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FIETSEN 
Op 17 mei organiseert Paulus zijn zoveelste fietstocht in ons 
heem, het heem van Paulus. Deze keer is Heusdenhout aan de 
beurt, het kleine kapeldorp van weleer dat begin zestiger jaren 
van de vorige eeuw werd platgewalst door gevoelloze 
plannenmakers. 
Een prachtig kapeldorp met schitterende boerderijen en 
prachtige natuur veranderde in een moderne stadswijk. 
Enkele artefacten bleven behouden. We bezoeken ze op 17 mei. 
In het museum herleven de wielerrondes van weleer en de 
moderne van nu. Meer dan honderd foto's vertellen u veel over 
het wielergebeuren in onze dorpen. 
Op 14 april luisterde meer dan 100 aanwezigen ademloos naar 
de boeiende verhalen uit de wielerwereld door een drietal 
kenners. Louis verhaalt erover. 
En nog meer mooie verhalen in deze Brieven. 
Jan van Eijck vertelt over een Bavelse schoolmeester. 
Dolf Piederiet over de oude leermeesters uit Heusdenhout. 
Laten nu beide verhalen dezelfde persoon als 'n onderwerp 
hebben. 
Geniet van de vele verhalen in deze Brieven. Geniet in de de 
komende maanden van mooi weer en veel cultuur bij het 

FIETSEN. 

info@paulusvandaesdonck.nl paulusvandaesdonck. nl 
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AGENDA 2014 (176) 
apr. 
03 Paulus bestaat 39 jaar 
23 Lintjesregen bij de eerste Koningsdag. Ook bij Paulus 

mei 
01 
04 
17 

juni 
01 

juli 
06 

aug. 
03 
15 

sept. 
07 
13 
22 

okt. 
05 
15 
20 
25 

nov. 
01 
16 

Brieven van Paulus 199 
museum open 
excursie naar Landgoederen in Heusdenhout 
Aanmelden bij secretaris vóór 15 mei 

museum open 

museum open 

museum open 
BRIEVEN VAN PAULUS 200 

laatste 18 zondag :KONINGEN DER KERMISKOERSEN 
open Monumentendag - nog een keer de tentoonstelling 
lezing Genealogie 

opening tentoonstelling 70 jaar bevrijding 
Brieven van Paulus 201 
jaarvergadering - lezing 70 jr bevrijding 
en 26 Fietstocht tgv 70 jaar bevrijding: 
Chaam - Anneville - museum - Galder - Chaam 

museum open 
lezing over Restauratie Boerderijen door Huub Oome 

wijzigingen voorbehouden 
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

1° 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 
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heemkundekring 
PAULUS VAN DAESDONCK 

Beste leden van Paulus van Daesdonck 

Onder grote belangstelling werd op 6 april de nieuwe tentoon
stelling 'De Koningen der Kermiskoersen' geopend door dhr.Bert 
Rops, geboren en getogen in Ulvenhout en nu al weer vele jaren 
voorzitter van het bestuur van de Acht van Chaam. 

Erg leuk was het dat Jan Janssen, de grootste wielrenner uit de 
Nederlandse geschiedenis, spontaan bereid was acte de 
présence te geven en ook op een heel interessante manier een 
aantal ervaringen met ons deelde. . 
Tijdens deze opening en ook op de lezingavond en 
forumdiscussie op 14 april heeft u kennis kunnen nemen van de 
diverse standpunten en meningen vanuit verschillende gezichts
velden van de wielersport. 

Samen met de verhalen en alle kennis en ervaring van de ( oud
organisatoren van de wielercriteria in de zes dorpen in ons heem 
geeft dat voldoende aanleiding om tijdens een bezoek aan de 
tentoonstelling 'De Koningen der Kermiskoersen' de herinnerin
gen en emoties uit het rijke wielerverleden te doen herbeleven. 
De tentoonstelling is tot en met 15 sept. te bezichtigen. 

Op 17 mei stappen we op de fiets voor onze jaarlijkse excursie; 
deze keer naar de buitenplaats 'Weilust' en de St. Annakapel in 
Heusdenhout. Hierover verder in deze Brieven meer. 

Veel leesplezier in deze Brieven van Paulus 199. 

Gerard Oom en , voorzitter 



200 

HISTORISCH HEUSDENHOUT 
17 MEI - FIETSEXCURSIE HISTORISCHE PLAATSEN 
door Gerard Oomen 

In maart hebben velen genoten van de lezing van Wim Joosen 
over het dorp Heusdenhout. Ook onze jaarlijkse excursie op de 
fiets heeft de bestemming Heusdenhout. 
Zeer veel panden zijn na de annexatie in 1961 afgebroken maar 
enkele historische gebouwen zijn bewaard gebleven. 
We gaan o.a. naar de buitenplaats 'Weilust' ( bestaande uit vijf 
Rijksmonumenten) en naar de St. Annakapel. 
Het gezamenlijke vertrek op 17 mei is om 13.30 uur op de 
parkeerplaats bij 'Korenmolen · De Hoop' in Bavel. Via de 
Kluisstraat fietsen we naar de buitenplaats 'Weilust' waar we van 
de fam. Romme, de huidige eigenaren en bewoners, een 
toelichting krijgen in de speciaal ingerichte ontvangstruimte. 
Daarna naar de St. Annakapel met een toelichting door mevr. 
Bep Kerstens. Op het voormalige kruispunt van Heusden
houtseweg en de Kapelstraat beschrijft dhr. Wim Joosen wat hier 
vroeger allemaal te zien was. Dan weer terug naar Bavel, nu via 
een iets andere route die over de nieuwe fietsbrug naar 
"Korenmolen De Hoop" leidt. 
Vanaf de molen tot weer terug bij de molen is de totale 
fietsafstand ongeveer 8 km. 
Volgens de planning zullen we hier om 16.15/16.30 uur weer 
aankomen. Deze excursie is alleen voor leden en voor hen die 
lid worden. 
Graag via de mail uw deername aanmelden voor 15 mei: 
info@paulusvandaesdonck.nl 

* * * 
VERWOESTE PANDEN - 70 JR BEVRIJD 
In oktober van dit 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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JAN JANSSEN EN BERT ROPS OPENEN TENTOONSTELLING 

"KONINGEN DER KERMISKOERSEN" 
verslag Louis Vriens 

Koningen der Kermiskoersen 
Onder typische "klassieker-omstandigheden", een schraal lente
zonnetje en af en toe een spatje regen, openden Bert Rops en 
Jan Janssen zondag 6 april de tentoonstelling: "Koningen der 
Kermiskoersen". 
De tentoonstelling gaat over de gloriedagen van de lokale 
kermiskoersen, waarbij specifiek aandacht voor de koersen van 
Ulvenhout, Bavel en Galder. De tentoonstelling wordt uitgebeeld 
door een veelheid aan foto's, attributen en affiches. De massale 
bezoekersopkomst geeft aan dat het onderwerp nog volop leeft 
in onze streek. 

Ulvenhout versus Chaam 
De voorzitter van het comité "Acht van Chaam" Bert Rops en 
Tour-winnaar Jan Janssen verrichten samen de opening. 
Als rasechte Ulvenhouter en ·kenner van de lokale kermiskoersen 
memoreert Bert de specialismen van de drie totaal verschillende 
koersen. 
Zo heerste er tijdens de "Ronde van Galder" altijd een "Belgi
sche sfeer", je moest, of je nu wilde.of niet, steeds over die zwa
re kasseienstrook met een lengte van maar liefst 700 meter. 
Tevens was het mogelijk om op de dag zelf nog in te schrijven, 
de vorm van de dag was bepalend. 
Bij het "Bavels Spektakel" was er gratis entree, blijkbaar zat het 
comité er financieel warmpjes bij. Hij herinnert zich nog goed de 
bijdragen van de lokale vedetten Hans Goeijers en zijn vrouw 
Marion Bax. 
Tijdens het "Wielergala in Ulvenhout" liep het gehele dorp uit. De 
"Bouwvakkersronde", zoals Ulvenhout ook wel werd genoemd, 
moest soms wedijveren met die van de Acht van Chaam. Dit was 
het geval toen, op de woensdag na de Tour, beide comités de
zelfde datum claimden. De KNWU moest er aan te pas komen 
om een oordeel te vellen; Chaam trok aan het langste eind. 
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Bert Rops (IJ en Jan Janssen 

de vertegenwoordigers van de drie rondes foto 's Louis Vriens 
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Wielerbanen in het Ginneken 
Van bijzondere historische maar ook sportieve waarden waren 
de wielerbanen uit de beginjaren van de vorige eeuw in het 
Ginneken. Met name de baan aan de Reeptiend was een baan 
met allure. Op deze buitenpiste streden nationale en internatio
nale vedetten om de overwinning. Op hoogtijdagen kwamen er 
meer dan 10. 000 toeschouwers. Zij moedigden hun vedetten 
aan. Onder deze vedetten bevonden zich o.a.: Kees Pellenaars, 
Piet van der Horst, Jan Pijnenburg en de helaas te vroeg 
overleden Philip Reijnders. 

Met kneuzingen aan de start 
Jan Janssen kan zich de Ronde van Ulvenhout uit 1972 nog 
goed herinneren. Twee dagen voor aanvang van deze Ronde 
kwam hij in Made zwaar ten val. Verontrusting rees bij de 
organisatoren in Ulvenhout. In paniek belden ze Jan of hij toch in 
godsnaam in Ulvenhout wilde starten. Met tal van kneuzingen en 
een ingezwachtelde arm gaf Jan gehoor aan hun oproep. 
Tot ieders verbazing wist Jan de Ronde ook nog te winnen. De 
organisatie en het massaal toegestroomde publiek waren dolblij. 

Opening tentoonstelling 
Het moment van de opening is aangebroken. Onder luid applaus 
openen Jan Janssen en Bert Rops de tentoonstelling: "Koningen 
der Kermiskoersen". Zij doen dat door het onthullen van een 
fotocollage waarop de Ulvenhoutse overwinning van Jan in 1972 
uitgebreid is afgebeeld. 

Verzamelen van koersherinneringen 
Veel dank is verschuldigd aan Piet van der Linden (Ronde van 
Galder), Frans van Aert, Sjaak Diepenbroek, Jan Sommen 
(Wielergala van Ulvenhout), en Frans van Gils (Spektakel van 
Bavel); zij hebben maandenlang gewerkt aan het verzamelen 
van allerlei koersherinneringen. Dank aan Henk Theuns voor het 
beschikbaar stellen van zeldzame wielertricots en aan Ad Leuris 
voor het opstellen van een digitale presentatie met historische 
wielerbeelden. Kees Leijten, Joke van Baal en Karel van den 
Hout participeerden namens het bestuur van Paulus. 



Jan Janssen wint de ronde van Ulvenhout in 1972 
foto Johan van Gurp I fotocollectie Stadsarchief Breda 

De tentoonstelling schetst een heroïsche periode waar coureurs 
uit binnen - en buitenland streden om de hoogste sportieve eer. 

Een tentoonstelling over volkssport van de bovenste plank met 
unieke beelden en anekdotes die u zeker niet mag missen. De 
tentoonstelling loopt v~n 6 april - 15 september 2014. 

* * * 

IN MEMORIAM 
1 n de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van 

03/03 Marie van Haperen - Graumans De Donk Ulvenhout 96 jr 
27 /03 Herman Bogers mgr. Van Hooijdonkstr 16 Ulvenhout 83 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van 
onze leden 'n rouwbrief en/of een bidprentje of herdenkings 
plaatje 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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LINTJESREGEN 
Ook dit jaar zijn er weer leden van Paulus door d~ K?ning 
onderscheiden voor hun bijdragen aan de samenleving in de 
afgelopen jaren. 

Nel van Loenhout uit Bavel heeft in Bavel belangrijke bijdragen 
geleverd aan het dorpsleven. .. 
Ook voor Paulus is Nel al vele jaren een belangnJke kracht. 
Nel heeft de klederdracht, de mutsen, jarenlang onder haar 
hoede gehad. Regelmatig is ze op zondag in het museum om te 
assisteren als vrijwilligster 

Kees Vergouwen op nog geen honderd meter van het museum 
wonend, blinkt uit door het vrijwilligerswerk. 
Vooral in de Blauwe Kamer wordt hij op handen gedragen voor 
zijn activiteiten op dat instituut voor dubbel gehandicapten 
Ook de Stichting Restauratie Kerkgebouwen kan steeds op hem 
rekenen. • 

Paulus feliciteert beide leden met de hoge onderscheiding. 

PaulusMail GOED IDEE? 
Reeds zeven jaar sturen wij de leden die dat wensen op on~_ere
gelde tijden een mail met een overzicht van op handen ZtJnde 
activiteiten. De mails worden onder BCC verzonden waardoor 
uw privacy verzekerd is. 
De helft 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 binnen-
kort ontvangt u uw eerste PaulusMail 
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HERKENT U IEMAND ? 
Op bovenstaande foto uit 1955 staan twee ons bekende perso
nen: Burgemeester Rouppe van de Voort (lichte hoed) en Kees 
Dekker~, directeur van openbare werken (zwarte hoed). 
Maar wie kent u nog meer. De foto is al 60 jaar oud. 
Velen zullen dus al overleden zijn. 
Laat ons de namen weten van personen die u herkent. 
De foto hangt ook sterk vergroot op onze tentoonstelling. 
Help ons. 

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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NIEUWS 
'T MUSEUM 

(EN ANDER NIEUWS) 102 

DE KONINGEN DER KERMISKOERSEN 

De dorpen in de voormalige gemeente Nieuw-Ginneken waren 
een halve eeuw geleden bekend om hun wielerkoersen. Bavels 
Spektakel; Criterium van Ulvenhout en de Ronde van Galder. 
In de twintiger jaren de Wielerbaan Ginneken, thans weer de 
Ronde van Ginneken ~n sinds vorig jaar de Ronde van 
Heusden hout. 
Zes dorpen met evenzoveel wielerkoersen in de voormailge 
gemeente Ginneken en Bavel. 

Op zondag 6 april toen vele wielerliefhebbers op de televisie de 
Ronde van Vlaanderen volgden, werd in ons museum de 
tentoonstelling van ons museum geopend. 

Bert Rops, Ulvenhouter en wielerkenner bij uitstek, vertelde over 
de koersen uit zijn jeugd , de verschillen tussen de koersen in de 
dorpen. Jan Janssen vertelde over zijn leven als coureur en 
haalde vele mooie herinneringen op. 
Het publiek genoot van hun verhalen. 

Samen met Bert opende Jan de tentoonstelling. 

