Ginneken die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. 
Tekst op het monument: 

TER NAGEDACHTENIS AAN ONZE GEVALLENEN 
+ 1940 1945 + 

Tekst op de drie plaquettes rond het monument: 

1940-1945 

G.G.J. VAN ARENDONK 
C. DIEPSTRATEN 
M.J. VAN DIJK 
P.H. GRAUMANS 
M. HEIJBLOM 
C.E. KEURHORST 
H.KOENRAADS 
C. VAN OPSTAL 
J.A.J.A. VAN SCHAIK 
N.J. THEUNISSEN 
A.J. VAN DER VELDEN 

1940-1945 

M.BARTOSINSKI 
J.CHWISTEK 
A.DUDEK 
G.KANTOR 
P.KRZYKALA 
S.MIICHULKA 
1.PALUCH 
ARUCHALA 
AFLANAGAN 
F.FllTES 
M.Dl!JMEZ 
J.B.DELPECH 
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4 mei 1996. Burgemeester Anne Bax-Broekaert legt voor het laatst 
namens de gemeente Nieuw Ginneken een krans bij het monument 
naast het gemeentehuis. foto Jan Brosens 

Het bevrij"dingsmonument in 2007 wordt na een flinke schoonmaak
beurt weer in elkaar gezet op de rand van het bos. 

1940-1945 

K.H. ALLAN 
J.J. GEORGE 
K.L. GREGG 
F.R. KENDIG 
L.W. NEAL 
J.P. PETERSON 
J.G. PRICE 
K.E. SMITH 
W.L. WOOLF 
J.M. ZAGULA 
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NED.INDIË 
1947-1949 

L.A.ALLAR 
A.BOUWENS 
TH.C.THEUNISSEN 

Het monument is ontworpen door Paul Grégoire en onthuld in 
1952. In 2007 is het monument geheel gerestaureerd na de 
diefstal van de bronzen vogel. 

m.vr.gr. Anneke Verkooijen Etten-Leur 

* * * 
Het monument heeft geen rustig leven achter de rug. 
In Brieven van Paulus 133, 164 en 165 hebben we er al eens 
over geschreven. De kunstenaar, Paul Grégoire (Amsterdam 
1915-Laren 1988), die toentertijd in Teteringen woonde, 
omschrijft het werk in Brieven 133 als volgt: 

"Een vage/drinkbak, een offerschaal, ondersteund door vier 
stierenkoppen in kruisvorm, op een zuil met een basement. De 
bak en de zuil zijn uitgevoerd in Franse kalksteen (Vaurion), de 
vogel in lichtkleurig brons. Als randversiering is op de bak de 
herinneringstekst 'ter nagedachtenis aan onze gevallenen 1940-
1945' aangebracht. De bedoeling is het offer uit te beelden, 
waaruit de vogel onbelemmerd het luchtruim kan kiezen." 

De vier plaquettes die Anneke Verkooyen noemt, zijn in 1982 
geplaatst. Bij de onthulling van het monument op 6 september 
1952 waren pastoor Vermunt, mevrouw Serraris, de weduwe van 
de in 1946 overleden burgemeester en burgemeester Rouppe 
van der Voort aanwezig. De laatste hield een indrukwekkende 
toespraak waarin hij o.a. zei: 
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De plaquettes met de namen van de 32 gesneuvelden zijn ook 
gerestaureerd 

De vlag halfstok op 4 mei 2007 foto's Kees Leijten 
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"Niet het materiële verlies en de vernieling door oorlogsgeweld, 
maar ook en vooral het verlies aan mensenlevens houdt de 
herinnering aan de dagen van de bezetting zo pijnlijk levend." 

