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SUCCES 
Af en toe heb je weleens een succesje. Paulus is het in de af
gelopen maanden voor de wind gegaan. 
De tentoonstelling "200 Jaar Koninkrijk" kon succesvol worden 
a~gesloten met honderd heemkundigen uit heel Brabant. De 
nieuwe tentoonstelling "Ulvenhoutse Koren laten zich horen" 
mocht zich verheugen in een zeer drukke openingszondag 
compleet met een serenade van harmonie Constantia. 
De lezingen van Antoon van Kalmthout, Hermans Janssen en 
Frans van Gils waren hoogtepunten en last but not least: Paulus 
won in Bavel voor de vijfde keer de quiz en ... de beker. 
We doen er in deze Brieven verslag van. 

Ook besteden we aandacht aan beide wereldoorlogen en aan de 
laatste Napoleontische veldslag in Nederland: De slag bij Strij
beek op 2 januari 1814. 
T~on van Miert houdt zich weer bezig met monumenten, zowel in 
Ginneken als Chaam en Loek Laarhoven vervolgt zijn verhaal 
over de oorlogsslachtoffers ongeveer zeventig jaar geleden. 
De Tilburgseweg in het Kapeldorp Heusdenhout beleeft aan
dacht in de bijdrage van Wim Joosen 
~ok deze keer ~ragen wij weer uw medewerking om ons foto's 
uit te lenen om nieuwe tentoonstellingen samen te stellen. 
Met uw medewerking wordt het weer een ............... SUCCES 

info@paulusvandaesdonck.nl paulusvandaesdonck. nl 
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heemkundekring 
PAULUS VAN DAESDONCK 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

Dit najaar is er in kranten, tijdschriften en op de T.V. veel 
aandacht geschonken aan de herdenking van de inhuldiging van 
Willem Frederick in 1813 en de verdere geschiedenis van het 
200-jarige koninkrijk. Wij waren er voorjaar 2013 in het museum 
van 'Paulus van Daesdonck' wel wat vroeg bij met de 
wisselexpositie '200 jaar Koninkrijk'. Omdat wel te verwachten 
was dat er in de media veel aandacht zou komen voor de 
belangrijke landelijke ontwikkelingen, konden wij onze 
wisselexpositie beperken tot de belangrijke ontwikkelingen en 
speciale gebeurtenissen in de voormalige Gemeente Ginneken 
en Bavel. Als u in gedachten het een met het ander combineert 
levert dat een mooi totaalbeeld op. 

Momenteel is nog steeds de wisselexpositie 'Ulvenhoutse koren 
laten zich horen' in volle glorie te bewonderen. Daarnaast is het 
zeer de moeite waard om ook weer eens door het gehele 
museum te lopen. Dankzij de inzet van de leden van de 
museumcommissie en vele vrijwilligers mag en kan het museum 
gezien worden. Diverse ruimtes kregen een fikse opknapbeurt, 
zaken werden opgeruimd en/of anders opgesteld, er werd een 
archeologische hoek ingericht en de beveiliging werd op orde 
gebracht. Er wordt dus regelmatig geklust in het museum, 
waarbij ook de tuin niet wordt vergeten. Weer andere vrijwilligers 
leiden u graag rond en geven u daarbij de gevraagde toelichting. 
Dankzij het werk van vele mensen is het mogelijk om een 
bezoek aan het museum attractief te laten zijn. 
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Dankzij het werk van vele mensen is het mogelijk om een 
bezoek aan het museum attractief te laten zijn. 

Vergeet u niet te noteren dat op 26 januari a.s. om 14.00 uur het 
Prinsenbeekse gezelschap 'Gestrikt" voor ons op gaat treden in 
Mariêndal in 't Ginneken. 

Veel leesplezier in Brieven van Paulus 197 

Gerard Oomen, voorz. 

REACTIES 
regelmatig krijgen we reacties over ons tijdschrift. Daar genieten 
van. De vorige Brieven waren amper bij iedereen in de bus 
gevallen toen onze secretaris een reactie kreeg op De 
Republikeinse. Kalender 
Dat hadden jullie eerder moeten publiceren. Ik ben er erg blij 
mee " 
Ook de Madonna van Czestochowa riep positieve reacties op:. 
"Nou weten we eindelijk iets meer van die Poolse Lieve Vrouw" 

BRIEFHOOFDEN 
Van Rinie Klep en van Riek Peeters kregen we een aantal oude 
nota's met ouderwetse en prachtige briefhoofden. We hebben al 
veel van die oude nota's van onze plaatselijke middenstand. We 
verzamelen door. Ze zijn zeer interessant. 

VERWOESTE PANDEN - 70 JR BEVRIJD 
Volgend jaar vieren we onze zeventigjarige bevrijding. 
Paulus wil aan de Tweede Wereldoorlog aandacht schenken met 
een fototentoonstelling van alle panden in onze dorpen die door 
het oorlogsgeweld vernield zijn. Wie helpt ons aan zo'n foto? 
U krijgt ze snel terug. Even een kopie maken. 
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AGENDA 2013-2014 (174) 
dec 
01 museum open 
15 Brieven van Paulus 197 

2014 
jan. 
01 nieuwjaar. We maken goede voornemens 
02 herdenking Slag bij Strijbeek met wandeling 
05 museum open 
26 "Gestrikt" uit Prinsenbeek treedt voor ons op in Mariêndal 

Ginneken. Aanvang 14.00 uur 

feb. 
02 museum open 
15 Brieven van Paulus 198 

mrt 
02 Carnava - museu"m gesloten 
09 "Ulvenhoutse Koren laten zich horen" voor het laatst 
15 Brieven van Paulus 198 
17 lezing 

apr. 
06 Opening Tentoonstelling:"Koningen der Kermiskoersen 
14 Lezing 
26 Koningsdag voor het eerst 

mei 
04 museum open 
10 excursie naar Landgoederen 
15 Brieven van Paulus 199 

juni 
01 museum open 

wijzigingen voorbehouden 
Net mu~eum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

16 zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur 
voor groepen op verzoek 076-561 27 42 
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De dodendraad op de grens van Nederland en België 
Drie draden prikkeldraad. De middelste stond onder 2. 000V. spanning 
Links een Duitse en rechts een Nederlandse soldaat 

De kapel van Strijbeek was door de soldaten vergroot. 
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HOOGSPANNING AAN DE 
BELGISCH-NEDERLANDSE GRENS IN WO 1 

LEZING DOOR HERMAN JANSSEN EN FRANS VAN GILS 
Verslag door Louis Vriens 

Aanleiding Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
De langlopende oorzaak van de Eerste Wereldoorlog was de 
imperialistische buitenlandse politiek van de grootmachten van 
Europa, waaronder het Duitse Keizerrijk, het Oostenrijks-Hon
gaarse Rijk, het Ottomaanse Rijk, het Russische Rijk, het Britse 
Rijk, Frankrijk, en ltaliê. De moord op 28 juni 1914 op aartsher
tog Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troonopvolger van 
Oostenrijk-Hongarije, door een Servische nationalist, was de 
directe aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Het resulteerde 
in een Habsburgs ultimatum aan het Koninkrijk Serv\ê. Binnen 
een paar weken waren de grootmachten met elkaar in oorlog. 

Op 28 juli 1914 verklaart Oostenrijk-Hongarije de oorlog aan 
Serviê, op 1 augustus verklaart Duitsland de oorlog aan Rusland, 
op 3 augustus verklaart Duitsland de oorlog aan Frankrijk en op 
4 augustus trekt Duitsland het neutrale Belgiê binnen nadat een 
Duits ultimatum door Belgiê is afgewezen. Deze afwijzing werd 
door Duitsland uitgelegd als een oorlogsverklaring. 

Het was een oorlog die miljoenen slachtoffers zou eisen. Toen 
de Verenigde Staten in 1917 de kant van de geallieerden 
(Frankrijk, Groot-Brittanniê en Rusland) kozen, raakten die aan 
de winnende hand. In november van het volgende jaar gaven de 
centralen (Duitsland, Oostenrijk en Turkije) zich gewonnen. 

Nederland was neutraal gebleven, wel was er een mobilisatie 
van het leger afgekondigd om het eigen grondgebied te 
verdedigen. Verder kreeg het land te maken met de randver
schijnselen van de oorlog. Grote aantallen vluchtelingen moes
ten worden opgevangen. Het bewaken van de Nederlands
Belgische grens was een belangrijke taak voor de gemobi
liseerde Nederlandse militairen. 
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De speciale grenssituatie tussen Baarle Nassau (NL) en Baarle 
Hertog (8) wordt door Herman Janssen en Frans van Gils nader 
belicht. 

Herman Janssen 
Herman Janssen (B, 0 1957) is sinds 1989 lid van heemkunde
kring Amalia van Solms (Baarle-Hertog-Nassau).Herman is een 
gedreven genealoog, archeoloog, geschiedkundige, archief
onderzoeker en schrijver. In 2001 stond Herman aan de wieg 
van de heemkundige werkgroep Zondereigen en sinds 2003 
verricht hij archiefonderzoek naar de plaatselijke geschiedenis 
van WO 1. In 2011 werd hij als Belg opgenomen in de Orde van 
Oranje-Nassau. Herman verzorgde de eindredactie van het boek 
"Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse grens" en leverde 
zelf een tiental bijdragen. 

Frans van Gils 
Frans Van Gils (B, 0 1944) is voorzitter van de Heemkundige 
werkgroep Zondereigen en oud-voorzitter van de jeugd- en 
cultuurraad van Baarle-Hertog. Hij werkte mee aan het fotoboek 
"Een eeuw Zondereigen" en aan twee gegidste wandelingen (het 
Grillige Grenzenpad en de Vredeswandeling). Als oud-directeur 
van het basisonderwijs zet hij zich in voor pedagogische 
projecten zoals de Vredesdagen en de Archeologische dagen. 

Gebeurtenissen aan de Belgisch-Nederlandse grens 
De kennis van de Eerste wereldoorlog blijft doorgaans beperkt 
tot de wreedheid van de Duitse inval in Belgiê en de uitzichtloze 
loopgravenoorlog in de Westhoek. De geschiedenis van bezet 
Belgiê is minder bekend en helemaal vergeten zijn de 
gebeurtenissen aan de Belgisch-Nederlandse grens, waar de 
Nederlandse neutraliteit grote gevolgen had. Denk daarbij aan 
de gigantische vluchtelingenstroom richting Nederland en de 
oprichting van een elektrische grensversperring, beter bekend 
als "de dodenraad". 

De dodendraad 
De Duitse bezetter sloot van medio 1915 tot november 1918 heel 
de Belgisch-Nederlandse grens af met een elektrische draadver
sperring van ongeveer 2.000 volt 
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Het was een ultieme poging om het clandestiene grensverkeer 
tussen Nederland en Belgiê stil te leggen. De dodendraad liep 
van Knokke tot Gemmenich (van Cadzand tot Vaals). Hij was 
357 kilometer lang en heeft minstens een duizendtal 
mensenlevens gekost. 