KONINGEN DER KERMISKOERSEN 

Een grote groep belangstellenden bezochten die middag de 
tentoonstelling, ondanks de Ronde van Vlaanderen met vele 
valpartijen op de televisie 
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foto Iwan Turzanski 

GARAGE VAN HOOIJDONK VERHUISD 
Onze sponsor Garage van Hooijdonk te Ulvenhout is 14 april 
verhuisd uit de Dorpstraat naar de Chaamsebaan, bij de A58. 
Vele jaren waren de bedrijven van de broers van Hooijdonk 
gevestigd in de Dorpstraat rondom de Annevillelaan.,. 
Jan met de kruidenierswinkel op de hoek van de Annevillelaan. 
Wim met de dierenspeciaalzaak en autorijschool even verder. 
Janus met zijn Taxibedrijf aan de overzijde 
Gerrit met zijn Garagebedrijf op de hoek van de Annevillelaan. 

Vele jaren geleden begon Kees van Hooijdonk met zijn bedrijvig
heid. Kleinzoon Kees verhuist met zijn garagebedrijf als laatste 
van de Van Hooijdonk-clan uit de Dorpstraat. 
Een interessant stuk middenstandsgeschiedenis. Paulus wenst 
Garage Van Hooijdonk veel succes op de nieuwe locatie 
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VAN DEN BOSCH NAAR ANTWERPEN 
OVER HOOGSTRATEN 

door Toon van Miert 

In Brieven 198 geeft Jef Schellekens uit Hoogstraten in een 
sympathieke brief aan Kees Leijten nog wat interessante 
informatie over de historie van de verbinding Antwerpen - Den 
Bosch. 
Jef noemt zijn informatie 'een weetje'; het is natuurlijk meer dan 
dat: die weg is voor de economische groei van Hoogstraten heel 
belangrijk geweest. 
Het volgende is echt niet meer dan een leuk weetje, dat met die 
verbindingsweg te maken heeft. 
Hoogstraten speelt een belangrijke rol in het vroeg 16e eeuwse 
Mariken van Nieumeghen; waarschijnlijk 1518 in Antwerpen 
uitgegeven. Het wordt een mirakelspel genoemd, hoewel het niet 
echt een Mariamirakel is. 
Tragische Mariken komt in Nijmegen in contact met de duivel 
(Moenen) die haar - inmiddels Emmeke genoemd omdat de 
naam Mariken de duivel te veel aan Maria doet denken - mee 
neemt naar de stad des verderfs, Antwerpen. Daar zal hij haar 
alle talen en de zeven vrije kunsten leren. Ze verblijven een paar 
dagen in 's-Hertogenbosch en reizen dan over Hoogstraten 
verder naar Antwerpen. 
In Hoogstraten maakt Mariken het belangrijkste refrein uit het 
werk, met als steeds terugkerende regel: 

"Door donconstighe gaet die conste verloren.", 
wat zo ongeveer betekent dat de kunsten zullen verdwijnen door 
diegenen die de kunsten verachten. 

Och, het is maar een weetje. 

p. s. Als je vanuit Tilburg over de 'oude weg' naar Den Bosch rijdt, 
moet je altijd stoppen bij de verkeerslichten bij Helvoirt. Links zie 
je dan het café 'De zwarte leeuw' liggen, waarvan de oudste 
vermelding uit 1438 dateert. De zwarte leeuw staat al eeuwen 
lang in de vlag van het oude graafschap Vlaanderen; nu in de 
vlag van het Vlaamse Gewest. De herberg ligt niet ver van de 
Antwerpse Baan. 
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Een vogel in de wind, M 
Een blij en lachend kind, 
Een .zorgzaam mens, 
Zonder behoefte, zonder wens. 0 
Geen onderscheid makend, 
Dag en nacht steeds wakend, E 
Immer bereid en opgetogen 
Over fornuis en wieg gebogen. 
Je rijkdom zijn wat bloemen D 
En kleuters die je mama noemen. 
Zij betekenen je méér dan goud, E 
Omdat je zielsveel van hen houdt. 
Eenvoudig, moedig, simpel 
Verdien je vast een wimpel, R 
Maar ook zonder 
Noem ik je een wonder. 
Geen roem wordt je bedeeld. D 
Toch is je liefde altoos verdeeld 
Voor echtgenoot en kinderen 
Onverwoestbaar, niet te hinderen. A 
Je houdt van ieder wezen 
En wordt niet graag geprezen. 
Je bent zo lief, zo écht, zo trouw G 
Je bent een schat, m'n lieve vrouw. 

F. VLAMECOAT 
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ONTWIKKELING VAN HET 
WIELRENNEN IN WEST-BRABANT 

LEZING DOOR REIN LAMBREGTS 
verslag Louis Vriens 

Rein Lambregts 
De vader van Rein Lambregts maakte in de jaren 20 en 30 van 
de vorige eeuw furore bij de nieuwelingen en de amateurs. Hij 
reed wedstrijden met Valentijn en Maas, niet de minsten in die 
tijd. De dienstijd strooide helaas roet in het eten. In 1932 hing ~ij 
zijn fiets aan de wilgen en koos voor de groentehandel van zIJn 
vader. Vaak onderweg, bezocht hij vrienden uit de wielerwereld. 
Zoon Rein mocht mee en hoorde al op jonge leeftijd allerlei 
straffe wielerverhalen. Rein heeft deze verhalen goed onthouden 
en later op sublieme wijze in diverse wielerboeken verwoord. 
Niet alleen als schrijver van boeken maar ook als bestuurder en 
organisator is Rein betrokken bij het West-Brabantse wielren~en. 
Van 1978 tot 1986 was hij voorzitter van de Jeugd WIeler 
Vereniging Oosterhout en ruim twintig jaar was hij voorzitter van 
de Brabantse Wieler Federatie. Op dit moment is Rein 
vicevoorzitter van het district Zuid-West van de KNWU. 

Rasverteller . 
Rein gebruikt het verhaal over zijn vader als intro voor zijn lezing. 
De lezing is doordrenkt met wielerfeiten uit vervlogen jaren. Rein 
weet de goed gevulde zaal intens te boeien. Het wielerminnend 
publiek hangt als het ware aan zijn lippen, we hebben hier te 
maken met een rasverteller. 

Hoge bi 
Rein vangt zijn lezing aan in 1867 waar de Fransman Michaux 
op de Wereldtentoonstelling te Parijs de Hoge bi introduceert. 
Deze Hoge bi is een vroeg type fiets, en bestaat uit een heel 
groot voorwiel en een heel klein achterwiel. De Hoge bi heet in 
het Nederlands ook wel vélocipède. In 1878 bedenkt Sergeant er 
een ketting bij en het prototype van de moderne racefiets is 
geboren. 
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In 1880 wordt de eerste wielerclub in Nederland opgericht 
genaamd: "Immer Weiter", waarna in 1885 de oprichting van de 
ANWB volgt. Wielrennen op de openbare weg is verboden 
zodoende dat men in 1886 de eerste wielerbaan aanlegt te 
Amsterdam. De baan wordt vernoemd naar de legendarische 
Jaap -~den. Hij wint in 1894 twee wereldkampioenschappen 
nameltJk: het WK op de fiets en het WK op de schaats. 

Raayberg 
In 1897 behaalde Bergenaar Jacques Smout een diploma van de 
ANWB omdat hij in 6 uur 153,6 km had afgelegd. In die tijd wordt 
er op de Raayberg te Bergen op Zoom een wielerbaan aange
legd. Frans Hoeks uit Hoogerheide vestigt een nieuw uurrecord 
achter de zware motoren en legt maar liefst 72,6 km af. Ook Piet 
Moesko~s, vijfvoudig kampioen sprint bij de profs, verschijnt 
regelmatig aan de start op de Raayberg. 
In de jaren 20 behaalt Bergenaar Toine Mazairac grootste suc
cessen als amateursprinter. 

Wielerbaan Ginneken 
In 1925 wordt er ook in het Ginneken een wielerbaan aangelegd 
ac~t~r het café van Frans Marijnissen aan de Galderseweg 
(hu1d1ge Kogelvanger). Op 19 april opent burgemeester Serraris 
onder grote belangstelling deze baan, het is direct een groot 
succes. Het koppel Pijnenburg-Braspennincx is onverslaanbaar. 
A~dere bekende lokale renners zijn: Marinus Valentijn (Sir,tt 
Wtl!ebrord), Piet van der Horst (Ginneken), Frans van der Reijt 
(Pnncenhage), Philip Reijnders (Ulvenhout) en Thijs van Oers 
(Langeweg). Begin jaren 30 beleeft de wielerbaan een heuse 
bloeiperiode, de Bredase zakenman Schiefelbusch renoveert de 
wielerbaan. Op hoogtijdagen komen en zo'n 13.000 
toeschouwers. 
Het Bredase kwartet amateurs: Jack van Eijck, Cees Machiel
sen, Nico ~an Gageldonk en Hein Jansen verslaat in de ploegen
achtervolging de Nederlandse selectie voor de Olympische 
Spelen. Helaas komt er tijdens WO Il een V1 terecht op de 
wielerbaan, de baan wordt hierdoor voor een groot deel verwoest 
en later niet meer opgebouwd. 

Jack van Eijck, Cees Machiel-sen, Nico van Gage/donk en Hein Jansen 

Na de WO Il verschuift het accent van het wielrennen op de 
baan naar het wielrennen op de weg. . 
Wegwedstrijden 
In de jaren 30 worden er, naast de baanwedstrijden, ook wed
strijden op de weg georganiseerd. De eerste Acht van Chaam 
wordt verreden in 1933 en gewonnen door Thijs van Oers. 
Andere criteriums zijn er dan ook al in Ossendrecht, Roosendaal 
en Wouw. In 1934 wordt het NK op de weg verreden te 
Hoogerheide. Ook in 1934 wordt Terheijdenaar Kees Pellenaars 
op 21-jarige leeftijd in Leipzig winnaar bij de amateurs. Direct 
daarna wordt hij prof en wint het NK van 1936. Voor Kees volgt 
nog een lange succesvolle carrière als weg- en baanrenner. 

Dood Philip Reijnders 
In 1934 verongelukt de succesvolle Ulvenhoutse baanrenner 
Philip Reijnders. Samen met collega-renners Sam Hoevers en 
Klaas van Nek zijn ze op de terugweg van een wedstrijd in Leeu
warden. In de mist botst hun auto op een stoomtram. Alle drie 
komen om het leven. Een groot drama voor de nabestaanden en 
de vele supporters, Reijnders werd 27 jaar. (zie BvP194p221) 
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Koning der Kermiskoersen 
John Braspennincx, vermaard wielrenner; 3 maal kampioen van 
Nederland, 128 overwinningen bij de profs en in 1938 benoemd 
tot Koning der Kermiskoersen in België, wordt later nog meer 
vermaard als Smokkelkoning. Vooral tijdens de oorlogsjaren van 
40-45, Dré Graumans (Den Dré van Ulvenhout) schreef er een 
prachtig boek over. 

Kees Pellenaars 
Een man die ongetwijfeld veel voor de Nederlandse wielersport 
heeft betekend is Kees Pellenaars. Zowel als renner en later als 
ploegleider. Hij was in 1934 de eerste Nederlander die 
wereldkampioen op de weg werd bij de amateurs. Twee jaar 
later werd hij Nederlands kampioen. Pellenaars was ook een 
uitstekend baanrenner, die vaak koppelkoersen reed samen met 
Cor Wals. In 1950 maakte een ernstig ongeluk een einde aan 
zijn actieve carrière: tijdens de Ronde van Duitsland reed hij met 
80 kilometer per uur tegen een Amerikaanse legertruck. Hij 
raakte zo zwaargewond dat een Belgische krant al een 
overlijdensbericht afdrukte. 

Een jaar later deed voor het eerst een Nederlandse ploeg mee 
aan de Tour de France, en Kees Pellenaars werd de ploegleider. 
Het werd een onvergetelijk debuut: Wim van Est veroverde als 
eerste Nederlander de gele trui en reed daarmee een dag later, 
tijdens de afdaling van de Col d'Aubisque, in het ravijn. 

In de jaren daarna haalden coureurs als Van Est, Gerrit Voorting 
en Wout Wagtmans de nodige overwinningen. De Tour, en ook 
Pellenaars, werd in Nederland zeer populair. Hij was jarenlang 
leider van de Televizier- en Goudsmit Haft-equipes. Zijn meest 
succesvolle renner in die tijd was Henk Nijdam, Halverwege de 
jaren 70 trok Kees Pellen aars zich uit de wielersport terug. Hij 
overleed in 1988, 74 jaar oud. 

Wim van Est 
Wim van Est begon zijn wielercarrière als amateur in 1946 op 
23-jarige leeftijd. Zijn eerste grote overwinning was de lange 
(meer dan 550 km) klassieker Bordeaux-Parijs in 1950. 

Rein Lambregts 

Het daaropvolgende jaar pakte hij een etappeoverwinning en de 
gele trui in de Ronde van Frankrijk. De dag _na zij~ overwinn~~g 
viel hij tijdens de afdaling van de Col d'Aub1sque m een ravIJn. 
Een huilende Van Est wordt aan een ketting van fietsbandjes 
omhoog gehesen gelukkig bleef hij vrijwel ongedeerd, Van Ests 
faam groeide nog meer door de Pontiac-reclame: "Zeventig 
meter viel ik diep, mijn hart stond stil, maar mijn Pontiac liep ... " 
Van Est was niet alleen de eerste Nederlander in de gele trui, 
maar in de Ronde van Italië ook de eerste Nederlander die in de 
Giro een etappe won en de roze trui droeg. Hij was ook 
succesvol als baanwielrenner en werd wereldkampioen achter
volging. 

Wout Wagtmans 
Wout Wagtmans werd in 1947 amateur en werd twee jaar later 
Kampioen van Nederland. In 1950 werd hij noodgedwongen 
professional, omdat hij voor een overwinning geld zou hebben 
aangenomen. Hij was precies één dag prof toen hij meedee~ 
aan het NK en een opzienbarende koers reed: alleen Gerrit 
Schulte kon hem, met moeite, voorblijven. Daarna had hij een 
glansrijke carrière: hij deed acht maal mee aan de Tour d! 
France en droeg de gele trui in 1954, 1955 en 1956. Ook won hIJ 
drie etappes in de Ronde van Italië en een aantal eendaagse 
wedstrijden. Op de baan was Wagtmans ook succesvol. 
Hij beëindigde zijn wielerloopbaan in 1961 en was in 1967 leider 
van de Nederlandse tourploeg rond Jan Janssen. Wagtmans 
overleed in 1994, 64 jaar oud. 
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Toon van Miert en Rein Lambregts (boven), Natascha Knaven
den Ouden en Pierre Pellenaars 
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DE ONTWIKKELING VAN HET 
WIELRENNEN IN WEST BRABANT 
PIERRE PELLENAARS, REIN LAMBRECHTS EN 
NATASCHA KNAVEN - DEN OUDEN DISCUSSIEREN 
ONDER LEIDING VAN TOON VAN MIERT 
verslag Louis Vriens 

Na de lezing van Rein Lambregts vindt ondér leiding van Toon 
van Miert een discussie plaats over de ontwikkeling van het 
wielrennen in West-Brabant. 