En dan dat bewogen leven van het monument. In januari 1956 
wordt het voor het eerst vernield. Als er in 1964 een nieuw 
gemeentehuis gebouwd is, wordt het van de Nieuwe Dreef 
verplaatst naar de zijkant van de nieuwbouw. In 1977 krijgt het 
een nieuwe plek in verband met het feit dat er een nieuwe 
vleugel aan het gemeentehuis gebouwd wordt. In 1994 wordt de 
vogel beschadigd teruggevonden in het bos. Vijf jaar later wordt 
hij door een ruit van het gemeentehuis gegooid. Op 1 januari 
2006 merken de Ulvenhoutenaren dat de vogel definitief 
gevlogen is. Het was de periode dat brons vaak het doelwit van 
dieven was. In 2006 werd het gemeentehuis verbouwd tot 
appartementengebouw. Toen werd een van de plaquettes 
vernield doordat de poot van een kraan erop gezet werd. 
"Ontluistering van een oorlogsmonument in optima forma", 
noemde Kees Leijten het in Brieven 164. 

Maar goed, op 3 mei 2007 is het geplaatst op de plek waar het 
nu staat. De nieuwe bronzen vogel is gemaakt door de zoon van 
Paul Grégoire. Buiten de herdenkingen wordt die vervangen door 
een kunststof replica. 

Anneke Verkooijen krijgt de fles wijn op de Leur bezorgd. 

* * * 
noot van de redactie: 

De tekening van het monument zoals geplaatst in BvP 193 
p.144 is een tekening van Bas Dusseldorp. 
Helaas vergaten we de naam van de tekenaar te vermelden. 
Bas heeft na het overlijden van Jan Soeterboek in 1992 meer
dere malen 'n tekening gemaakt voor de Brieven van Paulus. 
Onze excuses aan Bas voor het niet vermelden van de tekenaar .. 

Redactie 
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WIE WEET WAAR DIT IS ? 12 
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 "monument" zich bevindt? 
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? Waar werd 
het voor gebruikt. 

Oplossingen vóór 15 mei 2013 naar: 
redactie@paulusvandaesdonck.nl 
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DE BAVELSE KANONNIER 
JAN ADRIAANSEN 

door Jacques Jespers. 

In de Brieven van Paulus nr.190 heb ik verhaald over het ont
staan en de onthulling van het Antwerpse Citadelmonument op 
het protestantse kerkhof in 't Ginneken. Terloops kwam daarin 
de naam voor van J.(an) Adriaansen, inwoner van de toenmalige 
gemeente Ginneken en Bavel. Als een van de 124 dodelijke 
slachtoffers, tijdens de belegering van de Antwerpse Citadel door 
het Franse Noorderleger, is zijn naam aangebracht op de plaat 
van het monument, recht tegenover het naastgelegen café 
"Boerke Verschuren", op de vijfde regel van onder. 
Tijdens de onthulling van het Citadelmonument, op 30 november 
1874 door koning Willem 111, memoreerde ds. Roscam Abbing, 
predikant van de Ginnekense Hervormde kerk, dit feit met de 
volgende woorden: 

"Ja, als geboren Ginnekenaar, is het mij in dit plechtig ogenblik 
behoefte, het uit te roepen voor allen: daar staat een man op het 
gesteente der eere gebeiteld, die van den Ginnekenaar J. 
Adriaansen. Hij werd door midden geschoten. 
Het is schoon voor het Vaderland te sterven. Als het noodig was 
- ook wij. Maar het is ook schoon in Godsvrucht en Vrijheid voor 
het Vaderland te arbeiden, te leven." 

De artillerie van majoor Hendrik Gerard Seelig, Jan's bataljons
commandant, vormde het hart van de citadel verdediging . In 
totaal 145 vuurmonden, bediend door 22 officie-ren en 718 
onderofficieren en manschappen, hebben met 35.836 afgevuur
de projectielen de Franse belegeraars zware verliezen toege
bracht. 
Tijdens de 23 dagende durende belegering werden, met behulp 
van 36 trekpaarden, de vuurmonden steeds verplaatst om de 
vijand over hun precieze positie in het ongewisse te laten. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft ook Jan Adriaansen, als jongen van 
het Bavelse platteland, een aandeel in deze verplaatsingen 
gehad. 