Om de afstand van de draadversperring wat in te korten, werden 
bepaalde gebieden afgesneden. Hierdoor kwamen grote stukken 
Belgische grond achter de dodendraad te liggen. Dit van het 
binnenland afgesneden gebied werd door de Duitsers bezet. De 
inwoners zaten dan opgesloten tussen de dodendraad en de 
rijksgrens, die door het Nederlandse leger met prikkeldraad was 
afgesloten. Mooie voorbeelden hiervan zijn de drie "bulten" in het 
noorden van de Antwerpse Kempen (Essen, Nieuwmoer en 
Wildert; Meer, Meerle, Meersel-Dreef en een deel van 
Minderhout; Poppel, Weelde en Ravels). De bewaking van de 54 
kilometer lange rijksgrens met Baarle-Nassau werd met de 
plaatsing van de dodendraad herleid tot 15,5 kilometer. 

Door de plaatsing van de versperring was de gewone toegang 
tot Nederland volledig afgesloten. Het grensverkeer nam sterk af. 
Dat was voor de grensbewoners bijzonder pijnlijk. Hun vrienden 
en familieleden leefden immers in twee landen. Alle verkeer naar 
Nederland werd verboden of kon enkel geschieden onder 
strenge Duitse controle. 1 n voorkomend geval moesten de 
Belgen via een door de plaatscommandant aangeduide poort het 
land verlaten en langs dezelfde poort terugkomen - waar alles 
uiteraard nauwgezet werd gecontroleerd en geregistreerd. Je 
kon na een kort bezoek aan bijvoorbeeld een ziek familielid ook 
maar best tijdig terugkomen, zo niet werden leden van het gezin 
gevangen gezet en werd er met fikse boetes gezwaaid. 

Landbouwers die akkers of weiden aan de overkant van de 
versperring hadden liggen moesten niet zelden kilometers 
omrijden om via een poort hun velden te kunnen bereiken - als 
ze er al de toelating voor kregen. Arbeiders die in Nederland 
werkten, kregen meestal geen toelating om dagelijks de grens te 
overschrijden. 
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Ze kregen de keuze: niet langer meer in Nederland gaan werken 
en in België blijven - zonder inkomen - of in Nederland blijven 
werken, maar dan moesten ze daar verblijven en kregen ze de 
toelating om een of twee keer per maand naar België te komen. 
Sommige kinderen konden niet langer naar hun vertrouwde 
school gaan wanneer die aan de overkant van de versperring 
lag: dan maar naar een andere school of helemaal niet meer 
naar schoot. 

Naast Baarle had ook Castelré last van deze draad. De afstand 
naar het centrum van Baarle bedroeg zo'n 12 kilometer, daarom 
gingen de mensen in het Belgische Minderhout naar de kerk en 
de kinderen uit Castelré gingen daar naar school. Door de draad 
konden ze niet meer naar Minderhout, maar de kerk en school in 
Baarle lagen te ver van Castelré. De Nederlandse regering 
plaatste een noodgebouw in Castelré, waardoor er naar een 
geïmproviseerde kerk en school gegaan kon worden. 

Mensen die de draadversperring wilden passeren en in aanra
king kwamen met de draad werden geëlektrocuteerd. Door de 
dodendraad nabij de rijksgrens met Baarle-Nassau zijn er 
vierenveertig dodelijke slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog 
geteld en gedocumenteerd. Voor het gehele tracé van de 
dodendraad documenteerde prof. dr. Alex Vanneste vanaf de 
oprichting zo'n 850 dodelijke slachtoffers. Ongetwijfeld waren het 
er meer. 
Er zijn echter weinig gegevens hierover bewaard gebleven: 
België was bezet, de grensstreek was verboden gebied en de 
pers werd gecensureerd. De helft van de slachtoffers waren 
Belgen, een vierde Duitsers. De anderen zijn Nederlanders 
(10%), ontvluchte Russische krijgsgevangenen (10 %), Fransen 
(4%) en enkele slachtoffers van andere nationaliteiten. Drie 
vierde is omgekomen ten gevolge van elektrocutie, 20% naar 
aanleiding van vuurgevechten in de onmiddellijke nabijheid van 
de versperring. 

Belgische enclaves 
Een "enclave" is een stuk grondgebied dat geheel omringd is 
door grondgebied van een andere staat. 
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Het Belgische Baarle-Hertog bestaat uit 22 enclaves. Omdat 
Nederland neutraal was mocht Nederlands grondgebied niet 
door de Duitsers worden bezet. De Duitsers konden de 
Belgische enclaves niet bereiken zonder de Nederlandse 
neutraliteit te schenden. Voor Baarle-Hertog ontstonden er 
mogelijkheden. 

Geheim militair zendstation 
In één van de enclaves werd het geheim militaire zendstation 
MN 7 voor draadloze telegrafie geïnstalleerd. Onderdelen ervan 
werden naar de enclave gesmokkeld. De Nederlandse regering 
was hiervan niet op de hoogte; men zou het nooit hebben 
toegestaan, uit vrees de neutraliteit te verliezen. Op 17 oktober 
1915 kwam de eerste verbinding tussen het verzet en het 
IJzerfront tot stand. Naast de militaire routinetaken hield de 
Baarlese draadloze zender zich hoofdzakelijk bezig met het 
onderscheppen en decoderen van de belangrijke Duitse 
marinezenders in Cuxhaven, Kiel en Helgoland. Daarenboven 
werden systematisch zeppelins met bestemming Groot-Brittaniê 
gevolgd en stoorde men _geregeld Duitse uitzendingen. 

Postkantoor Baarle-Hertog 
Tevens kwam het illegale briefverkeer via het postkantoor van 
Baarle-Hertog op gang. Het enclavegebied was een draaischijf 
voor verzetsactiviteiten. Er werden centrales ingericht voor de 
brievensmokkel en al vlug verschenen er officiële Belgische 
postzegels, gedrukt door de regering in Le Havre. Vanuit de 
enclaves werden honderdduizenden zegels het land in gesmok
keld. Smokkelaars waren vaak heel creatief. Zo smokkelde in 
Zondereigen wagenmaker Gust Peeters brieven en kranten in 
een kruiwagen met een dubbele bodem. In Minderhout bracht de 
zuidwestenwind papieren vliegers met brieven aan de staart tot 
over de grens in Castelré. 

Smokkelpraktijken 
De grote prijsverschillen aan weerskanten van de grens leidde 
tot nooit geziene smokkelpraktijken. Het Nederlandse leger 
plaatste een drie meter hoge draad rond Baarle om de 
bevoorrading van het zendstation en het smokkelen van 
voedingswaren te voorkomen. 
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Ook duizenden rekruten voor het Belgische leger, spionnen en 
Duitse deserteurs probeerden de rijksgrens te passeren, waarbij 
vele honderden dodelijke slachtoffers vielen. 

Dubbelgemeentes 
Het opzetten van de draad zorgde op enkele locaties voor 
problemen. De landsgrens loopt hier dwars door een aantal 
woonkernen en ook daar moest voor de versperring een pad 
vrijgemaakt worden. Dit gold onder andere bij de dubbel
gemeentes Koewacht, Overslag, Clinge en uiteraard Baarle
Nassau-Hertog. De enclavegemeente Baarle-Hertog was de 
enige niet-bezette Belgische plaats aan de grens met Nederland. 
De Duitse bezetter besloot de draad daar langs de grens te 
plaatsen, met als gevolg dat soms gebouwen gesloopt moesten 
worden. Een in het oog springende doorsnijding was die bij de 
Sint-Benedictusabdij, beter bekend als de 'Achelse Kluis', 
gelegen op de grens tussen Noord-Brabant (Nederland) en 
Noord-Limburg (Belgiê). De abdij staat deels in Belgiê en deels 
in Nederland. De versperring werd dwars door de kloostertuin 
geplaatst en een deel van het klooster werd gesloopt om ruimte 
te maken voor de dodendraad. 

Pedagogische en toeristische realisaties 
In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog 
uitbrak. Heemkundekring Amalia van Solms schenkt hieraan op 
haar website: www.amaliavansolms.org uitgebreid aandacht. 
Onder de rubrieken "Routes", "Cursus" en "Boek" vindt je een 
uitgebreid overzicht van de projectonderdelen zoals: 
- Het boek "Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse grens" 
- De avondcursus "Hoogspanning aan de Belgisch-Nederlandse 

grens" 
- Twee bewegwijzerde oorlogswandelingen van elk vier kilometer 

De Dodendraadroute, interactieve fietsroute van 37 km 

. ' 

- - - - ---=:!... • 
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GESCHIEDENIS VAN DE KOORMUZIEK 
LEZING DOOR ANTON VAN KALMTHOUT 
verslag Louis Vriens 

Anton van Kalmthout 
Anton van Kalmthout studeerde orgel en schoolmuziek. Hij was 
20 jaar hoofd van de muziekafdeling van het instituut voor 
kunstzinnige vorming "De Nieuwe Veste" in Breda. Hij heeft een 
ruime carrière als organist achter de rug en is thans organist in 
de abdij de Achelse Kluis. In zijn huidige werk richt hij zich op de 
verklaring van en uitleg over muziek. De hedendaagse muziek is 
daarbij een belangrijk onderwerp. 

Vlaamse polyfonisten 
Om een bruggetje te slaan tussen koormuziek en heemkunde 
laat Anton van Kalmthout zijn verhaal beginnen in de tijd van de 
Bourgondische hertogen. 
Dankzij deze Bourgondfsche hertogen ontstonden de Vlaamse 
polyfonisten. Verreweg de meesten Vlaamse polyfonisten zijn 
geboren in de historische graafschappen Vlaanderen en 
Henegouwen en in het hertogdom Brabant. 
Zij vertegenwoordigden een stijlrichting van polyfone (meerdere 
melodieên tegelijkertijd) vocale muziek in de 15e en 16e eeuw. 
Dit in tegenstelling tot de homofonie waarbij alle stemmen 
(ongeveer) tegelijk declameren. 
De verspreiding van hun componeerstijl, in de hand gewerkt door 
de revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van de muziek
drukkunst vanaf 1501, creêerden de eerste werkelijk internatio
nale stijl sinds de opgelegde eenvormigheid van de Gregoriaan
se gezangen in de 9de eeuw. 