Natascha Knaven-den Ouden woonachtig te Meerle (B) is 
voorzitter van Wielervereniging Breda. Beroepsmatig is ze werk
zaam als fysiotherapeute. Tijdens haar carrière als wielrenster 
werd ze verschillende keren Nederlands kampioen. Inmiddels is 
ze getrouwd met Servais Knaven en moeder van vier dochters. 
Pierre Pellenaars is de zoon van de beroemde wielrenner Kees 
Pellenaars. Hij besluit om na een succesvolle maar korte 
wielercarrière te kiezen voor een carrière als econoom in het 
bedrijfsleven. 

Discussie 
Discussieleider Toon van Miert· bevraagt de drie deelnemers 
over verleden, heden en toekomst van het wielrennen in West 
Brabant. 

Pierre Pellenaars belicht het verleden door het leven van zijn 
vader te schetsen als wielrenner gedurende de crisisjaren. 
Tijdens deze periode ontwikkelde Kees Pelleaars zich niet alleen 
als succesvol renner maar ook als succesvol regelaar. 
Hij regelde dingen voor collega-renners en sprong vaak voor hun 
in de bres. Dit bleef hij doen ook na zijn actieve wielercarrière. 
Zo kwam hij in 1951 als ploegleider terecht bij de eerste Neder
landse Tourploeg Het ging er erg amateuristisch aan toe. 
In eerste instantie wilde er niemand mee naar de Tour. Er was 
niets te verdienen. In 1952 bracht Pellenaars hierin verandering. 
Hij zocht geldschieters en bouwde een professionele ploeg. 

-~~---===-------------
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Deze ploeg kon beschikken over goede ondersteuning en goed 
materieel. De toenmalige wielerbond vond het maar niks maar 
Pellenaars ging door en de resultaten kwamen vanzelf. In 1964 
was de "Televizierploeg" de enige ploeg waar de renners een 
contract op zak hadden en waar ze ook sociaal waren verzekerd. 
Pellenaars werd bekend om zijn zakelijkheid en organisatorische 
kwaliteiten, hij was hard maar rechtvaardig. Dat leverde hem 
veel vrienden, maar ook vijanden op. 

Op de vraag waarom het vrouwenwielrennen zo veel minder 
aandacht krijgt als het mannenwielrennen verschillen de menin
gen. Volgens Natacha bestaat momenteel 40% van alle 
toerfietsers in Nederland uit vrouwen en dit zit nog behoorlijk in 
de lift. Aandacht van de media voor de dames is soms wat 
mager, helaas. In België komen er wel meer professionele 
damesploegen zoals bijvoorbeeld "Boels-Dolmans", deze ploeg 
timmert flink aan de weg. Volgens Pierre heeft het ook te maken 
met de afgesloten contracten van sommige televisie-maatschap
pijen, zij zoomen meer in op het mannenwielrennen. 

criteria 
Blijven de criteriums bestaan, waar blijft het publiek? 
Volgens Rein Lambregts loopt het toeschouwersaantal sterk 
terug bij de nog bestaande rondjes rond de kerk. 
De gerenommeerde, van oudsher bestaande, criteria blijven het 
waarschijnlijk wel volhouden maar het wordt niet meer zo druk 
als in de tijd van Jan Janssen. Pierre geeft aan dat er vroeger 
nauwelijks volksvermaak was en er daardoor veel meer 
toeschouwers naar de criteriums trokken. Vandaag de dag is er 
veel meer te doen, men loopt niet zo makkelijk meer uit voor een 
wielercriterium. De profcontracten van de huidige renners zijn 
veel lucratiever dan vroeger. Het startgeld is zo hoog geworden, 
waardoor de criteria dit nauwelijks nog op kunnen brengen. Het 
wielrennen is uitgegroeid tot een mondiale professionele sport 
waar veel geld in om gaat. De belangen zijn groot, renners rijden 
in Amerika, Australië en China. 
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toekomst 
Hoe zit de toekomst van het wielrennen er in onze contreien ? 
Volgens Natascha ziet die toekomst er goed uit als ze af gaat op 
het huidige jeugdledenaantal van de Wielervereniging Breda. 
Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest, momenteel heeft de 
vereniging 63 jeugdleden. Wat ook opgemerkt moet worden is 
dat er 22 jeugdige sporters met· een licht verstandelijke beper
king meefietsen in Breda. Ze krijgen speciale begeleiding en een 
kans om het wielrennen op hun manier te beleven, ze bloeien 
daardoor helemaal op. Het is een uniek project in Nederland. 
Volgens Pierre heeft die toekomst te maken met keuzes na de 
middelbare school. Ga je studeren of kies je fulltime voor de 
sport. Het niveau is zo hoog dat je een keuze moet maken, 
combineren lukt niet meer. 

Vragen uit het publiek leveren nog de nodige discussies op. Zijn 
de pelotons bij de wegwedstrijden niet veel te groot (valpartijen). 
Waar is het respect van de renners voor elkaar. Wat doen die 
rare toeschouwers aan de kant en moeten de oortjes niet uit de 
ploegleidersauto. Afsluitend kunnen we in ieder geval 
constateren dat het onderwerp "wielrennen" nog volop leeft bij 
het massaal opgekomen publiek. 
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MEESTER JAN KUIJPERS 1805-1881 
De onderwijscarriere van meester Jan Kuijpers (1805-1881) uit Bavel -
Geboren in Bavel, kwekeling in Gilze, meester in Heusdenhout en 
hoofdonderwijzer in Riel 

door Jan A.M. van Eijck (Goirle) 

Een zilveren medaille als aanleiding 

De zilveren medaille bij het gouden jubileum in 1873 van 
schoolmeester Jan Kuijpers jn Riel, met doosje jarenlang keurig 
bewaard door Kees Schellekens Alph.zn, zijn achterkleinzoon. 

Aanleiding voor dit onderzoek was de zilveren medaille die 
meester Kuijpers uit Riel in 1873 gekregen had, omdat hij 50 jaar 
onderwijzer was (zie foto). De tekst op deze medaille- luidt: 
AAN J. KUIJPERS TE RIEL/ VOOR GETROUWE EN IJVERIGE 
VERVULLING DER BETREKKING VAN ONDERWIJZER 
GEDURENDE EENE HALVE EEUW I VAN WEGE DEN 
KONING/ 3 MAART 1873. 
Ik kreeg deze prachtige medaille - nog in het originele doosje -
ter inzage van Kees Schellekens (1924-2013) uit Moergestel. 
Kees Schellekens, geboren in Riel in 1924, was de achter
kleinzoon van meester Kuijpers: de moeder van zijn grootvader 
Cornelis Schellekens was diens dochter Clasina Kuijpers! 
1 k wist me aanvankelijk geen raad met die medaille "vanwege 
den Koning Willen 111": wie vroeg zo'n ding aan, en hoe kwam je 
ervan in het bezit? Ik ging op onderzoek uit! 
Toevallig vond ik in het boek Gilze Duizend Jaar, dat zijn collega
onderwijzer Gregor Schrauwen uit Gilze in 1867, zes jaar vóór 
Kuijpers, ook zo'n medaille had gekregen. 
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En nog wel dezelfde: ook ter gelegenheid van zijn 50 jarig 
jubileum als onderwijzer! 
En die medaille werd Schrauwen aangeboden door de school
opziener Diepen! Lees mee in het krantenknipsel uit dagblad De 
Tijd van woensdag 30 oktober 1867 (hierboven) 
Mijn eerste vraag was dus opgelost: de schoolopziener -
onderwijsinspecteur zouden wij nu zeggen - J. Diepen uit Tilburg 
zorgde voor de aanvraag van zulke zaken als een medaille! · Dat 
ik daar niet eerder aan gedacht had! Bovendien kreeg 
Schrauwen van Diepen ook nog een kristallen beker met zilveren 
voet met een persoonlijke inscriptie, zo vond ik later in de 
Documentatie Schrauwen! · 
Maar ik vond nog veel meer over meester Kuijpers terug, toen ik 
eenmaal op de goede weg was! Over zijn opleiding, zijn eerste 
baan in Heusdenhout, zijn sollicitatie in Riel en nog -wat 
kleinigheidjes uit zijn Rielse tijd. Zoveel dat ik zijn gehele 
loopbaan als onderwijzer goed kan schilderen. 
Het onderwijs in de 198 eeuw 
Voor een goed begrip eerst even iets over het onderwijs in de 
19e eeuw. Door de Verlichting veranderde er iets essentieels: 
vanaf 1806 was elke gemeente verplicht aan al zijn burgers van 
6-12 jaar gelegenheid tot onderwijs te geven; de school moest 
bestaan uit 3 klassen of groepen. 
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De gemeente was verantwoordelijk voor d~- aanstelling v~n 
onderwijzers; de provincie betaalde de onderwtJzers; er kwam m 
1806 ook een onderwijsinspectie in de persoon van de 
schoolopziener; en er bestonden nog géén kwe~kschol~n voor 
het onderwijs tot ca. 1900, op een enkele uitzondering na 
(Haarlem, Groningen en Amsterdam). De opleiding geschiedde 
meestal in het meester-gezel systeem. Leerplicht was er nog 
helemaal niet; dat zou duren tot 1901 (de Leerplichtwet, 1900) 

De eerste stappen van Jan Kuijpers in het onderwijs: 
opgeleid als kwekeling in Gilze . 
Jan Kuijpers was volgens zijn trouwakte van de gemeente Gilze 
en Rijen (1845) geboren in Bavel, gemeente Ginneken en Bavel, 
op 30 november 1805. De gehele geboorteakte is dan in het 
parochieregister uiteraard nog in het Latijn! Hij zal ongetwijfeld in 
Bavel naar de dorpsschool zijn gegaan. Wellicht zelfs nog e~n 
jaar extra als hulpje van de meester. Dat gebeurd~ vaak -~n 
vroeger tijden. Het zou ook kunnen dat Jan Ku~Jper~ ZIJ~ 
"zevende klas" zoals wij dat later zijn gaan noemen, al m Gilze b1J 
Schrauwen heeft gevolgd; want die heeft in 1818 al onder zijn 
prijswinnaars van de "bovenbouw" (de 3e klasse) een Joh~~nes 
Kuijpers onder zijn leerlingen! In ieder geval komt Jan KuIJpers 
ongeveer in 1819 te voorschijn als een van de eerste 
kwekelingen van meester Schrau_wen in Gilze. We kunnen dat 
redelijk goed reconstrueren, omdat een . stevige. map 
"Documentatie Schrauwen" in het gemeentearchief van Gilze en 
Rijen is bewaard gebleven. O.a. ook met de correspondentie in 
"Dichten" tussen hem en meester Bartholomeus van Oerle uit 
Riel (zie Beschrijving van het Dorp Riel 1837, in De Runstoof, 
Jrg. 15, nr 2-3, 1992). Deze map is zelfs _in oktober 1997 n~g 
aanmerkelijk aangevuld door de heemkundige en oud-secretaris 
A.J .M. Hoevenaars uit Gilze met een verdwaald geraakte bundel 
van Schrauwen! 
Gregor Schrauwen (geboren 1796 in Kruisland, gem. 
Steenbergen) kwam in 1816, 20 jaar jong, als schoolmeester van 
de vierde rang (de laagste rang, zonder opleiding, die aangaf dat 
hij het lezen, schrijven en gewoon rekenen beheerste) naar 
Gilze. 



Foto van Gregorius 
Schrauwen (1796-1875), 
meer dan 59 jaar 
onderwijzer in Gilze 
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Prachtige, verstilde 
ingekleurde foto van de 
St. Annakapel in 
Heusden hout 
(Ts. Taxandria 1907) 
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Hij moest daar puinruimen, want zijn voorganger Arnoldus van 
Groenendaal was "afgezet wegens wangedrag"; hij had er een 
potje van gemaakt en had o.a. gevangen gezeten in Breda 
wegens ruzie in dronkenschap! 
Maar al na een jaar liep de dorpsschool in Gilze weer op 
rolletjes! Schrauwen deed het erg goed, en kreeg na één jaar 
zijn vaste aanstelling! Zijn jongste broer Theodorus kwam in 
1817 naar Gilze als kwekeling bij hem inwonen. Schrauwen 
trouwde in 1822 met de vijf jaar oudere Cornelia Smans uit Gilze, 
en zij gingen wonen in de Kerkstraat in Gilze (tegenover De Tip). 
De onderwijzerswoning naast de school verhuurde hij voor eigen 
inkomsten. Mogelijk komt Jan Kuijpers uit Bavel al met zijn 13 à 
14 jaar bij hem in de leer, dus al in 1819-1820. Hij krijgt van 
meester Schrauwen, waarschijnlijk vanwege zijn vorderingen als 
kwekeling, twee keer een boek cadeau, met een gedicht. Helaas 
zijn die niet gedateerd, maar uit de inhoud kun je concluderen 
dat Kuijpers nog een jong ventje moet zijn geweest. Het eerste 
boek kreeg dit gedicht mee: 

Tot loon van uw gedrag 
Leergierigheid en Vlijt 
Zij U dit leerzaam boek 
Tot een geschenk gewijd. 

"In een ander boek voor dezelfde"(Kuijpers) staat in het schrift 
het volgende gedicht: 

'k Had gaarne in dit boekje, uit liefde aan U gegeven 
0, waarde Jongeling, een woord of twee drie geschreven 
Tot lof van uw gedrag, tot hulde uwer vlijt. 
Doch ik zet nu slechts dat gij mijn liefde waardig zijt. 