H.G.SEELIG 
* Nieuwstad 8 sept.1787 

majoor 3_e bataljon artillerie 

De Citadel werd herschapen in een gigantische puinhoop. 
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Voortdurend blootgesteld aan de ruim 68.000 projectielen uit de 
270 Franse vuurmonden vielen vooral de Nederlandse artilleris
ten als slachtoffer van het vijandelijke vuur. 
In totaal 40 artilleristen - 18,5 % van hun totale sterkte -verloren 
het leven, vele anderen raakten gewond. Van het overige deel 
van de citadelbezetting sneuvelde "slechts" 2%. 
De Citadel werd herschapen in een gigantische puinhoop. 
Een van de gesneuvelden was, zoals vermeld, de negentien
jarige Bavelse kanonnier der tweede klasse Jan Adriaansen, 
ingedeeld bij het Derde Bataljon artillerie, Nationale Militie. 
Alle reden om meer aandacht te besteden aan Jan Adriaansen's 
korte levensgeschiedenis. 

In de middag van 28 april 1813 liep zijn vader, de 33-jarige 
Philippus Adriaansen, schoolonderwijzer te Bavel, de trap op van 
het Ginnekense raadhuis -aan de tegenwoordige Raadhuisstraat 
- om aan burgemeester L. Beens te melden dat zijn vrouw 
Jeanne Marie Koremans de vorige dag om acht uur 's avonds 
het leven had geschonken aan hun eerste kind. 
Aangezien de gemeente Ginneken en Bavel sedert enige jaren 
deel uitmaakte van het Franse Keizerrijk werd de geboorteakte in 
de Franse taal opgesteld en kreeg het kind de naam Jean (Jan). 
Als getuigen bij deze bijzondere gebeurtenis waren aanwezig de 
23-jarige Quillaume (Willem) Horn en de 41-jarige herbergier 
Jean (Jan) Jordens. Onder de akte moest helaas de hand
tekening van de eerstgenoemde ontbreken, aangezien deze kon 
lezen noch schrijven. 
Vader Philippus, afkomstig uit Diessen -ten zuidwesten van 
Oirschot - moest de daarop volgende tien jaren nog viermaal 
naar 't Ginneken om de geboorte van zijn overige vier kinderen 
aan te geven: Adrianus, Johanna, Petronella en Lucia. 
Hiermee was het gezin compleet en kreeg Phillipus vrouw 
Johanna Maria, afkomstig uit Goirle, assistentie van de onge
huwde " dienstmeid" Adriana Willemen. 
Waarschijnlijk al ten tijde van Jan's geboorte woonde het gezin 
Adriaansen op huisnummer 13 van het Bavelse "gehucht 
Kerkeind." 
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Opmerkelijk is dat op het einde van de twintiger jaren Philippus 
zuster Wilemina, getrouwd met de schoenmaker Mattherus 
Jansen, met hun jonge kinderen Hendrik en Johanna, naast hem 
woonde op huisnummer 14. De dagloonster Anna Koremans 
woonde aan de andere kant, op huisnummer 12. 
Op 15 januari 1829 overleed Jan's moeder op 46-jarige leeftijd. 
Ruim twee jaren later werd Jan opgeroepen voor dienstneming 
in het Nederlandse leger. 
Het moet voor het gezin Adriaansen een zware slag zijn 
geweest, toen in het begin van het jaar 1833 het bericht binnen
kwam dat Jan, de oudste zoon, gevallen was voor het Vader
land. 
Op 16 mei 1840 hertrouwde de zestigjarige weduwnaar Phillipus 
met zijn inwonende "dienstmeid", de 51-jarige Anna van Broek
hoven, afkomstig uit Oosterhout. Alleen zijn negentienjarige 
ongehuwde dochter Petronella, die haar vader de laatste jaren 
had verzorgd, woonde toen nog in het ouderlijke huis. 
Lang heeft dit tweede huwelijk niet mogen duren want nog geen 
drie jaren later, op 3 maart 1'843, overleed de inmiddels gepen
sioneerde Phillipus in de leeftijd van 62 jaar . 
Zoals vermeld woonde het gezin Adriaansen in het Bavelse 
"gehucht Kerkeind", welke staat afgebeeld op het nevenstaande 
kadasterkaartje, dat de situatie weergeeft van omstreeks het jaar 
1830. Het stratenplan ter plaatse is sinds die tijd weinig of niet 
veranderd. Duidelijk zijn op dit kaartje al zichtbaar de huidige 
straten Kerkstraat, Kerkeind, Oude Bredaseweg, Seminarieweg 
en Dorstseweg. Het huis, dat het gezin Adriaansen bewoonde, 
stond in het centrum van het "gehucht Kerkeind". 