Homofonie en polyfonie 
Homofonie en polyfonie zijn beide méérstemmige schrijfwijzen. 
Homofonie denkt vertikaal (de harmonie is belangrijk) Polyfonie 
denkt horizontaal (de verschillende stemmen zijn belangrijk) 
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Ontstaan van muziekbeoefening 
Opmerkelijk is wanneer men de relatie van muziek tot cultuur 
tracht te bekijken dat er geen volk op aarde is zonder vorm van 
muziekbeoefening. Er was waarschijnlijk geen duidelijk begin 
van muziek, maar het evolueerde gestaag vanuit experimenten, 
doelen en voortschrijdend inzicht, waarbij de mens steeds zich 
bewuster werd van de mogelijkheden van het gebruik van klank 
en taal in diverse georganiseerde vormen. Muziek was dus vanaf 
het begin min of meer geordend geluid, door de mens gepro
duceerd. 

Geschiedenis koormuziek 
Voor de geschiedenis van de koormuziek moet je terug gaan 
naar de oude Griekse tijd. Van de Griekse muziek uit de oudheid 
zijn slechts enkele stukken bewaard gebleven, soms op perka
ment en soms op steen gegraveerd. 
Bekend is het Seikiloslied, geschreven door Seikilos in de 1e of 
2e eeuw voor Christus. Opmerkelijk is dat de meeste van de 
bewaard gebleven stukken vocaal waren. 
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Schola cantorum 
De eerste verstaanbare muziek werd ten gehore gebracht door 
het Schola cantorum, van oorsprong een üongens)koor dat de 
godsdienstoefeningen in de Rooms Katholieke Kerk begeleidde 
in het Gregoriaans. Het eerste koor met de naam Schola canto
rum werd vermoedelijk opgericht in het jaar 334 door Paus 
Silvester 1. Deze gregoriaanse muziek (eenstemmig en louter 
vocaal) mag gezien worden als basis voor de latere westerse 
muziek. 

Gregoriaans 
De gregoriaanse muziek is de liturgische muziek die eigen is aan 
de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk. De term Gregoriaans 
wordt gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die sinds de 9e 
eeuw een vast onderdeel is van de kerkelijke liturgie in West
Europa. Gregoriaans werd al vanaf het begin zowel door 
mannen- (monniken) als vrouwenkoren (nonnen) gezongen. 
De term Gregoriaans is een verwijzing naar paus en kerkvader 
Gregorius I de Grote (59.0-604) die ooit - zowel in de Middeleeu
wen als in onze tijd - geacht werd een grote invloed gehad te 
hebben op het ordenen -van de bestaande muziek in de 
kerkelijke liturgie. 

Het lutherse koraal . 
De belangrijkste muzikale vernieuwing van de lutherse kerk was 
de door de gemeente gezongen strofische hymne, die in het 
Nederlands koraal wordt genoemd. Oorspronkelijk bestonden 
koralen uit twee elementen: Een tekst en een melodie. In de 
zestiende eeuw lag in de rooms-katholieke kerkmuziek het 
gregoriaans ten grondslag; bij de lutherse kerk was dit in de 
zeventiende en achttiende eeuw het koraal. De koralen waren 
bedoeld om door de gemeente unisono te zingen, zonder 
harmonieên of begeleiding. 
Soms lijkt de notatie op die van het gregoriaans, maar vaak werd 
de melodie van een precieze men-surale notatie voorzien. Later 
ook gebruikt als inspiratie/basis voor vele muziekvormen. 
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Renaissance 
De renaissancemuziek is de klassieke muziek uit de Renais
sance (wedergeboorte) en beslaat een periode in de geschie
denis van ongeveer 1400 tot 1600. 
De renaissance ontstond in Italië na de middeleeuwen. 
Componisten begonnen zichzelf te zien als onafhankelijke arties
ten in plaats van dienaren van de kerk. 
Muziektheoretici herontdekten Oud-Griekse verhandelingen over 
muziek. De renaissance wordt gezien als de fase tussen de 
middeleeuwen en de barok, en omvat zowel muziek, bouwkunst 
en beeldende kunst. Er ontstond bewustwording van de mens 
als individu. De kunst is voortaan van de wereld. 
Er is sprake van een hoogstaand burgerlijk muziekleven. 
Geestelijke en wereldlijke muziek komen op gelijke voet. 
De opera ontstaat en de individualisering maakt de muziek ook 
persoonlijker en emotioneler. 

De invulling van de muzikale ruimte 
Je kunt onderscheid maken bij de invulling van de muzikale 
ruimte in: Horizontaal in de tijd, in de duur van de compositie en 
Vertikaal in de samenklank. 
De horizontale invulling was tot 1300 ritmisch uiterst simpel. De 
verfijning van het ritme bood meer variatie. De verticale invulling 
kende in de Middeleeuwen uitsluitend kwart, kwint en octaaf als 
"consonante" intervallen. In de Renaissance werden daar de 
tertsen en sexten aan toegevoegd. De muzikale ruimte werd dus 
steeds groter 

Koorliederen 
In de romantiek (18e, 19e eeuw) werd bij een opkomende 
belangstelling voor het koorzingen het "koorlied" geïntroduceerd. 
Homofonie was vereist, evenals eenvoud van tekst. 
Uit de romantiek komt ook het gebruik om te schrijven voor 
mannenkoor en vrouwenkoor. Er kwam een tijd in de Romantiek 
dat noten in de symfonie alleen niet meer toereikend waren om 
de emotie te duiden. 
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Zo ontstonden de koorwerken waarin droom, verlangen, mystiek 
en symboliek een plaats. kregen en waarmee het haast onzeg
bare toch een duiding kreeg. 
Voorbeelden van en romantische componisten waren Wagner, 
Liszt, en Chopin. Nog steeds geldt in onze moderne tijd voor 
koormuziek dat het nieuw en verrassend is en heb je de meeste 
muziek nog nooit gehoord! 

MET EEN GIFT AAN PAULUS 
KUNT U FISCALE VOORDELEN HEBBEN 

Zowel de heemkundekring als ons museum hebben een ANBl
nummer Zij zijn door de belastingdienst aangewezen als een 
"Algemeen Nut Beogende Instelling". 
Dat betekent dat u schenkingen aan de kring of het museum als 
aftrekpost mag opvoeren bij de inkomstenbelasting of de ven
nootschapsbelasting. Tegenwoordig zelfs met een factor van 
1,25.of 1,5. 
Ook uw erfenis mag u belastingvrij schenken. U moet natuurlijk 
wel de drempel passeren. 
Goed dat te weten op het eind van het jaar. 
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SLACHTOFFERS TWEEDE WERELDOORLOG 2. 
In Ginneken en Nieuw-Ginneken 
door Loek Laarhoven. 

Zoals vermeld in mijn vorige bijdrage ( BvP 196) telt Breda 498 
doden: 33 militairen, 354 burgers en 111 Joodse Holocaust 
slachtoffers. In de nasleep van de oorlog sneuvelden in het conflict 
met lndonesiê nog 29 Bredase militairen. 
Voor wat betreft het gebied van de Heemkundekring zijn voor zover 
bekend 132 bewoners van Ginneken en Nieuw-Ginneken 
slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog geworden. 
De namen van vrijwel al deze slachtoffers zijn terug te vinden in het 
boekwerk "Wij zullen hen niet vergeten, Bredase slachtoffers" van 
Jacques Sadée en Corrie Lossez. 
Als uitgangspunt voor vermelding in dit boek is gekozen voor die 
slachtoffers die op het tijdstip van hun overlijden stonden 
ingeschreven op een adres, gelegen binnen de grenzen van de 
gemeente Breda, zoals pie waren op 1 januari 1990 (d.i. inclusief 
Ginneken, Princenhage, Effen en Heusdenhout). Voor wat betreft 
Ulvenhout en Bavel zijn aanvullende gegevens te vinden in het 
boekwerk ''Tussen Witte Wolk en Anneville" van Jac. Jespers. 

Militairen: gesneuveld in mei 1940 vijf, in 1941 één ( diende bij de 
Engelse luchtmacht), in 1944 vier (dienden bij de Stoottroepen, de 
brigade Prinses Irene en de Binnenlandse strijdkrachten) en in 1945 
één ( diende bij de Engelse luchtmacht). 
Voorts sneuvelden in de jaren 1946 tot 1950 in lndonesiê negen 
militairen. 

Verzet: negentien slachtoffers waarvan vijf Ginnekenaren die zijn 
omgekomen bij het drama op de Vloeiweide en veertien in 
concentratiekampen. 

Terreur. twee slachtoffers, één doodgeschoten bij aanhouding door 
landwachter, één omgekomen in concentratiekamp Buchenwald. 

Joodse Holocaustslachtoffers: De jodenvervolging heeft dertien 
Ginnekenaren het leven gekost. 
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De gesneuvelde kinderen uit het gezin De Jongh (medaillon op grafsteen) 

Het gezin De Jongh voordat de raket viel 
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Burgers: omgekomen in mei 1940 eenentwintig waarvan vijftien 
tijdens de evacuatie. Vrijwel allen zijn het slachtoffer geworden van 
Duitse luchtaanvallen tussen Rijsbergen en Zundert. 
Tijdens de bezettingstijd zijn vierentwintig burgers omgekomen 
waarvan achttien door de geallieerde aanval op Bad Wörishofen op 
13 oktober 1944. 
De bevrijding op 28 en 29 oktober 1944 heeft zestien burgerslacht
offers geëist, de meeste door granaatscherven. 
De hoop dat verder geen slachtoffers zouden vallen ging helaas niet 
in vervulling.Vanaf half december 1944 vuurden de Duitsers V1 en 
V2's ("Vergeltungswaffen") af op de haven van Antwerpen. Die stad 
incasseerde 8696 V1's en 1610 V2's die 3500 Antwerpenaren het 
leven kostten. Een deel van de afgevuurde projectielen haalde de 
eindbestemming niet en stortte in onze omgeving neer. De V1 's (in 
wezen een simpel onbemand vliegtuigje met een springlading van 
1000 kg) hadden een snelheid van ca. 600 km per uur, zodra de 
motor stopte kwam hij omlaag en was men soms nog in de 
gelegenheid dekking te zoeken. De V2 daarentegen was een raket 
met een snelheid van 3600 km per·uur waarvan het motorgeluid pas 
hoorbaar was na de ontploffing. 
Op 22 januari 1945 kwam zo'n raket neer op de boerderij van de 
familie de Jongh aan de Molengrachtstraat (nu Poolseweg). De 
gevolgen waren uitermate tragisch: vijf kinderen van de familie de 
Jongh en vijf van de familie Dielemans en een tante van de laatste 
kwamen om. De familie Dielemans logeerde bij de familie de Jongh 
nadat hun eigen boerderij eerder zwaar was beschadigd door een 
V1. 
Naast deze elf slachtoffers kwamen tot 5 mei 1945 nog zes burgers 
om waarvan drie door spelen met explosieven. 