Schrauwen was dus erg tevreden over Jan Kuijpers. In de map 
Documentatie zitten nog een paar van dit soort gedichten voor 
andere kwekelingen, o.a. voor een zeker P. van Loon in 
september 1826, met het volgende gedicht: Het tweetal jaren, 
hier gesleten I Hebt gij, van Loon!, U wel gekweten I Dit tuig' dit 
boek, uit dankbaarheid I Uw vlijt en goed gedrag gewijd. Hieruit 
zouden we kunnen afleiden dat een kwekeling twee jaar in de 
leer was bij de meester. 
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Aangezien Kuijpers al in 1822 ging invallen in Heusdenhout, op 
de leeftijd van 16 jaar, schat ik in dat hij ongeveer van 1819 tot 
1822 bij Schrauwen als kwekeling in de leer is geweest, van zijn 
14e tot zijn 1 se jaar ongeveer. 

Vijftien jaar lang schoolmeester in Heusdenhout 
Ik was ook op onderzoek uit in het gemeentearchief van 
Ginneken en Bavel, omdat Jan Kuijpers in 1838 in Riel 
solliciteerde vanuit Heusdenhout. En jawel: ik vond hem terug! 
Op 7 februari 1822 meldde de burgemeester (de "maire") van 
Ginneken en Bavel het overlijden van Antonie !'Olivier 
schoolonderwijzer te Heusdenhout. En één jaar later op 1 O maart 
1823 schreef hij in het Brievenboek: " .. . dat de finaal te 
Heusdenhout onder Ginneken benoemde schoolonderwijzer 
Johannes Kuijpers op de 3 dezer zijn post heeft aanvaard, en dat 
de schooldiensten staande de vacature onafgebroken door 
dezelfde is waargenomen geworden ... ". En wat staat er op de 
medaille uit 1873 gegraveerd? Juist: voor getrouwe en ijverige 
vervulling der betrekking van onderwijzer gedurende een halve 
eeuw ... den 3 maart 1873! Precies 50 jaar na zijn aanstelling op 
"de 3 dezer" in Heusdenhout. Onderwijzers zijn immers 
preciezerikken! 
Uit een andere bron (L. Merckelbach, Geschiedenis van 
Ginneken en Bavel, 1941) haalde ik de opmerking over -de 
invulling van het lager onderwijs in de gemeente Ginneken en 
Bavel in 1831: "Het Lagere Onderwijs wordt jaarlijks verbeterd; 
er vindt behoorlijk onderrigt in het Metrieke Stelsel plaats; de vier 
onderwijzers binnen deze gemeente, namelijk een in het Dorp 
(Ginneken), een in Bavel, een in Heusdenhout en een in Galder 
zijn in hun vak bekwame personen; de schoollokalen zijn ruim en 
voor de bevordering der gezondheid voldoende ingerigt en van 
de vereischte schoolmeubelen voorzien ... "! Die ene onderwijzer 
in Heusdenhout was dus Jan Kuijpers! 
In Heusdenhout werd het onderwijs in deze jaren gegeven in de 
Sint Annakapel. Deze kapel van Sint Anna is al van 1518 tot 
1648 bekend als kapel, maar komt daarna in verval. Zij lijkt qua 
gebouw nogal op de Hasseltse kapel in Tilburg, is ook ongeveer 
even oud, en is alleszins een bezoekje van u waard in 2014! 

227 

U moet wel goed zoeken, want sinds de annexatie van 
Heusdenhout door Breda in 1961, is Breda-Oost ontwikkeld met 
grote en hoge bank- en flatgebouwen! Maar op de kruising van 
de Heusdenhoutseweg en de Kapelstraat staat de kapel: nog 
steeds een pareltje, waar elke zondagochtend ook nog een 
dienst wordt gedaan ook! Ik vond toevallig op een rommelmarkt 
nog een prachtige oude foto van die kapel, ingekleurd nog wel 
en dan uit 1907 (sic!), maar ook laat ik u een tekening zien uit de 
tijd van meester Kuijpers. Het gehucht Heusdenhout zal in 1823 
niet veel meer dan 20 huizen hebben gehad, met misschien 
maar een 40 of 50 kinderen op school! Op het einde van de 1 ge 
eeuw is er geen school meer in Heusdenhout, en raakt de kapel 
in verval. Zij wordt in 1904 en 1907 gebruikt als opslagplaats en 
schuurtje! Pas in de jaren 1930 wordt de kapel weer opgeknapt 
en weer als echte kapel ingericht. 
Terwijl meester Kuijpers in Heusdenhout aan school stond, bleef 
hij contact houden met zijn leermeester Schrauwen in Gilze. 

Daarvan getuigen een paar grappige gedichtjes van zijn 
leermeester, een uit 1827 bijvoorbeeld: "Aan J. Kuijpers 
hebbende in stilte een tros druiven afgeplukt'', waarin hij Kuijpers 
bij de neus neemt, met ook voor ons een interessante zin: 

Ter zake dan: een jongeling 
Dien ik meermalen in mijn huis ontving 
Hij kwam genood of ongenood 
Hij was met vreugd mijn dischgenoot 
Behoorde, als het waar tot mijn gezin 
Ging ongehinderd uit en in 
Gansch onverdacht van schelmerij 
Beging onlangs een dieverij 
Etc. etc. 

Nog een ander leuk gedicht wijdde Schrauwen aan Kuijpers in 
augustus 1834: Aan J. Kuijpers te paard rijdende zijn pet 
verloren hebbend, waarin hij goed op de korrel werd genomen, 
dat hij zijn pet op een knullige manier verloren had! En in 
februari 1835 blijkt inderdaad dat Kuijpers reeds in februari 1822 
was gaan invallen in Heusdenhout: 
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Tekening uit de tijd dat Jan Kuijpers hier onderwijzer was in de kapel 
van Heusden hout! (tekening G. Goossens Jzn, 1833, Brabant-collectie 
UvT; uit: Een Kabinet van West-Brabantse Gezichten, 1972) 

Aan mijn vriend J. Kuijpers, onderwijzer te Heusdenhout 

Geluk mijn vriend! met dertien jaar 
Die ge in uw Standplaats openbaar 
Als onderwijzer hebt gesticht 
En 't jeugdig heir hebt toegelicht [heir = leger] 
Gel uk nogmaals, uit naam der jeugd 
Die ge onvermoeid het pad der deugd 
Hebt aangetoond en voorgegaan. 
Eningezetdatdelevensbaan 
Niet altijd effe zij en glad 
Maar menig struikelsteen bevat, -
Etc.etc. 

En op 9 juli 1835 haalde hij nog een grap uit toen Kuijpers op 
een militair paard (geleend van een gemobiliseerde militair tijden 
de Belgische Opstand!?) stapvoets rijdend door Gilze, was 
gesignaleerd en Schrauwen via via een envelop in zijn bezit had 
gekregen waarop stond geadresseerd -wellicht als grap-: 
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De Heer J. Kuijpers I Stad Heusdenhout. U kent wellicht 
Heusdenhout, nu Breda-Oost (sinds de annexatie van 1961), 
maar in de 1 ge eeuw niet groter dan een gehucht met de 
buitenplaats Wei lust, ca. 20 boerderijen en een paar huisjes ... 
Het is duidelijk: meester Schrauwen plaagde zijn leerling 
Kuijpers erg graag, maar had ook veel waardering voor hem! 

De beste sollicitant in Riel in 1838 
Toen in 1838 Barthel van Oerle, vanaf 1805 de schoolmeester in 
Riel, plotseling overleed op de leeftijd van 49 jaar, werd er een 
invaller aangetrokken (Antonij Verhoeven uit Hulsel), en de 
sollicitatieprocedure opgestart door het gemeentebestuur. Er 
waren 13 reacties op de vacature! Alle sollicitanten werden 
opgeroepen voor het vergelijkend examen door de 
schoolopziener. Van de 13 sollicitanten waren er 11 van de 3e 
rang, en slechts twee van de 2e rang waaronder Kuijpers. Voor 
de 3e rang moest je naast lezen, schrijven en g~woon rekene~, 
ook rekenen met breuken beheersen. Voor de 2 rang moest Je 
daarnaast ook kennis hebben van aardrijkskunde en 
geschiedenis. Waarschijnlijk heeft Jan Kuijpers zich tijdens zijn 
baan als schoolmeester in Heusdenhout bekwaamd en examen 
gedaan in Den Bosch voor de 28 r~ng! Die waren er ni~t zoveel, 
terwijl onderwijzers van de 18 rang een z_eldzaa~he1d waren 
(Johan Hendrik van Dale uit Sluis was er zoeén). ZtJn concu~rent 
in Riel als onderwijzer van de 2e rang was Joh. Mtllar, 
ondermeester uit Utrecht. 
Maar het vergelijkend examen, waarvan alle uitsl~gen in een 
tabel zijn bewaard gebleven in het gemeentearchief, won Jan 
Kuijpers glansrijk. Hij was de enige die voor alle vijf onder~elen -
lezen, schrijven, rekenen, de Gronden der taal en de ~arnE:r van 
onderwijzen - de kwalificatie "zeer goed" kreeg! ZtJn directe 
concurrent kreeg die kwalificatie slechts op drie onderdelen, en 
de rest nog minder vaak. Jan Kuijpers, 32 jaar werd 
aangenomen per september 1838 bij schrijven van het 
gemeentebestuur van 19 mei 1838. Het was. wat sneu v~or de 
waarnemer Antonij Verhoeven, 29 jaar uit Hulsel, die de 
inwoners van Riel graag wilden houden omdat hij de 
waarneming na het overlijden van Barthel van Oerle naar volle 

----~ -
.. - - ~ -
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tevredenheid had gedaan, maar hij maakte dus geen schijn van 
kans! Kuijpers was gewoon veel beter!. 
De benoeming ging dus in per 4 september 1838 met een salaris 
van f 200,- plus f 20,- voor brandstof, plus f 80,- schoolgeld en 
f 2,- voor onvermogenden, plus 20,- voor het gemaal, en /16,
voor het dorpsuurwerk. In totaal kreeg Kuijpers dus f 338,- per 
jaar. Het aantal leerlingen in Riel bedroeg in 1843 115 leerlingen 
in de winter en 75 in de zomer. Bij de volkstelling van 1869 telde 
ik 66 schoolleerlingen in Riel tegenover 227 in Alphen. 

Meester Kuijpers als hoofdonderwijzer in Riel 
Ik vond nog een paar wederwaardigheden, min of meer toevallig, 
maar wel betrekking hebbend op meester Jan Kuijpers. 
Bijvoorbeeld een opmerking uit 1841, toen hij nog maar 3 jaar in 
Riel stond. 
Secretaris Pieter Cornelis Hendrickx van de gemeente Alphen en 
Riel - hij zou pas in 1844 zijn vader opvolgen als burgemeester 
- werkte in zijn tijd, zo in het midden van de 198 eeuw, veel 
samen met de eerste archeologen in Noord-Brabant. Vooral ook 
met Prosper Cuypers van Velthoven, de eigenaar van Anneville 
in Ulvenhout correspondeerde hij regelmatig. Die vroeg 
bijvoorbeeld om het gemeentewapen eens in te mogen zien, en 
Hendrickx stuurde dat dan op "ter inzage", maar moest wel een 
paar keer zeuren om het terug te krijgen! Rond 1841-42 was er 
ook nogal wat concurrentie tussen de eerste 
amateurarcheologen/schatgravers! Zo vond ik jaren terug in de 
correspondentie van Cuypers van Velthoven een brief van P.C. 
Hendrickx waarin hij raad vroeg aan zijn vriend: Wat was er aan 
de hand? Hendrickx schreef dat de schoolonderwijzer J. Kuijpers 
te Riel hem had geattendeerd dat een zeker Jan Antonie van 
Spaendonck uit Tilburg aan het graven was op de plek die 
Hendrickx aan Cuypers had beloofd! Wat nu te doen? De 
eigenaar van de grond in Riel, een zekere Willem in 't Ven, die 
naar mijn inschatting woonde op Brakel/Koestraat had die Van 
Spaendonck al weggejaagd, maar ja, hij zat er wel mee. Wat 
moest hij nu in voorkomende gevallen doen? 
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Het antwoord kennen we helaas niet, maar het leverde wel een 
vermakelijke concurrentiestrijd op! 
Kuijpers' naam komt ook naar boven bij het gouden jubileu_m v~n 
meester Schrauwen in Gilze in 1867. Schrauwen had in zIJn 
loopbaan zes kwekelingen opgeleid, en daar had hij nog steeds 
contact mee. Zo kwam het dat dit zestal ook een cadeau had 
voor Schrauwen bij zijn gouden jubileum. Schrauwen noteerde 
bij dat jubileum alle feestelijke opschriften in het dorp en alle 
cadeaus in een schriftje. Zo noteerde hij de eerder genoemde 
kristallen beker met zilveren voet-met-inscriptie van 
schoolopziener Diepen en echtgenote. Hij kreeg van het 
onderwijzersgezelschap Tilburg een fauteuil "zonder inscriptie" 
(sic!) noteerde hij, en ook zonder inscriptie kreeg hij van het 
zestal kwekelingen 
"een koffijkan als geschenk van mijner zes kwe~kelingen tha~s 
hoofdonderwijzers der openbare school m resp. Riel 
(J.Kuijpers!), Galder (A.van den Corput), Chaam (P.va~ Poppel), 
Bavel (A. Kuijpers), Wagenberg (N. Haagh) en m Hee~e 
(A.Smans)". Schrauwen bleef dus zijn hele leven erg trots op zIJn 
zes kwekelingen! 

Aanvankelijk moet Burgemeester/secretaris Hendrickx van 
Alphen & Riel toch erg tevreden zijn geweest met mees~er 
Kuijpers, een onderwijzer van de 28 rang in Riel was toch niet 
niets! Bij de Volkstelling van 1869 vond ik overigens oo~ dat het 
percentage gezinshoofden dat zijn eigen handtekening kon 
zetten in Riel ook 10% hoger lag dan in Alphen, resp. 81 en 
71%. Wellicht toch ook het succes van meester Kuijpers! 
Niettegenstaande dat nam de tevredenheid va~ burgem_eester 
Hendrickx op het einde van zijn carrière flink af: in het 
Schoolverslag over 1873 - notabene het jubileumjaar - merkte 
Hendrickx kritisch op: "Door hooge jaren van den 
Hoofdonderwijzer J. Kuijpers te Riel is het onderwijs aldaar niet 
zoo voldoende meer als men zich had te wenschen". En in 1876 
verzuchtte de burgemeester in het verslag: Het is ons 
aangenaam te kunnen mededelen dat beide Hoofdonderwijzers 
(Bierens in Alphen en Kuijpers in Riel) ontslag zullen vragen voor 
18 Ju/ij aanstaande. 