* * * 
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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VERENIGING EN STICHTING 
Op de laatst gehouden jaarvergadering kwamen de beide 
rechtspersonen, Heemkundekring Paulus van Daesdonck en 
Stichting Paulus' Museum, ter sprake. De vraag was: "Waarom is 
deze constructie in het leven geroepen en waarom hebben beide 
dezelfde bestuursleden? Waarom twee rechtspersonen? " 

De kring is opgericht in 1975 en datzelfde jaar Koninklijk Erkend 
als vereniging. Daarmee was de vereniging een rechtspersoon 
met eigen statuten. Een vereniging wordt geleid door een geko
zen bestuur, dat gecontroleerd wordt door de ledenvergadering. 

Bij de opening van ons museum in 1986 is het museum onder
gebracht in een stichting. De reden was o.a. dat het museum 
bedrijfstechnische en bestuurlijke elementen kent die een vereni
ging niet heeft. Zo zijn de sponsormogelijkheden anders en ook 
de subsidiëring is op heel andere gronden gebaseerd. Het beheer 
van een museum vraagt specifieke vaardigheden en verantwoor
delijkheden. M.a.w. het zijn twee heel verschillende entiteiten, die 
overigens wel nauw met elkaar samenwerken. 
De museale collectie in het museum en in de depots is eigendom 
van de vereniging . Het museum (pand) is van de gemeente 
Breda en de stichting heeft het in langdurige erfpacht. Tengevolge 
van deze opzet ligt het financiële risico voor het gebouw bij de 
stichting en vormt het zodoende geen gevaar voor de vereniging. 
De stichting heeft eigen statuten. Het bestuur van de stichting 
voert een eigen beleid en legt financiële verantwoording af aan de 
subsidieverleners. 

Om eventueel te ontstane problemen tussen de besturen van 
vereniging en stichting te voorkomen werd besloten dat de 
bestuursleden van de vereniging tevens het bestuur zouden vor
men van de stichting. De stichting heeft wel een eigen penning
meester. De oprichters van het museum kregen het voorrecht in 
het bestuur van het museum te blijven, wanneer zij af zouden 
treden als bestuurslid van de vereniging. 
Het bestuur van de stichting houdt de leden van de vereniging ook 
op de hoogte van de activiteiten en plannen van het museum. 

Schets voor een zaaier, 
Hein Korema , 1955 
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De Zaaier, 
Hein Korcman, fot El i 

DE ZAAIER VAN HET GINNEKEN 
door Eloi Koreman 

In het kasboek van Hein Koreman van maart 1955 lees ik: 1 e 
betaling Boerenleenbank f. 250, - Kijk, een bank die betaalt, dat 
is een goed teken. Maar wat heeft Hein ervoor gemaakt? In zijn 
handgeschreven register maakt hij geen melding van een 
werkstuk voor een boerenleenbank. Ook zijn fotoarchief levert 
geen foto van een werkstuk voor een bank. Ik ben alle 
Boerenleenbanken in de stad gaan afspeuren op zoek naar 
ornamenten, gevelversieringen of beelden. Aan de Ginnekenweg 
staat een Boerenleenbank uit de jaren 50. Daar vind ik een 
gevelversiering die van de hand van Hein zou kunnen zijn. Het is 
is een wandelende man, een hand op de buik de ander zwaait 
uit: hij zaait. Mooi onderwerp voor een bank en zeker voor een 
Boerenleenbank: zaaien en oogsten, of de kost gaat voor de 
baat uit. Het gebouw aan de Ginnekenweg is ontworpen door 
Siebers en van Dael. Hein werkte wel meer met hen samen. 
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Voor Seminarie IJpelaar maakte Hein drie reliëfs: een Visser, 
een Herder en ... een Zaaier. 
Volgens het kasboek duurt het toch nog even voordat Hein het 
beeld ook werkelijk uit natuursteen hakt. 1 n juli 1955 zal de 
gevelversiering opgeleverd zijn, toen ontving Hein de laatste 
betaling van de Boerenleenbank. Totaal 500 gulden. 
Achterin een Werkboekje van Heih Koreman vind ik een los 
velletje met de onkosten voor een project dat hij gemaakt heeft in 
Oud Beijerland. Dat lijstje heeft de datum 22 juli 1954. Op de 
achterkant tekent Hein een schets van een Zaaier. Een verloren 
beeld van Hein is teruggevopden. 