Op de begraafplaats aan de Vogelenzanglaan zijn nog de graven te 
vinden van de in 1940 gesneuvelde W. de Leeuw, destijds 
woonachtig in de van Duijvenvoordestraat en van de kinderen de 
Jongh. Helaas is de inscriptie nog zeer slecht leesbaar. Die luidt: 
Hier rusten al onze lieve kinderen. Geb. te den Hout en overleden in 
den noodlottigen nacht op 22 jan. 1945 te Breda. Jopie 22-5-1931, 
Annie 9-8-1932, Adrie 14-7-1934, Corrie 9-1-1936, Josje 13-6-1937. 
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Dat zij rusten in vrede is de wensch van hun dierbare ouders Adrie 
de Jongh en Anna vd Elshout. * 
Het verschil tussen beide grafstenen is erg groot, de ene uitstekend 
onderhouden, de andere behoorlijk verwaarloosd. Omdat beide 
n.m.m. aangemerkt kunnen worden als oorlogsmonument verdient 
de steen van de familie de Jongh een opknapbeurt en zouden beide 
graven behouden moeten blijven. 

* zie BvP 189 p.173 en zie ook BvP 177 p. 91 e.v 
** Toon van Miert meldde me dat geprobeerd zal worden het monument van de 
kinderen de Jongh volgend jaar te restaureren. 
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GESTRIKT KOMT - SUCCES VERZEKERD 
door Toon van Miert 

Een paar jaar geleden hebben honderdvijfentwintig aanwezigen 
op onze traditionele, winterse muziekmiddag genoten van de 
Prinsebeekse cabaretgroep 'GESTRIKT'. Al meer dan twintig 
jaar treden de drie dames en vier heren regelmatig op in de wijde 
omgeving van de Baronie van Breda. 
Een paar maanden geleden hebben zij hun vierde avondvullende 
programma gepresenteerd. De nieuwe show heet 'Perikelen en 
Portretten'. Perikelen staan voor de prikkelende dingen en zaken 
uit het dagelijkse leven en portretten voor de liedjes waarin 
hedendaagse karaktereigenschappen en gebeurtenissen gevan
gen worden in één persoon. Het gewone leven is dus duidelijk dé 
inspiratiebron voor de tekstschrijvers. 
Vaak kritisch, maar met een vette knipoog is de groep aan de 
slag gegaan om weer een spetterend en afwisselend programma 
op de planken te kunnen brengen. Zoals altijd is álle muziek van 
eigen hand. 

Het publiek krijgt in januari een gevarieerd programma 
voorgeschoteld, waarbij, zoals velen van u weten, genoten kan 
worden van de zangkwaliteiten van de groep. 
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De omschrijving liedjescabaret dekt volledig de lading. 
'GESTRIKT' bestaat uit de volgende leden: Peter van de Bilt, 
Bart Donkers, Janneke Donkers, Annemieke van den Hoven, 
Emiel van Nijnanten, Piet Taks en Ingeborg Spijkers 

Onze jaarlijkse muziekmiddag vindt plaats op zondag 26 januari 
om 14. 00 uur in Mariëndal aan de Duivelsbruglaan achter de 
Hervormde kerk van Ginneken. 
U kunt uw auto het beste parkeren op het Schoolakkerplein. 

* * * 

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

PaulusMail - GOED IDEE ? 
Reeds zes jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongere
gelde tijden een mail met een overzicht van op handen zijnde 
activiteiten van onze kring 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 ? 

STEENTJES 
De oproep naar steentjes voor een pleintje onder onze 
veegwagen was niet tevergeefs. 
We werden goed voorzien van het nodige materiaal. 
Binnenkort zal onze wagen droog staan op een eigen pleintje. 
Schenkers hartelijk dank voor uw aanbod. 
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NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 

(EN ANDER NIEUWS ) 100 

ULVENHOUTSE KOREN LATEN ZICH HOREN 
GEMENGD KOOR EN PAROCHIEKOOR 50 JAAR 

Zondag 6 oktober opende Paulus van Daesdonck de nieuwe 
tentoonstelling: 11 De Ulvenhoutse Koren laten zich horen". 
Het was druk. Heel druk. 

In 1963 werd op initiatief van pastoor Eppings in Ulvenhout een 
Gemengd Koor opgericht voor het opluisteren van de hoogmis 
en voor concerten o.l.v. Jan Jansen wn ook een Dameskoor voor 
de rouw- en trouwdiensten in de kerk. 
Beide koren vieren dit jaar hun gouden jubileum. En zij doen dit 
met een tentoonstelling in ons museum. 
Vele foto's vertellen de geschiedenis van beide verenigingen. 
Het gemengd koor vertelt u over hun vele optredens, zelfs in een 
opera. 
Het dameskoor heet inmiddels Parochiekoor nu enkele heren het 
koor zijn komen versterken. Maar de dames zijn nog zwaar 
vertegenwoordigd op de foto's. 
Beide koren hebben al meerdere dirigenten gehad. 
Zij brachten de couleur in het koor. 
Ook zij zijn vertegenwoordigd. 
Onze zes dorpen hebben meerdere koren. Daarom zijn een 
achttal foto's toegevoegd van andere koren, we noemen het 
"Gast koren" 
We hopen u allen te ontmoeten op deze tentoonstelling die loopt 
van 6 oktober 2013 tot 9 maart 2014. 
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BRENG EENS WAT MEE VOOR PAULUS 

"Breng eens wat mee voor Paulus " was jarenlang de slagzin van 
ons museum. 
Door de giften van vele leden hebben wij een eigen museum 
opgebouwd dat veel waardering oogst. Ook nu komt er 
regelmatig nog leuke dingen binnen. 

MEDISCH GEREEDSCHAP 
Van ons lid Gerard van Steijn ontvingen we onlangs een pracht 
collectie medische apparatuur. Het gereedschap behoorde toe 
aan zijn schoonvader, huisarts in Utrecht. Het behoorde tot de 
nalatenschap van zijn echtgenote Hanneke van Steijn, arts te 
Breda en reeds vele jaren lid van onze kring. 
De collectie ligt uitgestald in een vitrine bij de ingang van ons 
museum. 

IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van 

17/09 Michiel Siebers 

16/11 Wim van Hooijdonk 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Nieuwveld 89b Helmond 7 4 jr 

Chaamseweg 26 Ulvenhout 77jr 

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. 

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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DE SLAG BIJ STRIJBEEK 
2 JANUARI 1814 
door Kees Leijten 

HERDENKING 2 JANUARI 2014 

In onze geschiedenislessen leerden we dat Napoleon een gro~e 
Nederlaag leed in de slag bij de Berezina in Rusland en later in 

de slag bij Leipzig.. . 
Alle landen waar Napoleon zijn heerschappij gevestigd had 
werden onrustig. Men kwam in verzet. 
In 1813 begon zijn rijk te wankelen. In Duitsland leed hij neder
laag op nederlaag. De verschillende staten sloten coalities. 
Eind 1813 rukten die legerkorpsen op naar Parijs. 
De Noordelijke legergroep onder leiding van Generaaal Berna
dette (1763-1844), eens maarschalk in het leger van Napoleon, 
nu de toekomstige koning Karel XIV van Zweden, trok met een 
leger van Zweden, Pruisen, Kozakken, Britten , Pruisen en 
soldaten uit andere Duitse landen op tegen de Fransen .. 
De voorhoede van l'Armee du Nord stond onder leiding van 
generaal Von Bülow. Zij zouden slag leveren bij Strijbeek op 2 
januari 1814. 
Op 5 november trok Bernadette Friesland binnen, op 12 novem
ber viel Deventer en op 14 november Amsterdam. 
Toen op 30 november de latere koning Willem ! landde bij Sche
veningen moesten de laatste Fransen nog uit Den Haag ver
jaagd worden. 
Op 8 december 1813 viel Breda. Maar de Fransen kwamen 
terug. Het werden hevige gevechten. De belegering duurde van 
20 tot 22 december 1813. 
Toen trokken de Fransen zich terug richting Hoogstraten De 
Kozakken hadden in Strijbeek enkele dagen tevoren al een 
aantal Franse wagens veroverd. Het was de bagage van het 
Garnizoen van Breda onder leiding van de Franse generaal 
Ambert. 
Franse troepen uit Breda werden achtervolgd door de Kozakken 
en Pruisen. In de buurt van de Goudberg kwam het tot een 
treffen 
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De slag bij Strijbeek was een voorbode van de grote slag bij 
Hoogstraten enkele dagen later, op 11 januari, waarbij 2000 
soldaten sneuvelden. 
Op 2 januari 2014 herdenken we de slag bij Strijbeek. 

Bij het slagveld aan de Bergweg herinnert een steen ons aan 
deze historische veldslag. 
Pien Storm van Leeuwen dichtte: 

over zijn grenzen 
reikt macht naar al meer 
voert vechters van ver 

naar vreemd land 
belangen langs lansen betwist 

kleuren een beek en zijn beemden 
in strijd 

De slag bij Strijbeek was de inleiding tot de grote Slag bij 
Hoogstraten, die in 2014 groots herdacht gaat worden. 
De gemeente Alphen-Chaam heeft in samenwerking met onze 
kring een herdenking gepland in de vorm van een wandeling 
naar het slagveld nabij de Goudberg. 
Een zestal vertellers verhalen onderweg over het wel en wee in 
die dagen. 

In de pers zult u nader geïnformeerd worden. 
De leden die op de PaulusMail geabonneerd zijn krijgen het 
programma per digitale post. 

* artiikel samengesteld o.a. op basis van publicaties van de Belgische 
Historicus Jan Huijbrechts uit Meer. 
** het originele document waarbij verslag wordt gedaan over de slag bij 
Strijbeek bevindt zich in de archieven van de SeNice Historique de 
/'Armee de Terre (SHA T) een handgeschreven verslag berust in het 
Registre de co"espondance, archief nr. C2. 320 
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IN CHAAM ZIJN ZE DE WEG KWIJT 
door Toon van Miert 

In Brieven 158 heb ik in Rijterisnaartoe 2, p. 159, geschreven 
over de kapel O.L.V. ter Sneeuw in Chaam en het wonder
baarlijke Mariabeeldje dat aan de kapel ten grondslag ligt. 
Het kwam hierop neer. 

Marskramer/schoenlapper Willem Verreyt uit Baarle-Nassau was 
op 16 januari 1645 op weg naar Chaam om de volgende dag 
zijn koopwaar op de jaarmarkt ter gelegenheid van het feest van 
Antonius Abt (17 januari) aan de man te brengen. Het weer was 
bar en boos; het stormde en er lag een dik pak sneeuw. In die 
tijd waren de echte wonderen nog niet de wereld uit: onze 
marskramer vond op een sneeuwloze plek een droog Maria
beeldje. Hij stak het onder zijn kleren en trok verder. Op de 
"Caemsen Deyck" (nu de Oude Bredasebaan) werd Willem 
overvallen door twee gewapende bandieten die niet te beroerd 
waren om op onze vrienGi te schieten. Gelukkig redde het beeldje, 
ik bedoel Maria, hem. 
Omdat in die tijd in onze streek de protestanten het voor het 
zeggen hadden, bracht de dankbare Willem het beeld naar 
Werbeek bij Retie in de Kempen, waar hij het "in een houten 
tronk, vlak bij den openbare weg oprichtte ... " Binnen een paar 
maanden gebeurden er al twee wonderen. De abt van de abdij 
van Tongerlo bouwde er rap een houten kapel en zo'n twintig 
jaar later de stenen kapel die er nu nog staat. 