Het nieuwe 
schoolgebouw van Riel 
aan de Kerkstraat, 
gebouwd in 1877-1878. 
Het functioneerde als 
school van 1878 tot 
1926, en werd daarna 
als fabriekje gebruikt 
o.a. voor Gotex), 
[fotoco/1. Ton van Gooi] 
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Zij zouden beiden in 1877 worden opgevolgd door resp. A.S van 
N_~nen en J.C. van den Brand. Mijn eigen grootvader, Jan van 
E1Jck (geb. 1865 op het Zandeind te Riel) heeft van zijn 6 tot 12 
jaar, dat is de periode 1871-1877 dus nog net les gehad van meester 
Kuijpers! 

Het schoolgebouw in Riel 
Het schoolgebouw in Riel dateerde volgens de opgaaf aan de 
schoolopziener uit 1820. Het was gesitueerd naast de kerk van 
Riel. In de huidige verhouding is dat ongeveer tussen het kerkhof 
en de Leybron, dus ongeveer achter de Kosterei aan de 
Kerkstraat. Daarnaast lag de onderwijzerswoning. 

233 

Het gebouw werd oud op het einde van de 1 ge eeuw en voldeed 
niet goed. Eerst was er een klacht van de schoolopziener in 
1864 dat er te weinig lichtinval was, zo had hij geconstateerd op 
14 december 1864 om 14.00 uur 's middags. Hij deed de 
dringende suggestie om de brede houten kozijnen te vervangen 
door smalle ijzeren, zodat er meer lichtinval was. Maar het bleef 
behelpen. Zowel Kuijpers als de schoolopziener bleven klagen 
bij de gemeente. Andersom klaagde burgemeester Hendrickx 
ook over zijn hoofdonderwijzers Bierens en Kuijpers: hij vond 
hen te weinig ijver aan de dag leggen ... Maar ja, beiden waren 
toen ook al boven de 65 jaar! 

Pensioen in 1877, verhuizing naar Kerkstraat. 
Uiteindelijk voldeed het schoolgebouw van 1820 helemaal niet 
meer in 1877. Er kwam een nieuw schoolgebouw, iets meer 
vooraan aan de Kerkstraat; dat gebouw kwam gereed in 1878 en 
kennen wij nog als het Gotex-gebouw en stond op de plek van 
de huidige Kosterei! Kuijpers heeft dat niet meer meegemaakt 
als hoofdonderwijzer. Hij nam ontslag in 1877 en ging met 
pensioen. Onderwijzers die meer dan 40 dienstjaren hadden, 
kregen in die tijd ook een pensioentje. Kuijpers moest het verder 
doen met f 267,- per jaar. Meester Kuijpers ging wonen 
tegenover het nieuwe schooltje. Hij woonde daar nog een viertal 
jaren, en overleed tenslotte op 75 jarige leeftijd op 11 november 
1881. De aangifte van overlijden werd gedaan door Johan 
Frederik Antonie Forneur en Hans Wagenaar, beiden commies 
der belastingen en waarschijnlijk buren van Kuijpers in Riel. 
"Kinderen, verlaat nooit de lessen van uwen vader'', zo staat 
treffend op het bidprentje van meester Kuijpers. Hij liet zijn vrouw 
Maria Knaapen en de drie dochters Clasina, Maria Cornelia en 
Maria Paulina na. Maar behalve dat, zal hij ook een indringende 
invloed hebben achtergelaten op al die Rielse schoolkinderen die 
hij gedurende bijna 40 jaren had lesgegeven en mee opgevoed! 
En dat zijn er bij benadering toch bijna 1000 geweest! 
De oudste dochter Clasina was dus in 1874 getrouwd met de 
Rielse leerlooier Cornelis Schellekens (1947-1918). Zij kregen 
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samen vier kinderen: Toon, Alfons, Koosje en Maria. Clasina 
overleed _al jong in 1 ~84 (drie jaar na haar vader) op de leeftijd 
van 38 Jaar. Cornelis Schellekens hertrouwde in 1886 met 
Allegonda Florus uit Chaam; zij kregen nog eens vier kinderen. 

Trouwf~t~ van Alfons Schellekens met Catharina Elisabeth Huybregts 
op 15 JU!t 1908 voor de ouderlijke boerderij van Huybregts in Bavel. 
Achter de bruid staan Cornelis Schellekens (links) en Allegonda Florus 
(rechts met muts), zijn 29 vrouw. Achter de bruidegom Alfons staan zijn 
sch?onouders Johannes Huybregts (1855-1914, half verscholen) en 
Adnana Verdaasdonk (1856-1946, met muts). Tussen het bruidspaar in 
staat Magda/ene Huybregts (1901). De jongen linksvoor (met 
horlogeketting) is Petrus Huybregts (1894) en achter hem Jacobus 
Huybregts (1886); ff van links (met kaal hoofd) is Johannes Huybregts 
(1880). Het meisje li~ksvoor (met witte bef) is Maria Huybregts (1891). 
Rechts naast de brwd staat de halfzus van Alfons, Cornelia (1894) en 
achter die staat nog Adrianus Huybregts (1878). Met name rechts staat 
veel familie Huybregts, wier namen ons nog onbekend zijn. De twee 
meisjes in het wit links en rechts naast het bruidspaar zijn resp. 
Antoinette {1896) en Cornelia (1894), de hal/zusjes van Alfons Schellekens. 
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Trouwfoto uit Bavel van 1908! 
Curieus en voor Bavel nog wel interessant is dat de kleinzoon 
van meester Kuijpers, Alfons Schellekens op 15 juli 1908 in 
Bavel trouwde met een Bavelse jongedame, nl. Catharina 
Elisabeth Huybregts (1884-1965). Extra interessant is dat van 
deze bruiloft een foto is gemaakt vóór de boerderij van Johannes 
Huybregts en Adriana Verdaasdonk, een foto die ik hier graag 
bijvoeg. Immers, trouwfoto's uit het eerste decennium van de 208 

eeuw zijn nog betrekkelijk zeldzaam! Kees Schellekens kende 
wel een aantal namen van de Rielse familieleden, maar van de 
familie Huybregts uit Bavel maar een enkele! Wellicht een 
uitdaging voor de lezers uit Bavel om aanvullingen te geven! 

Zo zie je maar, waar een toevallig ter sprake komende medaille 
uit 1873 toe kan leiden: de hele onderwijsgeschiedenis en de 
schoolcarrière van Jan Kuijpers uit Bavel kwam zomaar langs! 
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0708. 1, nr. 841 
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in Gem.Archief Breda Afd. IV, 3 
Documentatie Gregorius Schrauwen, in Regionaal Archief Tilburg /nv. 2862 (Gemeente 
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WIE WEET WAAR DIT IS ? 17 
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 speciaal gebouwtje in ons heem 

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 juni 2014 naar: 

info@paulusvandaesdonck.nl 
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WIE WIST WAAR DIT IS 16 
door Toon van Miert 

NOU IS DE SINT ISIDORUSKAPEL 
OOK AL NIET HEILIG MEER 

Het is jammer, heel jammer als u nog nooit bij de Sint 
lsidoruskapel op Strijbeek bent geweest. In alle jaargetijden is 
het de moeite waard om vanaf de banken die er staan, van de 
rust van het Markdal te genieten. Ik was er in februari nog, op 
zo'n dag dat je uit de wind het idee hebt dat de lente al 
begonnen is. Het was prachtig zonnig weer waardoor het 
Brabantse landelijke karakter van het gebied nog beter tot zijn 
recht kwam. Dit is echt genieten, beste lezers. Ons heem op zijn 
mooist! 
Ik geef toe, het is niet gemakkelijk te vinden en ondanks 
herhaalde verzoeken van vooral Kees Leijten aan de gemeente 
Alphen Chaam, is er nog steeds geen bordje geplaatst dat leidt 
naar de kapel. Als je de plek weet, is het simpel: vanaf de 
Strijbeekseweg de Markweg in, tweede weg links en dan in een 
scherpe bocht naar rechts even rechtdoor . . . achter bosjes staat 
sinds 2005 een kleine, maar mooie veldkapel. 
In 2005 is het project 'Inrichting van het zuidelijk Markdal fase Il' 
door o.a. Waterschap Brabantse Delta afgerond. Er gingen 
stemmen op om ter gelegenheid daarvan een Mariakapelletje op 
te richten. Geen goed idee, vond ondermeer Kees van Tilburg, 
die al decennialang daar in de buurt woont: in Meersel Dreef is al 
voldoende gelegenheid om Maria te vereren. 
Een Christoforuskapel dan? Dat zou kunnen: die droeg immers 
het kindje Jezus over het water en dat zou zo maar de Mark 
kunnen zijn geweest. 
Kees van Tilburg, goed op de hoogte van heiligenlevens, heeft 
iedereen ervan overtuigd dat het een lsidoruskapel moest 
worden, een ideale plaats toch voor de heilige die de patroon is 
van de landbouwers? Och, dat lsidorus eigenlijk een Spaanse 
heilige is, kon geen bezwaar zijn: Maria, Franciscus of 
Laurentius hebben hier ook niet rondgelopen. 
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foto Jan Rovers 

------



vlnr Kees van Tilburg, initiatiefnemer; pastor Paul Heije; Annie 
Graumans-Christianen, kunstenares; gedeputeerde Annemarie 
Moons; Han van Schendel, architect en pater Luk Wouters 

Televisieregistratie vanuit de lucht 
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Kees wist nog een mooi beeld van de heilige in de lsidorushoeve 
in Poppel te staan. Op dus naar een mevrouw aldaar die in 
navolging van drie generaties 'voormoeders' het beeld en de 
kapel bij de hoeve verzorgden. 
De Belgische Boerenbond gaf tenslotte toestemming om het 
beeld uit te lenen en zo kon de Rijsbergse kunstenares Annie 
Graumans-Christianen aan de slag om een gelijkend kopie te 
maken. Architect Han van Schendel uit Galder ontwierp het 
gebouwtje en de Strijbeekse aannemer Walther Christianen 
bouwde het. Voor de kapel werd een ploeg géplaatst en dat is 
niet zo vreemd: die speelde een grote rol in de legende over de 
heilige lsidorus van Madrid. (Er is ook nog een heilige met 
dezelfde naam: de heilige lsidorus van Sevilla, bisschop en 
kerkleraar.) 
Onze lsidorus was een eenvoudige boer die samen met zijn 
vrouw Maria, hoe kan het ook anders, hard moest werken om de 
touwtjes aan elkaar te knopen. Toen hun kindje heel jong stierf, 
klaagde hij niet, maar bad tot God waardoor hij zijn verdriet kon 
verwerken. Hoe Maria met haar ellende omging, verduidelijkt de 
legende niet. Ondanks hun karige inkomen, hielpen zij zieken en 
behoeftigen. Vooral bidden was toch wel zijn grootste liefhebberij, 
maar er moest toch ook gewerkt worden? En toen kwam de aap 
uit de mouw: zijn baas wilde wel e~ns bekijken hoe lsidorus kon 
bidden en werken tegelijk. Tot zijn grote verbazing zag hij dat 
terwijl lsidorus op de hoek van de akker geknield lag, engelen de 
ploeg voorttrokken. U begrijpt het al, zijn naam als heilige 
verspreidde zich in de 12e eeuw razendsnel; op 12 maart 1622 
werd hij heilig verklaard. Zijn feestdag is op 15 mei: op die datum 
is hij in 1130 gestorven. 
Op 21 april 2005 is de kapel ingewijd door pastor Paul Heije en 
pater Luuk van de Kapucijnen in Den Dreef. 
De harmonie liep mee in de processie; het beeld werd gedragen 
door leden van de KP J. 
De Noord-Brabantse gedeputeerde Annemarie Moons droeg de 
kapel namens de herinrichters van het Markdal officieel over aan 
de Ulvenhoutse parochie. 
De Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder-Strijbeek-Ulven
hout heeft het op zich genomen om de kapel te onderhouden. 
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leder jaar op 15 mei wordt het feest van Sint lsidorus bij de kapel 
gevierd. Dan komen 's avonds belangstellenden in processie 
naar de kapel en spreekt pastor Wim Klein de zegen over het 
gewas uit. Het is steeds een bijzondere gebeurtenis in deze 
prachtige landelijke omgeving. 
Ik praat lang met Kees van Tilburg, voor wie dit kapelletje heel 
veel betekent en die tot heden toe de dragende persoon achter 
de activiteiten van 15 mei is. Hoe moet het nou verder? Hij zit nu 
in De Donk en is door een chronische zenuwontsteking onder 
zijn voet aan binnenzitten gebonden. Hij is wat mobiliteit betreft 
afhankelijk geworden. Er moet iemand de organisatie overnemen. 

Is het kapelletje bij de Mark zo onbekend dat er maar één lid van 
de heemkundekring is, die wist waar het staat? Pastor Wim Klein 
weet het als geen ander en krijgt een fles wijn van Paulus 
bezorgd. 

En dan nou de titel van dit stukje: zelfs dit kapelletje is niet 
bestand tegen vernieling. Het informatiebordje bij het gebouwtje 
is al eens helemaal bekrast en ook het nieuwe bordje is al het 
slachtoffer geworden van een ernstig gestoorde vandaal. Je 
gelooft het niet, maar het is echt zo. 
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DE LEEUWERIK 
DORPSHUIS VOOR GALDER-STRIJBEEK 
door Louis Vriens 

Nieuwe Dorpshuis 
De inwoners van Galder-Strijbeek hebben op 24 januari 2014 
hun nieuwe dorpshuis "de Leeuwerik" geopend. Na 45 jaar was 
het oude gemeenschapshuis versleten. Het nieuwe dorpshuis is 
een multifunctionele accommodatie, een gebouw dat voor vele 
doeleinden kan worden ingezet. 

Naast de Mattheusschool vinden vele verenigingen hier hun 
thuis zoals: voetbalvereniging (Gesta), de tennisvereniging, de 
ouderenbond (KBO), de katholieke vrouwenorganisatie (KVO), 
Jeugdbelangen, en de Dorpsraad. Ook de peuterspeelzaal 
(Kiekeboe), de buitenschoolse opvang (Pebbles) en de sportzaal 
zijn er gehuisvest. Het dorpshuis wordt dé nieuwe 
ontmoetingsplek van Galder-Strijbeek. Hoe zat het nu met de 
geschiedenis van het oude gemeenschapshuis ? 
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Geschiedenis oude gemeenschapshuis 
De behoefte aan een ontmoetingsplek voor de mensen van 
Galder-Strijbeek was er al sinds jaar en dag. Toch duurde het tot 
1948 eer er in Galder een Jeugdhuis werd gebouwd. 