De gevelversiering aan de Boerenle~nbank in het Ginneken is 57 
centimeter hoog en gehakt üit. Franse .kalksteen. Hoewel het aan 
de openbare weg staat is het is het best verstopte beeld van 
Hein Koreman. Misschien leuk voor de lezers van Brieven van 
Paulus die met Pasen eieren gezocht hebben om nu maar ook 
de Zaaier van het Ginneken te zoeken. 

Oevrecatalogus en biografie 
Hein Koreman heeft samen met zijn zoon Eloi tot aan het eind van zijn 
leven (24 juli 2012) gewerkt aan zijn biografie/oeuvrecatalogus: 
"De Leeuwerik" 
Het biografisch gedeelte van het boek is als tweegesprek opgevat 
tussen vader en zoon waarbij het foto-materiaal van Hein steeds het 
uitgangspunt was voor hun dialoog. Dit geeft een complete en 
boeiende weergave van het leven en het werk van Hein Koreman. 
De rijk geïllustreerde catalogus van ongeveer 350 pagina's wordt 
uitgegeven door Uitgeverij de Geus en Stichting de Leuvenaar 
Vooraf intekenen is belangrijk om het project te kunnen realiseren. U 
kunt dit doen door een mail te sturen aan galerieecker@home.nl. 
In Augustus 2013 is het 75 jaar geleden dat Hein Koreman zijn eerste 
beeldjes in hout sneed. Zij zijn het begin van een boeiende carrière. 
Breda's Museum organiseert in samenwerking met galerie Ecker in 
oktober een tentoonstelling waarbij het boek ten doop zal worden 
gehouden. 
Leeuwerik, 'Het verhaal van Hein Koreman' 
verkoopprijs (excl. verzendkosten): € 29.50 Verkoopprijs bij 
voorintekening (excl. verzendkosten): € 24.50 De publicatie wordt 
mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Breda. 
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BIJZONDERE OBJECTEN UIT ONS MUSEUM 
door Toon van Miert 

Kan een replica ook een bijzonder object in een museale 
collectie zijn? Die discussie heb ik nog nooit met iem~nd gevoer?. 
Ik vind dat wij met ons 'vouwraam' iets speciaals in ons bezit 
hebben, iets wat duidelijk aangeeft hoe een historisch ellendige 
situatie door streekgenoten op een unieke wijze werd benaderd. 
Jaren geleden hebben we voor een tentoonstelling een 
authentiek vouwraam van het Belastingmuseum in Rotterdam 
geleend. Wim Langen heeft het voor ons perfect nagemaakt. We 
zijn er trots op! Nu is het te zien tijdens de tentoonstelling '200 
Jaar Koninkrijk'. 