In 1943 is op initiatief van kapelaan Hack aan het eind van de 
Kapelstraat de kapel O.L.V. ter Sneeuw gebouwd met stenen die 
afkomstig waren van het oude gemeentehuis dat in 1941 was 
afgebroken. In de kapel staat het prachtige Mariabeeld dat door 
de Bredase kunstenaar Niel Steenbergen is gemaakt. 
Het eeuwenoude beeldje uit Werbeek heeft nog één keer voor 
een korte tijd in de Chaamse kapel gestaan: in het Mariajaar 
1954. Ter gelegenheid daarvan kreeg Chaam een replica van 
het beeld met daarin een relikwie: een stukje hout van de voet 
van het origineel. 



Het 
wonderbaarlijke 
beeldje 

Natuurlijk zijn de Chaamenaren trots op de kapel en vooral op de 
wonderbaarlijke vondst in 1645 op hun grondgebied. 
In toeristische publicaties wordt er gewag van gemaakt, in 
toeristische fiets- en wandeltochten wordt de kapel opgenomen, 
in de kapel staat de geschiedenis uitgelegd. Een paar jaar 
geleden is er een nieuwe fietsroute in onze regio uitgezet waarin 
vooral kapellen zijn opgenomen. O.L.V. ter Sneeuw in het 
Chaamse buitengebied maakt er ook onderdeel van uit. Een 
keurig bord buiten het gebouwtje geeft uitleg. En wat blijkt nou ... 
de Chaamse betrokkenen bij het uitzetten van de route en het 
schrijven van de informatie op het bord kennen hun eigen 
historie niet of schamen zich voor het feit dat er een mooi 
wonder bij hun dorp is gebeurd. Kom op, Chaamenaren, wat is 
dat nou. Lees eens goed wat er staát: "In het jaar 1645 was 
Willem Verreyt op weg naar Chaam op de vooravond van de 
festiviteiten rond de naamdag van Sint Antonius Abt. 
ONDERWEG VOND HIJ TE WERBEEK EEN HOUTEN 
MARIABEELDJE ... " 
Zijn ze helemaal gek geworden in het dorp Chaam? 
Over Werbeek van Baarle Nassau naar Chaam is ongeveer 
hetzelfde als van Breda over Eindhoven naar Rotterdam! Nou 
hebben ze eens iets om mee te pronken en dan geven ze het 
weg. Daar moet zo snel mogelijk een nieuw bord komen, vind ik. 
De Cittaslow gemeente moet daar maar eens rap wat aan doen! 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 16 
In samenwerking met wijkblad "Heusdenhouts Nieuws" 

door Wim Joosen 

DE TILBURGSEWEG 
DE STEENWEG VAN BREDA NAAR 'S-HERTOGENBOSCH 

Bedacht of ontstaan 
Wie oude landkaarten wat beter bekijkt ziet dat de Tilburgseweg 
nogal afwijkt van de andere wegen in de voormalige gemeente 
Ginneken c.a .. Rechttoe, rechtaan, bijna wiskundig, volgens de 
stelregel: de kortste verbinding tussen twee punten is een rechte 
lijn. Uniek is de naam niet. Ook Goirle, Hilvarenbeek, Moergestel 
en Oisterwijk hebben momenteel een Tilburgseweg. 

Je ziet het meteen, de Tilburgseweg is bedacht. 
Van de andere wegen in de voormalige gemeente Ginneken c.a. 
valt direct op dat ze min of meer zijn ontstaan. Aanvankelijk 
immers liepen · de vroegere bewoners uitsluitend alleen daar 
waar ze -te voet of met een kar- goed konden gaan. 
Te hoge, lage en ruige gedeelten werden vermeden, evenals 
andere natuurlijke hindernissen. Die wegen ogen niet als vooraf -
op papier- ontworpen, maar min of meer in de loop der eeuwen 
door omstandigheden en veelvuldig gebruik gevormd. Overigens 
gebeurt dat nog steeds. Kijk eens naar de 'kruip-door-sluip-door' 
fiets- en looproutes. Deze komen -na enige tijd- spontaan 
tevoorschijn in een door landschapsarchitecten op het tekenbord 
-of sinds kort digitaal- ontworpen wijk of park. 
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Kaarl 1836-1843: De toenmalige weg door Heusdenhout ontmoet 'Het 
laag van den Dijk' bij 'Den Vuilen Bras'. Zie het bredere wegdeel 
linksboven de 'H' van Heiveld. Er is dan nog geen spoorlijn. 

Dat gaat naar Den Bosch toe 
Wie vroeger de -door wallen omringde- stad Breda in oostelijke 
richting verliet ging door de Boschpoort. In de richting van 's
Hertogenbosch dus. Men kwam op de Teteringsedijk, ook wel 
Den Dijk genoemd, die volgens historicus Karel Leenders al in 
de twaalfde eeuw bestond. Historicus Christ Buiks zag de naam 
in schriftelijke stukken uit 1540 vermeld. 

Vanaf de Teteringsedijk kon je via de Heusdenhoutsestraat in 
Heusdenhout komen. Thans is de voormalige aansluiting van die 
weg op de Teteringsedijk nog te zien, schuin tegenover de Hero. 
Het gebied van Teteringen, dat vroeger veel groter is geweest 
dan later het geval was, behoorde vóór de Franse inval -
1793/1794- toe aan Breda. Deze stad had over dat gebied de 
jurisdictie, de rechterlijke bevoegdheid. Het gebied was de 
zogenoemde buitenpoorterij en lag dus buiten de wallen van 
Breda. In 1795 wist Teteringen zich van Breda los te maken en 
als zelfstandige gemeente verder te gaan. 
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De Teteringsedijk liep aanvankelijk van Breda door tot aan de 
molen in de buurtschap Moleneind, net ten noorden van Heus
denhout. Het is de locatie waar nu -in de Maalderij- Scouting 
Driesprong is gevestigd. Later liep de Teteringsedijk tot - wat nu 
nog steeds- de Driesprong wordt genoemd. Men vervolgde zijn 
weg door de Lagedijk -ook Het laag van den Dijk genoemd
oostwaarts tot aan de molen. Omdat de spoorlijn Breda-Tilburg 
er nog niet lag, het was vóór 1863, liep het tracé toen iets 
anders. De Lagedijk begon toen bij de Driesprong. Nabij de 
molen verbreedde de weg zich en splitste zich in een drietal 
richtingen. De locatie werd vanwege de toestand van de weg -
het was er vaak een modderpoel- Den Vuilen Bras genoemd. 
Het is de plek waar nu in de Nieuwe Kadijk de op- en afritten 
naar de Posthoorn zijn gelegen. 

Loon op Zand knooppunt 
Eén van die richtingen liep over de hei richting Dongen. De 
huidige Dongense Baan bij Dorst herinnert daar nog aan. Via 
Dorst ging het richting Loon op Zand. 
De route vormde een deel van de eeuwenoude heerbaan van 
Breda over Dongen naar Loon op Zand en zo verder via de 
Oude Bosschebaan naar 's-Hertogenbosch. 
Het was een zo kort mogelijke verbinding, rekening houdend met 
de landschappelijke beperkingen, maar geen rechte lijn. Loon op 
Zand was toen een zeer belangrijk knooppunt. De heerbaan naar 
's-Hertogenbosch kruiste er die tussen Waalwijk en het 
toenmalige heidorp Tilburg. In Loon op Zand vond dagelijks de 
overdracht plaats van personen en goederen. 
Voerlui uit de richting Breda ontmoetten er de voerlui uit 's
Hertogenbosch. Historicus Jan van tersel uit Loon op Zand weet 
er heel veel van. Zie zijn site: www.janvaniersel.nl 

Over Tilburg 
De oorspronkelijke weg naar het toenmalige Tilburg ging vanaf 
Den Vuilen Bras via de nog steeds bestaande Baarschotsestraat 
in Dorst. Er kwam echter een kentering. Loon op Zand en 
Dongen wilden de route Breda-'s-Hertogenbosch graag blijvend 
laten lopen over hun plaatsen. Het was immers de kortste weg 
en economisch gezien van belang. 
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Deel van de kadasterkaart uit 1832. 
De steenweg Breda-'s-Hertogenbosch, rechttoe rechtaan, dwars door 
de landerijen. Bij Dorst was in die tijd Tol 1 gevestigd. 

Zij leverden (financiële) inspanningen om de weg te behouden. 
De zandweg die door de Loonse en Drunense duinen liep, werd 
er zelfs zuidelijker voor aangelegd. Het stuifzand zat de voerlui 
dikwijls dwars. Het mocht niet baten. Na veel (politiek) 
geharrewar en getouwtrek over belangen en financiën werd een 
aantal dagen per week de route Breda-Tilburg gevolgd. Door de 
groeiende (laken)industrie werd het economisch belang van 
Tilburg steeds groter. Ofschoon de weg wat langer was, werd 
voor die route gekozen. In december 1821 besloot Koning 
Willem I dat de weg Breda-'s Hertogenbosch over Tilburg er 
moest komen. 

Tilburgseweg wordt woonstraat 
1 n 1822 werd de aarden baan vanaf de Driesprong richting Dorst 
dwars door de landerijen aangelegd en later bestraat. Voor 
Heusdenhout is dat deel met name interessant. Bijna geheel lag 
deze nieuwe weg immers op het grondgebied van de gemeente 
Ginneken c.a., in Heusden hout dus. 
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Rechts het begin van de vroegere Tilburgseweg vanaf de Driesprong. 
De situatie is er drastisch gewijzigd. Er staan thans weer Jonge bomen. 

Aanvankelijk was er weinig bewoning. Her en der lagen er -soms 
wat verder van de weg- e~n aantal boerderijen. 
De krapte in de vesting Breda zorgde er voor dat er langs de 
toegangswegen, zoals Haagdijk, Ginnekenweg, Teteringsedijk 
en dus ook Tilburgseweg, meer "burgerwoningen" werden ge
bouwd. 

Op de kadasterkaart van 1832 wordt de weg nog De Steenweg 
van Breda naar 's-Hertogenbosch genoemd. Toen in 1925 de 
kerk aan de Driesprong werd gebouwd en even later de school, 
verschoof het belang van een deel van de Tilburgseweg wat 
meer in die richting. 