Janus van Dun van Strijbeek herinnert zich nog goed de bouw 
van het oude Jeugdhuis in 1948. Het gebouw kwam pal naast de 
Mattheusschool aan de oude Galderseweg. Er was dringend 
behoefte aan een recreatieruimte voor de jeugd. Tevens zocht 
men ruimte voor de kleuters van de Mattheusschool. 
Hoofdonderwijzer Van de Made was een gedre~en !oneelspel_~r 
en vond het toneelspel ook een nuttige bez1ghe1d voor Zijn 
leerlingen. Kapelaan Oomen werd verzocht op zoek te gaan n~ar 
bouwmogelijkheden van een Jeugdhuis. Hij von_~ ~n de omgeving 
van Tilburg een bestaand houten gebouw wat hij het ontmantelen 
en vervoeren naar Galder. Hier werd het opnieuw opgebouwd. 
Veel boeren uit de omgeving hebben nog meegeholpen. 

In het nieuwe Jeugdhuis vonden, naast de kleuters, veel 
verenigingen een plaats. 
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Toneel in het oude jeugdhuis 

De Rooms Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) en de Rooms 
Katholieke Jonge Boerinnenbond (RKBB) hebben er veel tijd 
doorgebracht. Jan van Aert kan zich als oud voorzitter van de 
RKJB de toneelvoorstellingen nog goed herinneren, zo was er 
een voorstelling getiteld: "meisje uit een achterbuurt" duidelijk 
een voorstelling met een boodschap. Betsie Vermeeren was lid 
van de RKBB en heeft vanaf haar 17e tot haar 24e toneel 
gespeeld in het Jeugdhuis. Zij vond het een mooie tijd. Meester 
Van de Made speelde vaak de regisseur, hij was heel fanatiek. 
Zelfs in het watersnoodjaar van 1953 gingen de repetities 
gewoon door. 

Maar er werd niet alleen toneel gespeeld er werden ook 
opvoedkundige cursussen gegeven zoals: "Hoe zich te 
gedragen", "Tafelmanieren" en "Rollenspellen". 
In het begin van de jaren zestig begon het Jeugdhuis gebreken 
te vertonen, de vloer was rot en de kachel deed het slecht, soms 
hing het gebouw vol met rook. Het Jeugdhuis had zijn beste tijd 
gehad, er moest een nieuw gebouw komen. 
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In 1965 staken enkele inwoners de koppen bij elkaar, samen 
stortten ze een startkapitaal en richtten de Stichting 
"Gemeenschapshuis Galder-Strijbeek" op. De Stichting had als 
doel: "De oprichting, het beheer en de exploitatie van een 
gebouw, dat voorziet in de behoefte aan geschikte lokaalruimte 
voor de activiteiten van alle plaatselijke verenigingen en 
stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief 
en cultureel gebied". Het bestuur van de stichting diende zoveel 
mogelijk representatief te zijn voor het gehele plaatselijke 
verenigingsleven en bestond uit maximaal vijf personen. Voor de 
eerste maal waren dat: Antoon van Alphen, Louis Remeijsen, 
Jan van Aert, Mart Gooijers en Johanna Mertens. Het bestuur 
van de Stichting stelde een Raad van Toezicht in, zij 
vertegenwoordigde de verenigingen en de stichtingen. Als 
voorzitter van deze Raad trad op het oudste lid in leeftijd ter 
vergadering aanwezig. De rol van voorzitter van de Raad werd 
jarenlang vertegenwoordigd door Jan van Loon uit Galder. 

Het kersverse bestuur, gesteund door de Raad van Toezicht 
ging aan het werk. De politiek moet worden overtuigd, er moet 
geld op de proppen komen. De gemeente Nieuw-Ginneken was 
bereid bij te dragen mits de gemeenschap zelf minstens fl. 
25000,- gulden ophoestte. Er werden tal van financiële acties 
bedacht waaronder een fancy fair, collectes door kapelaan de 
Nijs en het fokken en verkopen van schapen. 
In eerste instantie was het de bedoeling dat er in 
gemeenschapshuis ook een kerkaccommodatie kwam, dat is 
echter niet doorgegaan. Ook de locatie was een hekel 
discussiepunt. In eerste instantie werd het perceel van Kees de 
Hoon aan de Galderseweg, net naast de oude VeGe-winkel', hier 
voor bestemt. Er werden zelfs ontwerptekeningen gemaakt. Na 
behoorlijk wat beraad kwam men uiteindelijk tot de definitieve 
locatie bij het reeds bestaande sportveld van Gesta, de lokale 
voetbalvereniging, aan de St. Jacobsstraat. 

In 1967 hakt het stichtingsbestuur de knoop door en besluit om 
het nieuwe ontmoetingscentrum te bouwen aan de St. Jacobs
straat te Galder, pal naast het bestaande voetbalveld van Gesta. 
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Het stichtingsbestuur vraagt Cees Hagemeier om als 
bouwkundig expert op te treden. Cees heeft ervaring als 
bouwkundige en benadert op zijn beurt architect Leo Nouwens. 
Leo herinnert zich Cees nog als de dag van gisteren: "Cees 
kwam bij mij langs met de vraag of ik een ontwerp kon maken 
voor het nieuwe ontmoetingscentrum van Galder-Strijbeek, Cees 
woonde nog niet zo lang op Galder en was door mensen van de 
stichting benaderd. Voor Leo was het een van zijn eerste 
opdrachten. Als jonge architect wilde hij er iets moois van 
maken, het werd een uitdaging. Leo ging aan de slag en 
baseerde zijn ontwerp op ideeën uit de Deense architectuur. Ooit 
bezocht hij het "Louisiana Museum" in HumlebcBk en raakte 
gepassioneerd door de bijzondere architectuur. Nadat de 
gemeente Nieuw-Ginneken het "Deense" ontwerp had 
goedgekeurd, kon Leo aan de slag. In de zomer van 1969 werd 
begonnen met de nieuwbouw door bouwbedrijf G. van Heusden 
uit Breda. Binnen een jaar stampte men een statig nieuw 
ontmoetingscentrum uit de grond. 

Volgens Leo was dit ontmoetingscentrum het goedkoopste in zijn 
soort, ooit in Nederland gebouwd. Alles bij elkaar kostte het nog 
geen 2 ton in guldens. 
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Het openingsfeest van het ontmoetingscentrum .'~as gepland op 
17-18 en 19 april van het jaar 1970. Arnold Bu1Jnsters vervulde 
de rol van ceremoniemeester. Als geboren regelaar werd hem 
gevraagd een flitsend programma voor het feest op ~e st.~llen. De 
gehele gemeenschap van Galder-Strijbeek moest h1erb1J worden 
betrokken. 
Op vrijdag 17 april was het dan zover, het openingsfeest ~egon 
met de onthulling van de naam van het nieuwe 
ontmoetingscentrum. Deze onthulling viel te_ beurt _aan de 
toenmalige burgemeester van de gemeente Nieuw- Ginnek~~: 
de heer De Kort. Aan de nieuwe naamgeving was een wedstnJd 
verbonden onder de schooljeugd. De winnaars waren: Sjan 
Christianeri, Marjan Jochems en Sjef Hermans. Zij kozen de 
naam: "Leeuwerik" en kregen een prijs van Burgemeester De 
Kort. 

Burgemeester 
DrW. de Kort 
onthult de naam 
LEEUWERIK 
In 1970 
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Als voorzitter van de openingscommissie verwelkomde de heer 
Diepstraten in het bijzonder de heer Van Meegeren, vertegen
woordiger van het ministerie van CRMW. 
De heer van Alphen, voorzitter van het stichtingsbestuur, kreeg 
een speciaal ontworpen vlag aangeboden. Onder luid applaus 
van alle afgevaardigden van de verenigingen en de complete 
schooljeugd, hees hij de vlag in top. 
De gemeenschap van Galder-Strijbeek had haar nieuwe 
ontmoetingscentrum! Dit ontmoetingscentrum heeft dienst 
gedaan van 1970 tot 2014. 

HET WIELERCOMITE OVERLEGT 
Vier maanden lang heeft een groep vrijwilligers overlegd en ge
werkt aan de nieuwe tentoonstelling: Koningen der Kermis
koersen. 
Iwan Turzanski verraste het comité met onderstaande foto. 

Vlnr Frans van Gils (Bavel), Henk Theuns (fotojournalist), Piet 
van der Linden (Galder), Jan Sommen, Sjaak Diepenbroek en 
Frans van Aert (drie maal Ulvenhout). Op de rug Kees Leijten, 
gespreksleider. 
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GRIMHUIJSENHOF 
door Kees Leijten 

In het centrum van Ulvenhout, op de plaats van de huidige 
Garage Van Hooijdonk en het daarachter gelegen parkeerterrein 
aan de Grimhuijsenstraat zullen nieuwe woningen en apparte
menten worden gebouwd. Een deel heeft de vorm van een hofje. 
Dat krijgt de naam Grimhuijsenhof. 

Aanvankelijk wilde de gemeente het hofje Annevillehof noemen 
Op advies van Paulus van Daesdonck en in overleg met de 
Dorpsraad wordt het Grimhuijsenhof · 

De plaats waar het hofje komt was vroeger De Hoeve van 
Grimhuysen. In 1536 verkocht de gemeente Ginneken deze 
hoeve met landerijen aan Frans van den Kieboom. 
De Hoeve lag op de hoek van de Annevillelaan en de Dorpstraat 
en op het huidige parkeerterrein aan de Grimhuijsenstraat. 
Dat is precies de plek waar het hofje komt. 

In het midden van de vorige eeuw stond daar nog een schuur die 
ertoe behoorde. De huidige panden Dorpstraat 89 en Anne
villelaan 3 behoorden ook tot de Hoeve. 

De naam Hoeve van Grimhuysen wordt al in 1522 genoemd in 
een schepenacte te Roesselaere waar de toenmalige eigenaar 
woonde. 
Over de Hoeve van Grimhuysen heeft de heer Ad Jansen gepu
bliceerd in ons orgaan "De Brieven van Paulus" deel 121 dd 15 
oktober 1998. 

Paulus van Daesdonck heeft de gemeente geadviseerd de naam 
te schrijven met Y zoals dat in de middeleeuwen geschiedde en 
ook op het poortje naast de kerk te zien is. 
Ook het Grimhuysenpark wordt juist geschreven. 

Daar het hofje grenst aan de Grimhuijsenstraat, geschreven met 
IJ, acht de gemeente het beter ook Grimhuijsenpark met IJ te 
schrijven. 
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EEN ONDERZOEKSJOURNALIST WEET HET ZEKER: 
DE HEILIGE ANNA IS DE MOEDER VAN JEZUS 
door Toon van Miert 

Ik weet dat het niet hoort en het is me ook nog nooit overkomen: 
als je een boek recenseert, mag je niet maar een gedeelte lezen 
en dan een oordeel geven over het hele boek. 
Heel fout, heel slecht, schande en toch doe ik het deze keer. 
Soms heb je geen zin meer om verder te lezen - dan maar liever 
het groen tussen de stenen uithalen of desnoods de auto 
wassen - als je zo met slordigheden wordt geconfronteerd, dat 
het bijna beledigend is. 
Och, als een plaatselijke 'chroniquer' zich een beetje vergalop
peert en met de geschiedenis aan de wandel gaat, dan knijp je 
een oogske dicht en zegt dat het verder wel een aardige kerel is. 
Van een zelf verklaarde onderzoeksjournalist verwacht je wel
doordacht werk na gedegen onderzoek en als hij zich taalkundig 
niet zo sterk voelt, vraagt hij een bevriende onderwijzer om zijn 
werk grondig te controleren. Overigens wordt dit geen venijnig 
stukje, hoor; aardig blijven is wel het minste wat je kunt doen ook 
al heb je je kapot geërgerd. 

Waar heb ik het over? 
Op zaterdag 25 januari is in Mariêndal op een feestelijke bijeen
komst het boek 

'Willem Passtoors. Vakbondspionier, parlementariër 
en burgemeester van Ginneken en Bavel 1856-1916, 

van onderzoeksjournalist Hans van den Eeden gepresenteerd. 