Al snel na het uitbreken van de oorlog in 1914 werden de 
Duitsers geconfronteerd met problemen aan de grens met het 
neutrale Nederland. Duizenden Belgische vrijwilligers vluchtten 
via Nederland naar Engeland om zich later aan te sluiten bij_ de 
troepen achter de IJzer. Bovendien werden er veel geheime 
berichten van militair-strategisch belang via Nederland naar de 
geallieerde inlichtingendiensten overgebracht. 
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Brieven werden er naar de soldaten aan het front gesmokkeld, 
vluchtelingen van allerlei aard en ook wel deserteurs probeerden 
in het vrije Nederland een nieuw bestaan op te bouwen en dan 
had je nog de gewone grenssmokkel van velerlei goederen. De 
situatie werd voor de Duitsers onacceptabel en ze namen een 
nogal drastische maatregel. Tussen april en augustus 1915 
hebben ze van Vaals tot aan de Belgische Noordzeekust een 
driedelige afzetting geplaatst. In het midden een hoge afrastering 
die onder stroom stond - meer dan 2000 volt - en die 
geflankeerd werd door twee rijen draad die wat lager waren en 
die eventuele vluchtelingen moesten waarschuwen dat ze beter 
niet verder konden gaan. Niemand mocht trouwens dichter dan 
zo'n honderd meter van de afrastering komen. Om de ongeveer 
1000 m stond een wacht- of schakelhuisje dat door Duitse 
soldaten bezet werd. Op sommige plekken waren streng 
bewaakte doorgangen. Dat was o.a. het geval op de weg van 
Meerle naar het zuiden, bij de driesprong van de wegen naar 
Minderhout en Meer. 
In onze grensstreek is de 'Dodendraad' tussen april en augustus 
1915 geplaatst. Hier deed zich een eigenaardig verschijnsel voor. 
De Duitsers hebben kronkelingen in de officiële grens niet 
gevolgd en de versperring zo recht mogelijk getrokken. Het 
noordelijke gedeelte van het Land van Hoogstraten steekt als 
een bult in Nederland. Daarom hebben de Duitsers de draad van 
laten we zeggen ten zuiden van Wernhout langs Minderhout 
recht naar Baarle Nassau getrokken. Dat betekende dat Meer, 
Meerle, Meersel-Dreef en een deel van Minderhout buiten de 
elektrische afzetting viel. Dat betekende ook dat families, 
geliefden en zakenrelaties van elkaar gescheiden werden; dat 
bewoners van Castelré niet in Minderhout konden kerken of naar 
school gaan. Wat voor ellende dat heeft opgeleverd, heb ik 
beschreven in Brieven 159. Ernstige gevolgen had de draad ook 
voor de boeren die aan de ene kant woonden en aan de andere 
kant hun land hadden. Zij moesten steeds omrijden om langs 
een officiële doorgangspost met een speciale toelating door de 
afrastering te kunnen. U begrijpt hoe ingrijpend het plaatsen van 
zo'n versperring voor de grensbewoners was. Op allerlei 
manieren probeerden ze de draad te ontwijken en brieven, 
voedsel en persoonlijke eigendommen naar de 'overkant' te 
smokkelen. 
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Dat was een hachelijk karweitje, vooral als je bedenkt dat 
elektriciteit in die tijd een vrij nieuw en dus onbekend fenomeen 
was. Langs de hele grens zijn zo'n vierhonderd mensen 
geëlektrocuteerd; in onze regio een twintigtal. Voedsel en 
postpakketten werden over de draad gegooid; vluchtelingen en 
smokkelaars probeerden een gang onder de draad te graven om 
te ontsnappen; er werden gummilaarzen en -matten gebruikt, 
speciale kniptangen enz. Duitse soldaten lieten zich heel graag 

· omkopen. Een ingenieus idee was het vouwraam dat voorzien 
was van rubber. Het werd tussen de draden gespannen en zo 
konden de dapperen er doorheen. Gemakkelijk zal het niet 
gegaan zijn. 

* * * 
HEEMKUNDIG WEERBERICHT181 

APRIL - GRASMAAND - PAASMAAND 
Warme aprilregen 
Is voor iedereen een zegen\ 

MEI - BLOEIMAAND - MARIAMAAND 
Vóór Servatius ( 13/5) geen zomer, 
Na Servatius geen vorst. 

JUNI -ZOMERMAAND - ONWEERSMAAND 
Sint Antonius (13/6)schoon en helder 
Vult het vat en ook de kelder. 

JULI - HOOIMAAND - DONDERMAAND 
Wil september vruchten dragen 
Dan zal men in juli over hitte klagen. 

UITSPRAAK 183 
Mensen met paarden 
Hebben de hemel op aarde 
Maar komen ze te sterven 
Dan valt er niets meer te erven 
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