Toenemende verkeersdruk 
Naast de redelijk lange levensduur kent de weg nogal wat 
uitvoeringsvormen. In de loop der tijd is er aanzienlijk aan de 
weg gesleuteld. Het werd een steeds belangrijker route tussen 
de steden. De oorspronkelijk van sloten voorziene verbindings
weg werd een drukke verkeersader. 
Een aantal jaren geleden is de weg heringericht en wordt de 
hoofdstroom omgeleid. Het eerder toenemende verkeer, waarbij 
langzaam en snel verkeer nog op één baan reden, had een 
reeks van ongevallen tot gevolg. 
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In de loop der tijd zijn er vele gewonden gevallen en ook 
ongelukken met dodelijke afloop kwamen vaak voor. 

Noodlottig ongeval 
Een door zijn dochter Jeanne goed gedocumenteerd ongeval is 
dat van Adjudant-Onderofficier Dirk Boumeester. Bovendien 
weten zijn dochters Tiny en Jeanne er boeiend over te vertellen. 
De heer Boumeester woonde aanvankelijk met zijn gezin aan de 
Tilburgseweg. Hij werd door de legerleiding overgeplaatst naar 
Roosendaal en het gezin verhuisde erheen. Zijn echtgenote en 
de twee oudste kinderen konden daar echter niet wennen. Vader 
vroeg overplaatsing aan en het gezin kwam weer terug naar 
Heusdenhout aan de Tilburgseweg, nagenoeg in het zelfde huis. 
Zijn dochter Tiny trouwde op donderdag 24 november 1949 met 
Henk Firing. Zij gingen inwonen bij de ouders van Henk aan De 
Teteringsedijk. 

Bruidspaar Jo Boumeester, de oudste dochter, met Nardus Heus. Links 
haar vader en moeder en rechts de schoonouders van de bruid. 
Jeanne zit -met strik- uiterst rechts. De Tilburgseweg ondergaat één 
van de vele wijzigingen. 
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Beiden waren erg actief in de Mgr. Hamergroep, de scouting aan 
de Driesprong. Op zondag 4 december, in de winter, gingen de 
heer en mevrouw Boumeester te voet vanaf hun woning 
Tilburgseweg 215 naar de H. Mis in de noodkerk. 
Na de viering liepen zij naar de Teteringsedijk, waar het jonge 
bruidspaar Tiny en Henk sinds kort woonde. Vanwege de 
weersomstandigheden en de toestand van de weg reden zij met 
de bus terug naar huis. Aangekomen op de Viersprong -nog 
steeds de naam van de kruising Tilburgseweg met 
Heusdenhoutseweg en Moleneindstraat- stopte de bus en 
stapten zij uit. 

Bij het verlaten van de bus en lopend langs de voorzijde er van, 
waaide plotseling zijn militaire pet af. De heer Boumeester was 
die dag in militair uniform. Impulsief greep hij naar zijn pet en liep 
deze achterna. Toen sloeg het noodlot toe. Onverwacht, 
plotsklaps tevoorschijn komend vanachter de bus, werd hij 
aangereden door een motorrijder uit Rijen. Deze reed in de 
richting Tilburg. Het was· nog wel een autoloze zondag en de 
motorrijder had geen ontheffing om te rijden. 
De gevolgen waren dramatisch. In de daarop volgende nacht 
van 5 december 1949 om ongeveer 02.30 uur overleed, zonder 
nog afscheid te kunnen nemen, de vader van dit grote gezin. 
In het Mgr. Hamerhuis was er op donderdagavond een 
rozenkransgebed voor de overledene. De kerk van de parochie 
van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad aan de Driesprong was 
eerder door oorlogshandelingen zwaar beschadigd en werd nog 
hersteld. 

De heer Boumeester werd op vrijdag 9 december 1949 begraven 
vanuit de St. Jozefkerk. De garnizoenscommandant van het 38 

Militaire Gewest had een afscheidsprotocol voor de militaire eer 
voorgeschreven. Onder meer aalmoezenier Beuken -de latere 
stichter van de Michaëlkerk- deed de uitvaartmis. Met hem had 
de heer Boumeester samengewerkt. Op het -nog steeds be
staande- kerkhof van de Driesprongparochie aan de 
Kameelstraat werd de heer Boumeester ter aarde besteld. Een 
zeer gewaardeerd militair en minzaam persoon was plotseling 
overleden. 
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De uitvaart van Dirk Boumeester, met militaire eer vanuit de naburige 
St. Jozefkerk. De kerk aan de Driesprong werd toen hersteld van de 
ravage na de oorlogshandelingen. 

Het is slechts één van de vele ongevallen op de Tilburgseweg, 
waarbij doden en gewonden te betreuren zijn. Het verkeer gaat 
gewoon door en kent geen moment om er even bij stil te staan. 

Tot 1942 behoorde Heusdenhout tot de gemeente Ginneken en Bavel, later Nieuw
Ginneken (1942-1997). In 1961 werd Heusdenhout bij Breda gevoegd. Vele historische 

boerderijen, huizen en wegen verdwenen in een moderne stadswijk. 
De Werkgroep Heusdenhouts Historie probeert de geschiedenis van dit kleinste dorp In onze 
oude gemeente door gesprekken met oudere Inwoners weer tot leven te brengen en door te 
geven aan de huidige bewoners via het Wijkblad Heusdenhout en onze Brieven van Paulus. 
Hebt u nog herinneringen aan de annexatie van 1961 en/of aan de vorming van de nieuwe 
stadswijk, laat het ons weten. 

Wilt u reageren op dit artikel? Hebt u nog (familie)foto's uit het vroegere Heusdenhout of 
mooie of trieste verhalen van vroeger? Neem contact op. 
Voor aanvullingen en reacties op dit artikel of informatie en foto's over andere onderwer
pen uit de historie van Heusdenhout houden wij ons aanbevolen. 
Wilt u telefonisch reageren op dit artikel of over andere historische onderwerpen over 
Heusdenhout, schroom niet: 076-5810024 te bellen. We blijven belangstellend uitzien naar oude 
verhalen en foto's. Reageren per e-mail kan ook:naar redactie@paulusyandaesdonck.nl 

De werkgroep legt alles zorgvuldig vast. Foto's worden gescand en u ontvangt de 
originele foto's retour. Alle geschiedkundige informatie komt terecht in het archief van 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck. De informatie wordt gebruikt voor publicaties 
en tentoonstellingen. Zo blijft de geschiedenis van het vroegere Heusdenhout ook voor 
nieuwe generaties toegankelijk. 
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WIE WEET WAAR DIT IS ? 15 
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 ....... . 
Dit keer een deel van een vreemd voorwerp. 
Wie weet waar dit "monument" zich bevindt? 
Wie kan er meer over vertellen of heeft er herinneringen aan? 
Een van de inzenders van het juiste antwoord - we loten als er 
meer goede antwoorden zijn - krijgt van Paulus van Daesdonck 
een fles wijn thuisbezorgd. 

Waar is dit? Weet je er iets meer over te vertellen? 
Oplossingen vóór 15 januari 2014 naar: 

info@paulusvandaesdonck.nl 
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WIE WIST WAAR DIT IS 14 
Wim Spapens uit Ulvenhout kende de kapel in onze BvP 196: . Het is de kapel 
op het kerkhof aan de Vogelenzang/aan. Dat hij de kapel herkende, is niet zo 
vreemd: hij heeft hem beschreven in zijn voortreffelijke boek 'Bredase kerken 
door de eeuwen heen', Breda 2008, p. 235. Wim krijgt de fles wijn thuis bezorgd. 

HEILIGE MYRONDRAAGSTERS IN GINNEKEN 
door Toon van Miert 

Toen de leden van de Grieks-Orthodoxe Kerk zo'n twintig jaar 
geleden voor de eerste keer in de kapel op de begraafplaats aan 
de Vogelenzanglaan Pasen vierden, leverde dat heel wat 
verwarring in de buurt op. De gelovigen trokken in de pikdonkere 
nacht met kaarsen en wierook rond de kapel. En dat op een 
kerkhof ! De buurt sloot deuren en vensters; het moest niet veel 
gekker worden in de wereld. 
Later zijn de buurtbewoners uitgenodigd door de leden van deze 
geloofsgemeenschap en zijn ze op de hoogte gebracht van de 
bijzondere rituelen die deel uitmaken van hun geloofsbeleving. 
De heilige Myrondraagsters - de mirredraagsters, de drie Maria's 
die bij het kruis van Christus stonden - zijn de patroonheiligen 
van de kapel. Zij staan afgebeeld op een van de vele iconen die 
je in de kapel aantreft. 

In de jaren zestig kregen wij, katholieken, in de kerk de priester 
echt te zien; daarvóór stond hij altijd met zijn rug naar ons toe. 
Bij de diensten in de Grieks-Orthodoxe Kerk is dat wel even 
anders. Het altaar, waar de priester achter staat, is afgeschermd 
door een iconostase, een wand met afbeeldingen van Orthodoxe 
feesten en heiligen. In de iconostase zijn drie deuren 
aangebracht, waarvan de middelste deur, die uit twee vleugels 
bestaat, openstaat. Van hieruit roept de priester de gelovigen op 
tot gebed en geeft hij zijn zegen. Een paar keer tijdens de liturgie 
wordt de deur gesloten en direct daarna weer geopend. De deur 
is slechts halfhoog, zodat de priester ook bij de gesloten deur te 
zien is. 
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Vooraanzicht van de kapel op het kerkhof Links op de achtergrond de 
graven van de Polen 
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Pasen is voor de gelovigen het feest der feesten. Het valt steeds 
op een andere datum; dit jaar was dat op 5 mei en volgend jaar 
als ik me niet vergis op 20 april. 
Aan het feest gaat de Grote Vasten vooraf. Dat zou mij niet 
meevallen, al zou het voor mijn lichaam en geest niet slecht zijn 
daaraan mee te doen: geen vlees en vis, geen zuivelproducten 
en geen alcohol. 
In de paasnacht beginnen de plechtigheden om 23.00 uur. Rond 
twee uur is de liturgieviering afgelopen en begint de 'agape': de 
aanwezigen hebben zelf iets te eten meegebracht en er wordt 
gegeten en gedronken. Dik verdiend na weken van versterving, 
vind ik. Behalve de Grote Vasten kent de Orthodoxe Kerk nog 
drie Kleine, die minder streng zijn. Bovendien eten de gelovigen 
op woensdag en vrijdag geen vlees en geen vis. Op kerstdag en 
het parochiefeest is er ook een agape, maar dan overdag. In de 
Orthodoxe landen eten de gelovigen dan buiten. Dat kan hier 
moeilijk: 'openbaar eten' op een begraafplaats en dat midden in 
de winter, nee dat doe je niet. 