Het is een mooi uitgegeven werk met kleurrijke tekeningen, 
prenten en foto's. Jammer is dat er zelden is aangegeven waar 
de illustraties te vinden zijn. Ik zou het glas-in-loodraam op 
bladzijde 46 bijvoorbeeld wel eens in het echt willen zien of 
willen weten waar ik die prachtige, treffende spotprenten kan 
vinden. 
Willem Passtoors is van 1908 tot 1916 burgemeester van 
Ginneken en Bavel geweest. Hij is vooral een landelijke 
bekendheid, die voor de katholieke arbeidersbeweging van 
enorme waarde is geweest. 
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Hierover schrijven is de doelstelling van de onderzoeksjournalist: 
"Het boek wil 'oriënterend in de breedte' aan de hand van het 
levensverhaal van Willem Passtoors een inkijk geven in de 
opkomst van de katholieke sociale beweging." 
De periode 1908-1916, toen Passtoors dus bij ons vertoefde, 
komt in deze doelstelling niet voor en dat is niet onterecht. De 
onderzoeksjournalist besteedt achttien (18) zeer rijkelijk met 
afbeeldingen gevulde bladzijden aan deze periode op een totaal 
van 143 pagina's. Hij heeft ook weinig moeite gedaan om er iets 
serieus van te maken en dat laatste is iets wat de eerste de 
beste onderzoeksjournalist toch op zijn minst nastreeft. Maar 
goed, omdat ons heem en de historie daarvan mij nogal ~a aan 
het hart liggen, ben ik op bladzijde 105 begonnen m het 
hoofdstuk met de titel: "Burgemeester voor 'den gewone 
mensch"' Lange tijd gaat het goed met de pennenvrucht van de 
onderzoeksjournalist: pas in de tweede alinea gaat het, los van 
de inconsistentie van de eerste, even mis. Hoewel de kop van 
die alinea 'Kapeldorpen' luidt, gaat het daar helemaal niet over, 
maar over de ontvangst van de nieuwe burgervader op 14 juli 
1908. Leuk om te lezen hoe de bevolking zich inspande om 
Passtoors te verzekeren dat hij van harte welkom was: de eerste 
gewone 'burger' die hier de scepter kwam zwaaien. lnteress~nt 
is het lezen van de feestgids, te zien wie er in het feestcomité 
zaten. Ad Jansen zal wel verbaasd zijn te lezen dat Passtoors 
Ulvenhoutselaan 7 huurde van de familie Cuijpers Prisse. Nee, 
onderzoeksjournalist, volgens Ad Jansen ('Een halve eeuw 
Ginneken 1 ', p. 20) huurde hij het herenhuis in 1908 van de 
familie Cuijpers-Storm. Pas vanaf 1914 was het eigendom van ir. 
E.H. Baron ·Prisse. 
Van den Eeden heeft iets met de kopjes boven hoofdstukjes. Het 
volgende luidt 'Annexatie'. (Een van de daarop volgende ook, 
maar dat staat in het gedeelte waarin de huidige burgemeester 
aan het woord is.) Gaat het hierin over 'annexatie'? Nee, alleen 
in de eerste zin. Er staat wel in dat Passtoors na de oorlog (de 
Eerste Wereldoorlog die tot 1918 duurde, zoals ook een 
onderzoeksjournalist kan weten) in een Staatscommissie heeft 
gezeten. In de volgende zin staat dat hij op 6 mei 1916 tijdens 
een vergadering aan een hartaanval is overleden. 
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Een slordigheidje van meneer Van den Eeden, zodat we als 
lezer daar zo vast al aan kunnen wennen. 
En dan komt burgemeester Van der Velden aan het woord, al 
moet gezegd worden dat zijn letterlijke woorden keurig tussen 
aanhalingstekens zijn gezet. De rest is het gevolg van de 
grondige onderzoeken die de auteur verricht. Op bladzijde 113 
verwijst hij voor een artikel over de opvang van Belgische 
vluchtelingen, naar een publicatie van onze heemkundekring. 
In welke uitgave van Paulus we die kunnen vinden, staat er niet 
bij en bovendien wordt er ook niet naar verwezen in de 
literatuuropgave achterin. Een slordigheidje dat hij in deze alinea 
laat vergezellen van nog drie foutjes om aan te geven dat het de 
auteur niet allemaal serieus was als het over Ginneken gaat. 
Onze periodiek, geachte onderzoeksjournalist, heet niet 'De 
Brieven van Paulus' maar 'Brieven van Paulus; wij zijn geen 
heemkundevereniging maar een heemkundekring en we heten 
niet 'Paulus van Daesdonk' maar 'Paulus van Daesdonck'. 
Onder de treffende titel 'Vestingwerken' gaat het over de 
uitbreiding van Breda in het begin van de vorige eeuw. 
Komisch is de etymologische verklaring van Teteringen: 'tot aan 
de ringen'. Christ Buiks weet dat op bladzijde 33 van zijn 
'Noordbrabantse Plaatsnamen 3 Teteringen' wel beter. Ik kan me 
voorstellen dat een onderzoeksjournalist uit Heusden niet bij de 
kenner bij uitstek, Christ Buiks, helemaal in Oosterhout te rade 
gaat, maar hij had toch wel even in 'Prisma Nederlands 
Plaatsnamen' op bladzijde 228 kunnen kijken voor de juiste 
afkomst. 'Teter/Tater' zou kunnen wijzen op een persoon of een 
watertje. Misschien had Van den Eeden ook even na kunnen 
gaan wanneer Heusdenhout bij Breda is gekomen? Googlen 
moet toch ook in Heusden wel lukken? 1 k had al vrij snel 
gevonden dat dat in 1961 het geval was. 
'Draad des Doods' is een absoluut zinloos stukje. Voor die vijf 
zinnetjes had de auteur de Heemkundekring Amalia van Solms 
niet hoeven lastig te vallen. Een van die zinnetjes is ook nog een 
bedankje aan de kring. Van den Eeden wekt overigens hier de 
indruk dat de draad op de grens bij Strijbeek en Galder liep. Nee, 
onderzoeksjournalist, dat was een paar kilometer zuidelijker, bij 
Minderhout! 
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Heel erg - 'aan het kruis met hem!' - maakt Van den Eeden het 
in het hoofdstuk 'Kapeldorpen in Heusdenhout, Galder en 
Strijbeek' (de titel is geen typefout van mij; hij luidt echt zo! tvm), 
dat eindigt met de interessante mededeling : "Het is aannemelijk 
dat Willem Passtoors deze gebedshuisjes heeft bezocht." Kijk, 
hier hebben we iets aan. Dat de onderzoeksjournalist Hans van 
den Eeden weinig of niks van religieuze zaken afweet, 
interesseert mij eigenlijk geen bal, maar dat hij in dit hoofdstuk 
over de kapel van Heusdenhout zegt: "Deze kapel is genoemd 
naar de Heilige Anna, de moeder van Jezus." is dramatisch en 
beledigend voor iedere lezer, ook al is die - net als ik - niet 
gauw op zijn teentjes getrapt als het gaat over religieuze zaken. 
Mijn God, wat een domheid, wat een tekort aan respect voor .?e 
lezer. Mijn kleinkinderen die de luiers maar net ontgroeid z1Jn, 
niet gedoopt zijn en niet religieus worden opgevoed, kunnen 
meneer Van den Eeden op dit gebied nog heel wat leren. 
n slordigheidje, meneer de azijndrinker!' zal de verdediging van 
de auteur zijn en dat maakt het allemaal nog erger voor een 
onderzoeksjournalist. 
Ik lees vlug de laatste bladzijden door en ben het beu no~ meer 
foutjes te noemen, al kan ik me niet herinnere~ dat 1k e~n 
voorganger als erelid van de Ginnekense harmonie Concordia 
heb, die Willem Passtoors heet. 
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Theo de Kanter noemt hem in ieder geval niet in zijn geschie
denis van de harmonie. 
Wat Passtoors voor Ginneken en 'den gewone mensch' heeft 
betekend wordt nergens duidelijk. 
Onze huidige burgemeester heeft het vooral over hedendaagse 
zaken en algemeenheden over het burgemeesterschap en Van 
den Eeden eigenlijk over niks. Ik heb in het gedeelte over 
Ginneken in ieder geval geen inkijk gekregen in een 'dynamische 
en kantelende tijdsperiode' waarover hij het heeft in zijn 
Voorwoord. Al pretendeert hij niet een wetenschappelijke uitgave 
te schrijven, je mag van een onderzoeksjournalist toch wel 
verwachten dat hij geen onzin schrijft, zich geen slordigheden 
veroorlooft en dat hij een vriendje met een overvloed aan tijd 
inhuurt om de meest opvallende taalfouten eruit te halen. 
Voor alle duidelijkheid . . . de moed ontbrak mij om na het lezen 
van het Ginnekense gedeelte, de rest van het boek te lezen; die 
is natuurlijk en ongetwijfeld van geweldig niveau. 
Mijn advies: koop het boek NIET. Van die€ 25,- kunt u twee keer 
uw auto laten wassen of een buurjongetje al het groen tussen uw 
stenen vandaan laten halen. 

* * * 

STRAATNAMEN 
Een van de taken van het College van Burgemeester en 
Wethouders is het vaststellen van straatnamen. 

Op 11 februari is het toekomstige hof tussen Annevillelaan en 
Grimhuijsenstraat tot GRIMHUIJSENHOF gedoopt 

Op 11 maart zijn in ons heem enkele correcties uitgevoerd. 
Het SULKERPAD is verlengd tot aan de woningen aan de 
rechterzijde van de Reeptiend. (bekeken vanaf de brug) 
De FLODDERDREEF is verlengd tot het Koolpad in Bavel 
De ST.ANNADREEF in Bavel wordt verlengd in Ulvenhout tot 
aan de Royaldreef. 



256 

PROVINCIE NOORD BRIBA~T GEMEE:XTE GTh~'EKEN C.A. 

.,,_.,~.,,, 
- St,,aat,-Ut K-~""-

- _Binnln,r;o~uv 

0 ······ . W.dpaden-
+ K..,..E, 

<( .llbluv 

0 2 " 

1869 

S 736 ..Bu,u/.ers. JIJOO .Iitwo,urs. 

257 

HEUSDENHOUT VAN VROEGER EN NU 
Verslag Louis Vriens 

Verhalen over Heusdenhout 
1 n de aula van zorgcentrum "Molenstaete" te Heusden hout 
vertellen Wim Joossen en Piet Dielemans op 17 maart beiden 
een boeiend verhaal; Wim over de historie van Heusdenhout en 
Piet over het drama tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij 10 
kinderen en zijn tante het leven lieten. 

Wim Joossen 
Wim is in hart en nieren heemkundige en bevlogen met de 
Heusdenhoutse historie. Hij vertelt namens de Werkgroep 
Heusdenhouts Historie vol passie de verhalen over het prachtige 
oude Heusdenhout. 

Heusden hout 
Het kapeldorp Heusden-hout viel vroeger binnen de gemeente 
Ginneken en Bavel (ook wel Ginneken c.a. genoemd) 
Tot deze gemeente be-hoorden ook de plaatsen Bavel, Galder, 
Ginneken, Strijbeek en Ulvenhout. Nadat de gemeente Breda 
reeds in 1927 een deel van de gemeente annexeerde, volgde op 
1 januari 1942 het dorp Ginneken. Op die datum werd het restant 
van de gemeente omgedoopt in gemeente "Nieuw-Ginneken". 

Bij de annexatie van het dorp Ginneken in 1942 werd ook het 
westelijke deel van Heusdenhout geannexeerd. Op 1 juni 1961 
ging het resterende deel van Heusdenhout over van de 
gemeente Nieuw-Ginneken naar de gemeente Breda. 

Agrarische nederzetting 
Heusdenhout is sinds 1961, toen dit kapeldorp door de gemeen
te Nieuw-Ginneken aan de gemeente Breda werd overgedragen, 
uitgegroeid tot een stadswijk. Voordien was het tot in het begin 
van de 20e eeuw een 'kapelgehucht', een agrarische nederzet
ting waarvan de oorsprong tot de hoge Middeleeuwen kan 
teruggaan. 
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tekening van de Sint Annakapel uit 1729 

De 16e eeuwse kapel van Sint Anna lag op een min of meer 
driehoekig pleintje, omgeven door een heg. De St. Annakapel 
wordt voor het eerst vermeld in 1518. 

De bebouwing in het gehucht vroeger was dun. Wél was er een 
herberg, tegenover de kapel. De oudste vermelding van de naam 
Heusdenhout dateert van 1308, waar in een oorkonde van de 
Schepenen van Breda een beeldzegel van 'Wouter van 
Heusdenhout" voorkomt. 

Hosenhout 
Volgens Christ Buiks zou "Heusdenhout" de persoonsnaam 
"Hose" kunnen bevatten, maar het lijkt meer waarschijnlijk dat 
"Hose" hier staat in de Middelnederlandse zin van 'steel' of 
'stang', dus dan een bos waar stelen voor gereedschap 
gevonden konden worden (essenbos, zie de essenboom in 
wapen van Heusdenhout). 
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Karel Leenders stelt: "Heusdenhout" zou kunnen betekenen 
'hoog opgaand bos, waar men hout vindt om stelen van te 
maken', De "d" is in de naam Heusdenhout eerst in de 18e 
eeuw tussengevoegd, mogelijk naar analogie van de naam 
Heusden. Hout-namen herinneren aan de vroege en hoge 
Middeleeuwen, toen in deze streken nog veel bos voorkwam." 

Heilige Anna 
De H. Anna is de patroonheilige 
van de uit 1518 stammende kapel 
van Heusdenhout. 
De heilige Anna,moeder van Maria 
en grootmoedervan Jezus, staat 
bekend als wijze,lerende vrouw. 
Op tekeningen,schilderijen en 
beelden van oudemeesters wordt 
de heilige Annavaak afgebeeld 
met een geopend boek van 
waaruit zij Maria onderwijst. 
Het symbool gaat echter nog 
een stapje verder. Sint Anna 
te Drieên,de afbeelding van de 
heilige Anna.moeder Maria en 
haar kind Jezus samen, is alom 
bekend. In de Annakapel van 
Heusdenhout is er een beeld 
van aanwezig. 

Omvorming naar stadswijk 
Na de overdracht in 1961 volgt 
de omvorming van het oude, 
en overwegend agrarische, 
kapeldorp Heusdenhout naar een 
stadswijk. 
Er worden plannen gemaakt en in de periode 1969-1975 komt de 
invulling van de nieuwe wijk tot stand. 
Het kapeldorp ondergaat in korte tijd een metamorfose, maar 
dan wél in negatieve zin. Nagenoeg alle bestaande oude 
boerderijen worden in korte tijd met de grond gelijk gemaakt. 
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Ze moeten plaats maken voor rechtlijnige nieu~bouw~lokken 
met veel hoogbouw. Er is nauwelijks oog voor mpassmg van 
bestaande eeuwenoude structuren. 

Jammer dat er in die tijd zo rigoureus is ingegrepen. Wat nog 
rest bestaat uit: enkele monumenten (Weilust, Annakapel); 
relicten van gebouwen, wegen en waterlop~_n: Op sommi~e 
plaatsen zie je nog oude bomen en naamsverw11zmgen. Gelukkig 
zijn er nog de herinneringen van mensen, nauwgezet vastgelegd 
door mensen van de Werkgroep Heusdenhouts Historie 
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Werkgroep Heusdenhouts Historie 
De Werkgroep Heusdenhouts Historie probeert door onderzoek 
en gesprekken met oud-inwoners de geschiedenis van Heusden
hout vast te leggen en in beeld te brengen. Veel publicaties zijn 
al verschenen en terug te vinden in het wijkblad van Heusden
hout (www.heusdenhout.nl) en de Brieven van Paulus vanaf 
nummer 180. 

Drama V1-inslag te Heusdenhout 
Piet Dielemans, kind uit het gezin Dielemans, is geboren in 1956, 
na de Tweede Wereldoorlog. Van zijn ouders heeft hij het 
verhaal meegekregen over de inslag van een V1 nabij hun 
boerderij aan de Leunsdijkschestaat. 

V1-inslag Leunsdijkschestaat 
Piet Dielemans vertelt het dramatische verhaal over de V1 -
inslag op 5 januari 1945 nabij hun boerderij aan de Leuns
dijkschestraat. Op het land van de familie Van Hal aan het begin 
van de Leunsdijkschestraat viel een V1 die zorgde voor schade 
aan de boerderij. Moeder van Hal en haar pas geboren kind 
lieten hierbij het leven, De nabijgelegen boerderij van de familie 
Dielemans leed eveneens veel schade. De gehele familie 
verhuisde daardoor naar de boerderij van de familie de Jongh 
aan de Molengrachtstraat, 
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Moeder 
Dielemans en 
haar 
kinderen 
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Noodlottigerwijs viel er op 22 januari 1945 een V2 op de 
boerderij van de familie De Jongh. Dit had verschrikkelijke 
gevolgen, er overleden 11 personen. 
Vijf kinderen van de familie De Jongh: Joke (13), Annie (12), 
Sjaantje (10), Correke (9) en Jos (7). 
Vijf kinderen van de familie Dielemans: Corry (7), Rinus (5), 
Toosje (4), Christje (2) en Pietje (1), en hun tante To van Dijk, 
een zus van hun moeder, mevrouw Dielemans van Dijk. 