De Grieks-Orthodoxe gemeenschap is heel erg blij dat ze de 
kapel, die eigendom is van de Laurentiusparochie, vanaf 1992 
kan gebruiken. Daarvoor was ze te gast bij de broeders van 
Huybergen in de Roland Holststraat en de zusters 
Franciscanessen in de Nieuwstraat. De Bredase parochie is een 
onderdeel van het aartsbisdom Parijs. Zij strekt zich uit van 
Rotterdam tot Antwerpen en van Eindhoven tot Zeeland. De 
parochiepriester is Vader Jozef Sikora uit Tilburg, die elke eerste 
en derde zondag van de maand de dienst in de kapel verzorgt. 
De diensten duren lang, meestal tussen de anderhalf en twee 
uur. Er komen bijna altijd meer dan honderd kerkgangers en veel 
stoelen staan er niet; je bent gewaarschuwd! 

De kapel op het kerkhof dateert van 1952. Hij is gebouwd in 
opdracht van de Laurentiusparochie naar een ontwerp van de 
Ginnekense architect Th. Zwagers. Tot in de jaren tachtig werd 
hij geregeld gebruikt bij begrafenissen. 

- Wie meer wil weten over de orthodoxe leer, gebruiken en de Bredase 
parochie: www.parochie-heiliqe-mvrondraaqsters.nl 
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LIEDJES VOOR OUD EN NIEUW 
verzameld door Piet Nuijten 

In 't Nederlands 

NIEUW JAARTJE OUWE. 

Nieuw jaartje ouwe. 
De katjes zijn verkouden. 
Ze zitten in een schuitje. 
Ze blazen op een fluitje. 
Ze roepen jaar op jaar. 
Ik wens u zalig Nieuwjaar. 

* * 

NIEUW JAARTJE ZOETE. 

Nieuw jaartje zoete. 
Het varken heeft vier voeten. 
Vier voeten en een staart. 
Dat is toch wel een centje waard. 

* * 

ANS ANS NIEUWE JAAR. 

Ans ans nieuwe jaar. 
Twee koeken zijn een paar. 
Zijn ze niet gebakken. 
Geef maar een appel. 
Kriek krak nootje. 
Als ons moeder wafels bakt 
Loopt de boter in het gootje. 

BOVEN AAN DE HEMEL. 

Boven aan de hemel. 
Hangen zakken zemel. 

* 

Iedere zemel dat is een duit. 
Hang de gierige bok maar uit. 

* 

In 1 t Dialect. 

NUUW JAORKE OUWE. 

Nuuw jaorke ouwe. 
De katjes zen verkouwe. 
Ze zitte in un schuitje. 
Ze blaoze op un fluitje. 
Ze roepe jaor op jaar. 
Ik wens oew zaolug nuuwe jaor 

* 

NUUW JAORKE ZOETE. 

Nuuw jaorke zoete. 
't verreke hee vier voete. 
Vier voete en nun steert. 
Das toch wel un centje weerd 

* 

AANS AANS NUUWE JAOR. 

Aans aans nuuwe jaar. 
Twee koeke zen un paar. 
Zen ze nie gebakke. 
Gif mar nun appel. 
Kriek krak notje. 
As oos moeder waofels bakt 
Lapt de botter dur. ut gatj e. 

* 

BOVE AON DEN HEMEL. 

Bove aon den hemel. 
Range zakke zemel. 
Ieder zemel das nun duit 
Hang dun gierege bok mar uit 
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OUDJAARZINGEN 
Op oudjaarsdag trekken ze weer rond, de oudjaarzingers. 
In Meerle wordt men in het verkeer zelfs gewaarschuwd voor 
trekkende kinderen. 
Vorig jaar trokken ze weer door Bavel, Galder en Ulvenhout. 
Ontvang ze ook dit jaar hartelijk en beloon de zangertjes met een 
stukje fruit of een muntje. 

Piet Nuijten schreef de liedjes voor u op. 
+-- Hoe ze luiden, zie hiernaast 

MACHT EN PRACHT 
De archieven van Bergen op Zoom, Breda, Roosendaal en het 
Regionaal Archief West Brabant te Oudenbosch organiseren dit 
seizoen de Henri Mastboom Lezingencyclus met als thema 
Macht en Pracht. 
De lezingen worden insteeds weer andere plaatsen gehouden. 
Voor meer informatie zie www.archiefbreda@breda.nl 



/ 
/ 
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NEDERLAND - FIETSLAND 
ERFENIS VAN DE EERSTE WERELDOORLOG 
door Kees Leijten 

Het volgend jaar herdenken we de eerste wereldoorlog 1914-
1918 dan 100 jaar geleden. 
Nederland was niet in oorlog, Belgiê was bezet door de Duitsers. 
Ruim 1 miljoen Belgen vluchtten naar Nederland waar zes 
miljoen mensen woonden. 
De grens moest vier jaar lang bewaakt worden door onze 
Nederlandse soldaten, die de grens bewaakten op de fiets. 
Op de fiets patrouilleren langs de Belgische en Duitse grens. 
Toen de oorlog afgelopen was zat het leger met duizenden 
fietsen. 
Alle soldaten mochten hun fiets mee naar huis nemen. En een 
fiets was duur, de meesten hadden er nog geen. 

Zo werd Nederland een land met veel fietsers. Een Fietsland 
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DE VIJFTIENDE DORPSQUIZ BAVEL 
door Hans van der Zanden 

Op de laatste vrijdagavond van oktober zit zalencentrum De 
Tussenpauz elk jaar helemaal vol. 
Bij de viering van het 700-jarig bestaan werd het idee geboren 
om een quiz te organiseren voor verenigingen en individuelen uit 
Bavel. Dit jaar werd al weer de 158 editie gespeeld. 

51 Teams van allerlei pluimage, 6 personen per tafel, iedereen 
was weer klaar voor een heel gezellige avond. De organisatie 
had ook het afgelopen jaar hard gewerkt om een serie vragen te 
maken, waarin voor iedereen iets bekends zat. De eerste vraag 
werd al op donderdagavond gesteld: Hoeveel huisnummers telt 
de Kerkstraat? Dat leidde nog dezelfde avond tot extra 
wandelaars in de straat en ook op vrijdag zag men veel mensen 
zoeken naar verborgen brievenbussen en voordeuren. Anderen 
probeerden via Google streetview, postcodelijsten en 
kadasterkaarten achter het juiste aantal te komen. Het antwoord 
(64) leverde alvast een niooie beginstand van 5 punten voor de 
meeste teams. 

Nu kwamen de 6 speelrondes aan bod: 4 met vragen uit allerlei 
categorieën, waaronder natuurlijk Bavel, actualiteit en sport, 1 
met muziek en geluid en 1 met beeld/foto/film. 

De vraag bij de beelden was deze keer: waar stond de 
cameraman toen dit gefilmd werd? Heel herkenbare straten, 
maar het is lastig om je te bedenken dat de camera net om de 
hoek staat en dan blijkt dat stukje Bolbergseweg inmiddels toch 
Kloosterstraat te heten. 

De geluidsronde is altijd lastig, maar verhoogt ook de sfeer, als 
er volop wordt meegezongen om de ontbrekende woorden in te 
vullen. 
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2008 (boven) en 2009 - alle drie de foto's Henny van den Broek. 
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Als na elke ronde de antwoorden werden gegeven waren "Ja!" 
en "Och ja" de meest gehdorde klanken, maar na het antwoord 
op de vraag hoeveel dieren er in het Baviaonenlied voorkomen 
leek de zaal te ontploffen. Koortsachtig overleg achter de 
schermen leidde tot de ultieme oplossing: Laat de zaal het zelf 
maar zingen, dan tellen wij het na. 

Paulus zette dit jaar weer een ijzersterk team in, bestaande uit 
Karel van den Hout, Peter van der Ven, Gerard Oomen, Johan 
Mulders, Aline van der Zanden en Louis Vriens. Na de eerste 
ronde stond Paulus nog met het team van Mis(s)taal op een 
gedeelde eerste plaats, maar daarna nam Paulus afstand en 
kwamen alleen Gageldonk en zo, De mannen van de Valkenlaar 
en Tafel van Zes nog in de buurt. Aan het eind van de avond 
mocht Paulus de beker in ontvangst nemen.Dat was niet voor 
het eerst! Eerder won Paulus in 2005, 2006, 2008 en 2009, dus 
nu heeft Paulus al een derde van alle Bavelse dorpsquizzen 
gewonnen. Misschien een reden om maar eens een inventaris
nummer te geven aan de beker in ons mu-seum? Maar laten we 
niet te hard van stapel lopen: Volgend jaar barst de strijd weer 
los op de laatste vrijdagavond van oktober. 
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Warme woorden van beide voorzitters 
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ULVENHOUTSE KOREN LATEN ZICH HOREN 
verslag Louis Vriens 

Prachtig herfstweer en prachtige klanken waren op zondag 6 
oktober debet aan de sfeervolle opening van de tentoonstelling: 
"Ulvenhoutse koren laten zich horen". Het Gemengd Koor 
Ulvenhout en het Parochiekoor - tot voor enkele jaren 
Dameskoor - bestaan 50 jaar (opgericht in 1963). Een mooie 
gelegenheid dus om beide koren eens in de schijnwerpers te 
plaatsen. 

Na het mooie openingslied van het Parochiekoor sprak voorzitter 
Dolfje de Bont van het Gemengd Koor Ulvenhout namens beide 
koren. Zij sprak haar dank uit aan "Paulus" en de mensen van 
beide koren voor al de foto's en attributen die werden verzameld. 
Zij hoopt dat over 25 jaar, bij het 75-jarig bestaan, er wederom 
een beroep kan worden gedaan op "Paulus" voor een nieuwe 
tentoonstelling. "Hopelij~ kan onze jeugd dan wederom kennis 
nemen van al de kooractiviteiten van beide koren". Tevens sprak 
zij haar dank uit aan harmonie Constantia die speciaal voor de 
opening een serenade kwam brengen. 



Twee gouden 
Jubilarissen 

Angelien Oomen 

en 

Stan Goosen 
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Angelien Oomen 
en 
Stan Goossen 
hijsen de vlag 

Bijzonder is het dat twee leden al 50 jaar meezingen, namelijk: 
Stan Goosen en Angelien Oomen. Als openingshandeling hijsen 
zij gezamenlijk de originele gemeentevlag van de oude gemeen
te Nieuw Ginneken. Hierna mag de tentoonstelling als geopend 
worden beschouwd. Snel stroomt het publiek naar binnen. In de 
tentoonstelling worden meer dan honderd grote foto's getoond. 
Veel gezichten uit vervlogen jaren passeren de revue. Naast de 
foto's is er ook ander materiaal te zien zoals affiches, program
maboekjes, kostuums, diploma's en andere kooratributen. 

Ons heem; de dorpen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, 
Strijbeek en Ulvenhout kent vele koren. Daarom zijn in de ten
toonstelling ook enkele "Gastkoren" opgenomen. 
De tentoonstelling loopt tot 9 maart 2014 en is iedere 1e zondag 
van de maand en elke woensdag te bezichtigen van 14-16 uur. 
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Een feestlied en een serenade 
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KOORLIED VIJFTIG JAAR 
melodie .... Uit vuur en ijzer; tekst: Jeanne Denissen 

Als mensen musiceren gaan, 
Kan er opeens iets moois ontstaan. 
Door vele stemmen door elkaar 
Wordt een melodie geboren. 
Sopraan, alt, bas en tenor 
Ze doen hun best, ze gaan ervoor, 
En zo ontstaat een koor, 
Dat mensen kan bekoren 

Goed zingen, ja het is een feit 
Kost inzet, aandacht en een goed beleid 
En iedereen is steeds bereid 
Stevig te repeteren 
De organist, die streeft ernaar 
Wil steeds een ander repertoire 
En krijgt het altijd voor elkaar 
Op tijd het ons te leren. 

Het ledental ging naar benêe, 
De leeftijd speelde er in mee 
De heren deden hun entree 
Kwamen het koor versterken. 
Tezamen gaan we nu door, 
Het dames- werd parochiekoor 
We zitten op het goede spoor, 
Kunnen prima samen werken. 

Het koor nu vijftig jaren oud 
Door vele mensen opgebouwd 
Het kerkkoor zingt, het klinkt vertrouwd 
Het koor hoort bij het leven. 
Ter ere van het gouden jaar 
Staan wij hier samen met elkaar 
En willen hier vandaag heel graag 
Acte de présence geven. 
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LICENTIES 
Voor onze tentoonstelling "De Koningen van de Kermiskoersen" 
over de wielercriteria in onze dorpen zijn we op zoek naar een 
overzicht van de renners in Bavel, Galder, Ginneken, Heus
denhout, Strijbeek en Ulvenhout. die in het bezit zijn of waren 
van een licentie van de K.N.W.U. 
Mail de namen door naar leiitenhooijen@zonnet.nl. of geef de 
lijst af bij een van onze bestuursleden. 
U kunt het ook doorgeven aan een van de leden van het 
'Wielercomité : Frans van Gils (Bavel); Frans van Aert (Ulven
hout) of Piet van der Linden (Galder). 

RECTIFICATIE 
In ons artikel over het gerestaureerde Agnus Dei in Brieven van 
Paulus 176 p. 57 heb ik de schenker van het voorwerp mevrouw 
Wilting genoemd. 
Het moet zijn: mevrouw Wilking. 
Onze excuses voor de gemaakte fout. 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 184 
december - wintermaand - wendemaand 
december koud in sneeuwgewaad 
een jaar vol vruchtbaarheid te wachten staat 
januari - louwmaand - vorstmaand 
Is januari sneeuwvlagen arm 
Dan volgt een zomer , schoon en warm 

UITSPRAAK 186 
Bij kinderen heeft men nodig: 
Een glaasje vol wijsheid 
Een vat vol verstand 
En een zee van geduld. 
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IN DE VOGELENZANGLAAN BIJ HET GRAF VAN 
PROFESSORTHEODORUSASSELBERGS 
door Toon van Miert 

Al mijn hele leven kom ik graag op kerkhoven. Je ontdekt en 
leert er veel, vind ik altijd. Van grafstenen kun je een hoop 
aflezen. 
Op een begraafplaats in het uiterste zuiden van Belgiê viel mij op 
dat er wel erg jong gestorven werd. Bij navraag bleek dat er aan 
de Franse kant van de grens in het verleden een heel kwalijke 
chemische fabriek had gestaan, lekker ver weg van Parijs. 
In een piepklein dorpje in een verlaten gebied in Frankrijk was de 
gemiddelde leeftijd waarop de mensen doodgingen, heel hoog. 
Je kon er ook nu nog gewoon uit de beek drinken; schoon milieu 
daar. 
Dit soort generaliserende conclusies kun je niet trekken als je 
rondkijkt op het kerkhof aan de Vogelenzanglaan in Ginneken. 
Iedere keer als ik naar het graf van mijn ouders ga, loop ik er 
even rond. Ik sta verbaasd over de veranderde begraafcultuur, 
de bijzondere grafstenen die allang niet meer allemaal van steen 
zijn, de opmerkelijke grafconstructies, de andere religies die 
uitgedrukt worden in beelden en teksten. En dan zijn er de soms 
pompeuze grafmonumenten die in het verre verleden duidelijk 
moesten maken dat de overledene en zijn hele familie tot de 
belangrijkste personen van het dorp behoorden. 

Het kerkhof aan de Vogelenzanglaan dateert van mei 1901. 
Vanaf 1838 is er een kerkhof geweest tussen de Laurentiuskerk 
en de Dillenburgstraat/Postlaan in. 
Bij Ad Jansen ('Een halve eeuw Ginneken 1' p.167) lees ik dat 
negenenveertig Ginnekenezen in 1898 een rekwest tot 'de 
inspecteur op het geneeskundig toezicht' hebben gericht om de 
begraafplaats te sluiten. "Deze was overvol en bovendien 
voldeed zij niet aan de geldende regel, dat er minstens vijftig 
meter afstand tot aan de woonhuizen moest zijn." 
Het kerkbestuur heeft toen grond van brouwer Maassen aan de 
Molenstraat (nu Kerkhofweg) gekocht. Later heeft Maassen meer 
gronden aan het kerkbestuur verkocht. 
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Nu eind oktober de herdenking van de bevrijding van Breda door 
de Polen is geweest, loop ik langs de met bloemen bedekte 
graven van onze bevrijders. De zondag ervoor hebben kinderen 
van de Laurentiusschool die daar gelegd. Dat is altijd een 
plechtige herdenking met veel hoogwaardigheidsbekleders, oud
strijders , oudere Ginnekenezen en dus ook schoolkinderen. Ik 
wandel een stukje door en vind vlakbij de Polen het graf dat ik 
nog eens wilde zien, dat van professor Theodorus Asselbergs 
(Bergen op Zoom 1871 - Breda 194 7), de heeroom Dorus van 
Anton van Duinkerken. 
Het grootste deel van zijn leven heeft hij in onze regio gewoond. 
Hij was van 1913 tot 1937 rector van het Sint Laurens-gesticht, 
het latere Laurensziekenhuis. 
Uit 'Brabantse Herinneringen' van Anton van Duinkerken maak ik 
op dat heeroom een echte 'herder' is geweest, de steun en 
toeverlaat van de patiënten op veel gebieden. Ook Van 
Duinkerken heeft veel met hem gepraat, vooral in de periode dat 
hij twijfelde aan zijn roeping. 
Nee, hij is zeker een betere rector dan professor op Seminarie 
Ypelaar geweest. Van Duinkerken schrijft daar aardige dingen 
over in zijn 'Brabantse Herinneringen'. 
Zijn oom was absoluut ongeschikt als docent. Alleen zijn kennis 
en vaardigheid in het Nederlands en het Latijn kon ermee door. 
De studenten maakten veel sneller de berekeningen bij wiskunde, 
maar ook beter: Asselbergs zat er nogal eens naast. Zijn Engels 
en Grieks waren belabberd. Hij beheerste de stof van de vakken 
die hij gaf niet. 
Van Duinkerken had over het algemeen geen hoge dunk van het 
onderwijsniveau op het seminarie en van de kwaliteiten -
uitzonderingen daargelaten - van de docenten. De meeste van 
hen zaten te wachten op een benoeming tot pastoor en hadden 
geen zin om zich volledig aan de wetenschap te geven. De 
familie Asselbergs heeft zeker een feestje gevierd toen bekend 
werd dat heeroom rector werd. 
Ook de priesterstudenten hadden niet het vereiste niveau om 
een wetenschappelijke studie te volgen en dat vond zelfs een 
dertienjarig vriendje van Van Duinkerken betreurenswaardig: "Wij 
gaan in het roomse leven van Nederland een tijd tegemoet, 
waarin het aankomen zal op intelligentie. 
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in het tweede graf, direct naast de Polen ligt Theodorus Asselbergs 

Niets is binnenkort hoger nodig." (Brabantse Herinneringen, p. 
86) Profetische gaven had die jongen. Later zou Van Duinkerken 
o.a. vanwege zijn ervaringen op Ypelaar zijn priesterstudie 
vaarwel zeggen en zich aan wetenschap en schrijven wijden. 
Staande bij het graf van Theodorus, moet ik denken aan diens 
buitengewone verstrooidheid, waar Van Duinkerken over schrijft. 
Toen de docenten voor het eerst zelf koffie uit een 
koffiezetapparaat moesten inschenken - daarvoor werd dat altijd 
door de huisknecht gedaan - vergat hij het kraantje te sluiten en 
riep: "Merci, merci, merci; ik zeg toch merci!" tegen de machine 
die onverstoorbaar voortging, koffie over zijn schoenen te gieten. 
Een heel mooie vond ik ook deze, die ik u niet wil onthouden. 
Toen de broer van Anton, Piet, in het ziekenhuis lag, ging 
heeroom hem iedere dag stipt om vijf uur opzoeken. Toen Piet 
weer thuis was, fietste hij naar Ginneken om zijn oom voor diens 
dagelijks bezoek te bedanken. Ze dronken thee, maar om half 
vijf werd heeroom onrustig en zei: "Nu je kopje uitdrinken, jongen, 
want ik moet naar Piet." 
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PAULUS VAN DAESDONCK 
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25 november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68 
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BRIEVEN VAN PAULUS 

: Vang 9 4851VL Ulvenhout 076-561 29 69 
: 37 13 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
: info@paulusvandaesdonck.nl website : paulusvandaesdonck.nl 

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

: Kees Leijten; Louis Vriens; Johan Mulders en Hans van der Zanden 
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout 076 5612742 leijtenhooijen@zonnet.nl 
: Kees Leijten. 

De heemkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1° zondag 
van de maand van 14.00 -16.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). 
Schenkingen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9.00-16.00 uur. 
Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (KvK 41.10.49.79) 
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PUBLICATIES ( verkrijgbaar in het museum ) 
1975 Monumentenboekje 
1977 Molen 'De Korenbloem' 
1977 130 jaar Mariaschool 
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1979 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
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1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
1985 Bibliografie 1 
1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 
1986 Wandelen in Strijbeek 
1987 Kerken in Bavel 
1987 Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 
1990 Gem. Nw Ginneken in verleden en heden 
1994 De Ginnekensche Tramweg Mij . 
1994 Bibliografie Il 
1996 Wandelen op Luchtenburg 
1996 Veldnamen 26 (Index) 
1996 Gemaallijst 1795 · 
1997 Straatnamen 
1999 Carnaval in Ulvenhout 
1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
2003 Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 
2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 
2007 50 Jaar KSO-Ulvenhout 
2008 Mattheusschool Galder 125 jaar 
201 1 Oude Namen in Nieuw-Ginneken 
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Het verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. 
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Naast diverse heemactiviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. 
Het lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2013-2014: € 19,- . 
Bij incasso€ 17,-. 