De ouders van Piet Dielemans sliepen beneden in de boerderij 
en zijn later onder het puin vandaan gehaald, zij overleefden de 
inslag. Van de familie De Jongh overleefden de ouders en 
enkele kinderen de ramp. 
Piet vertelt dat zijn moeder in 1938 ook al een kind had verloren. 
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Na de oorlog hebben ze een nieuwe boerderij gebouwd, moeder 
heeft nog een aantal miskramen gehad. Op latere leeftijd, 
moeder was al 48-jaar, is Piet geboren (1956). 
Piet herinnert zich zijn moeder als somber en teruggetrokken, de 
dood van haar kinderen heeft haar veel verdriet gedaan. Vader 
heeft als hardwerkende man en betrokken bij het plaatselijke 
verenigingsleven het verdriet beter kunnen verwerken. 

NB De kinderen Dielemans werden begraven op het kerkhof aan de Kameelstraat. 
De kinderen de Jong zijn begraven op het kerkhof aan de Vogelenzang/aan (zie BvP 
197). Hun graf wordt binnenkort gerestaureerd door de firma Petit. (mededeling Toon van 
Miert) 

* * * 
JOS VAN AERT WINT 

BAVELS SPEKTAKEL 
door Janus Jochems, Bavel 

In nummer 198 van "Brieven van Paulus"zijn leuke stukjes 
opgenomen over de geschiedenis van de wielersport. Zo ook 
een korte terugblik op de geschiedenis van de Ronde van Bavel, 
beter bekend als het Bavels Spektakel. 
In 1990 is de laatste profronde verreden, die werd gewonnen 
door de bekende profwielrenner uit Rijsbergen, Jos van Aert. Het 
was zijn enigste overwinning bij de profs in zijn kortstondige 
carrière die verschillende hoogtepunten heeft gekend. 
Jos ontpopte zich als ronderenner met klimcapaciteiten in o.a. de 
Ronde van Italië en de Tour de· France. In 1990 werd hij 
aangetrokken door POM-ploeg om kopman Eric Breukink bij te 
staan. Bij de familie Van Aert blijkt het wielergen in de familie te 
zitten. 
De jonge Belg Wout van Aert, een ver familielid van Jos, is 
momenteel wereldkampioen cyclocross bij de beloften. 

* * * 
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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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 17 
In samenwerking met wijkblad "Heusdenhouts Nieuws 
oor Dolf Piederiet 

CHOOL VAN HEUSDENHOUT VÓÓR 1922 
In Heusdenhout zijn allerlei scholen waar kinde-ren onderwijs 
krijgen; ieder op zijn of haar eigen niveau. Wij vinden da gewoon 
v nzelfsprekend, maar dat is niet altijd zo geweest. Aan het eind 
v n de 188 eeuw was een aantal bewoners zeer bezorgd over het 
f it dat de Heusdenhoutse kinderen van onderwijs waren ver-
token. Zij vonden dat dat anders moest en verzochten het Rijk 
m een bijdrage waarmee een onderwijzer kon worden aange

trokken en betaald. 

In dit artikel gaan we aan de hand van een aantal publicaties op zoek 
naar degenen die zich hebben beziggehouden met de schoolse 
vorming van de Heusdenhoutse kinderen van toen. Al deze berichten 
kunt u zelf op internet nalezen: www.delpher.nl en in de zoek-balk: 
Heu~denhout. Er komen dan allerlei boeken en kranten tevoorschijn 
waarin u naar hartenlust kunt zoeken naar Heusdenhouts nieuws van 
de afgelopen twee eeuwen. 

In 1800 lezen we dit bericht in de Besluiten der Eerste Kamer van het 
Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks ( 1798 ): 
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- . -

-: Is geleezen de R.equeste van Jan Mulders ·en nn• 
dtren·.zo·_ voor bun "Zelven, ._ als · .iD '. naatQ eq · l~st vao 
derzelver" Mècle Jngezeèenen .van lfe11sdenhout; daar 
by\ mec ·11ll~gttie van red.eneo-, -~ verz.oe,ken.d~, -dac aaJ1 
bun Ja~rlyks-uit r'sLa~ds _C-a~ . t_n9ge_ ... ·wt>tde,n . gea~ç:9r.
dcer4 qe fomma van f 75, ,tifn -einde -_,de:Suppl_fäJic~11 

-~i~~-1.1ts·lë :; ,emoec ce/,kom~P.,_ ·--~n_:J1~t .drig~n _c.ie.t :,kQ.$~ 
, te_n ttn. ·,onder~oud van eenen:. Scboqlrp~~$._ter, .w,:lJ<C!.~ 
zy · ga:utie -~e~ss~~.ep· _ !~,."', ~eroepen, ~m, b~c Qpkoine9~çJ , 
geflagt v.ao. fl(ïlfilÎRlft{t/ï v.9ot:n~ ~geleg~nd~eid t~, .gç~ 
ven ; -zich. ·nbttige Leden der Maacrch'1ppy re maa-.· 
keo_, _ . . ., _ . . . 

:- -:~n -- ge.decreteetd ;~ de;.,-~C>Qrfçb_r~ev:~ lleq\,l~~r~_, __ .,,. 
ffjgen~Ji, ' '~Ç :: 'ZÇncien __ '4µ .:·9çè ·\fJ!lt1Q~,eq4: :,:Jj/Wft1,_I), . 
ODl , lll~t terugzen~ing . vaq cie~l~~; ~ d.a,rQ,Plt~e~t 
d,êr Vêrgaderrng_ · te ~ dien.en ;v.AA::. -çonfide·rati~n . :Çn ~d~ 
~L · . : 

Het lijkt erop dat er in Heusdenhout nog geen school is en dat een 
aantal ingezetenen de wens heeft een school op te richten. Blijkens 
onderstaand bericht is dat gelukt en is Theodorus Oosterveld de eerste 
schoolmeester in de negentiende eeuw die verbonden is - aan de 
Heusdenhoutse school. 

ê. .• " .t'" "'' "· - ......... . • - . - ·- --.... ----· ~ ....... ··~r·· 
: . -~1-J.eUS\l~~H.QQ .. ~~,}~,;l~r Ginn1ltel}. J>oar 
deg.. Vr!j~J)ligen afftánd Van. -'tHiODOR.U6 -00~ 
. "A'i.ä"LJ) ~; i.~. 4~ : Sçbpót :il~ vacant, g~Wol,'-
1 4eg, op.,.eep~J~edde vaq f , SP··; ~hakaen 
~e .~&çJtQo~geld~n ~n :vrije-, -vronjng. -- ~~SJ: 

:·iq)~t .$CJ\,~~l~1~~; van 4. o~HEtf, · ,~ Bed 
~orülu _ .ik _ n<'l{e. 
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p 14 mei 1805 verscheen deze advertentie in de Oprechte Haar-
1 mse Courant: 

I mand bekwaam en genegen tot de waameeming der vacante 
CHOOLMEESTERS-PLAA TS van Heusdenhout-Capel, Gehugt van Ginne

k n, by Breda, op een jaarlyks Tractement van 150 Guldens, vrye Wooning en 
v rdere Emolumenten, adresseeren zich met behoorlyke bewyzen van goed 
1 drag en bekwaamheid aan den Praesident of ter Secretarye van Ginneken, 
voor of op den 24 Juny, 1805. 
Actum Ginneken, in Col/. 8 Mai 1805. Ter Ordonn. van 't Gemeente-Bestuur 
v n Ginneken en Bavel. 

J. A. VAN OPSTALL, Secretaris. 

1 e opvolger van Theodorus Oosterveld werd, na examen, Antonie 
!'Olivier. 

A. l'Ollol•r • den 1, Mant 18o6 gef11m. door 
bct lcboolb. Yin Brahand. Thans Op. School.; 
oadcnrij1cr te Hcuaclcnhour. Alleen admhtlbc1 
biaaca Braiaad. 

Antonie bleef de rest van zijn leven verbonden aan de Heusdenhoutse 
chool. Pensioenen en dergelijke kende men nog niet, men werkte zo 

1 ng het kon. Zodoende overleed hij op 7 februari 1822 in de leeftijd 
van 75 jaar en was nog steeds werkzaam op school ..... 
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In de pers nam men het in die tijd ook al niet zo nauw! Antonie was 
echt vijf jaar jànger dan in dit bericht werd beweerd ... 

Een opvolger moest gevonden. Nu ging dat niet van de ene op de 
andere dag. Via de geëigende kanalen werd een vacature uitgezet en 
dan maar hopen dat er snel werd gereageerd. Zo kon het gebeuren 
dat pas op 13 januari van het volgende jaar 1823 een vergelijkend 
examen gehouden kon worden op het Raadhuis van Ginneken 
teneinde een nieuwe schoolmeester te kunnen benoemen. 
De gelukkige was Johannes Kuipers . 

.. · ·, VI Dl1w-: w.ioOMBM.·' ''. ·.··. 
--~ HEUSDENHOUT, ontter Gl.nndeff. -DeJl 

· 1~~ ·Januarij · 182f ia. 01f het Rá~dhui~ 1e 
Gi~ken h~t ver;e~Jke~~ .t:"-'n. gehptt
den , · ter.- vervulling-· der, aJhi-er -~-~ce.ren

1
d e 

Scb,001. H,c~ 1-r~ceBVerb~l desw~e· ··ia 
ingezo~den~ _ Febr. en jurii1 18~,-. · · 

Wie de deelnemers waren is helaas niet bekend ... 
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7 ·1~~pB~E!N~OlJ'f., pnd~ _: ~rifl~~--·_ ,P.a 
a\ltqnfat1e ·van ~z11ne "Exc.f den · ·M1nistcf 
V°Q(?'r _b~ publiek -qp(\er~lj~ ~~~., 'ÎS 'loê 
Ond·er~Jzer ---alhier -.aangêfteld )o~·NNmi 
ap1P~ .~.·be~}ttcn<1e d~~ ~-i~rden ·rnni ,.'.~it 
4e~benó~ _ZlJ~e ·. fun~1~n ~~a~rq ,~~~ · ~ 
Maart 1'823. ·· ·· Il; . · ' - · . . ~ 
• I" ' 

Schoolmeesters komen en gaan. Zo ook de heer Kuipers die in 
1838 vertrekt. Op de school blijft Joannes van der Heijden, oud 
21 jaren, geëxamineerd in Brabant, kwekeling te Heusdenhout, 
achter. Of hij gemachtigd was zelfstandig de school te draaien, is 
niet bekend .... 

Wederom werd het netwerk gebruikt om aan een nieuwe 
schoolmeester te komen. Had men geen haast? Het lijkt er wel 
op. Het is natuurlijk ook mogelijk dat Heusdenhout niet meteen 
de meest tot de verbeelding sprekende standplaats was voor 
een jonge ambitieuze onderwijzer. 
Het vergelijkend examen was pas ruim 2 jaar later. 
Kregen de Heusdenhoutse kinderen ondertussen les of hadden 
ze een hele grote, lange vakantie ? 
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Het examen vond plaats op 31 juli 1840. Vier somcitanten 
werden aan de tand gevoeld en de beste daarvan kreeg de baan 

Theodorus I ngenhoven uit Breda kwam als beste uit de bus en 
werd dus benoemd aan de Heusdenhoutse school. 

Er wordt voortdurend gelnspecteerd of het gegeven onderwJs 
aan de verwachtingen voldoet. Zo hier en daar ~~rdt _ e 
loftrompet gestoken over de kwaliteiten van de o~derw~Jzers en 
de instanties die zorg dragen voor de huisvesting. van 
onderwijzers en het inrichten van een school . 
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Uit onderstaand stukje blijkt dat de Heusdenhoutse kapel niet 
altijd tot school heeft gediend. Pas vanaf 1845 was dat het 
geval ... 

y ~1·b.~.terino~~ \i:~~ 1Qa.terielen ~r~ kwaJ-n~g.:· to.t st~u~ . te 
Drun_en,, Heerle , Hecl:iklwize,.i, .Mad_e en lerh~ide}1,, aJ,\1áar 
nieuwe scholen en o~~~rwijz~xs~w.o_nin,ge_n wcrqen claàrge
Steld; voorts te Zeeland, . Zeelst, R(tamsdonk en Lagr: Zwa-
{.uwe, 'Wé\;11' J)ieµw~ ~çhole1:1,~'~racn, .. ~~HGChou~d, .'. t,e Kli:fo 
~i.n4~,:i eR f,floijdri~hem, w,rµir niçl:lwe onderw1j~ers~wQnin3e~ 
tpt, s~ncl .. kw:µi;ie-~ ,, .~~ lf~ûi~-: ~v,a~r ~~n ~e- oude_ 
kapel · tot ecne schoC>l be~ft- ingei·irtt,~ : t.~_Sp()or4.p1ik~ waar 

' •· . ... 

Er bestaat een kaartje van Heusdenhout uit ongeveer 1850 
waarop de schoo_l en de kapel apart vermeld staan. Dat zou 
inderdaad kunnen wijzen op het feit dat de kapel na zijn 
liturgische functie niet altijd tot school heeft gediend. Op oudere 
foto's van de kapel en omliggende huizen is op die plek 
inderdaad een huis te zien. Was dat de onderwijzerswoning ? 
Werd er ook lesgegeven ? 
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Op deze tekening, gemaakt in 1833 door Gerard Goossens, is 
bedoeld huis duidelijk te zien, links naast de kapel. 
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Ook op onderstaande foto is het huis goed zichtbaar. 

Theodorus bleef zijn hele loopbaan verbonden aan de school 
van Heusdenhout. Hij overleed op 21 februari 1869. 
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HEUSDENHOUT, gemeente Ginneken en Bavel. Door 
het 0\"erlijden '\"an THEODORUS lNOENHOVEN; in leven be
zitter van den derden onderwijzersrang en krachtens a.rt. 20 
à.er wet hoofdonderwijzer der Openbare school in het gehucht 
Jle,.isdennout i is deze betrekking vacant. Hieraan is ver· 
bonden: a. een vast inkomen van / 400 ,s ja.ars; 6. een nadet 
vast te stellen veranderlijk inkomen na.ar gelang van het 
aantal leerlingen-, en c. vrije woning. Hoofd- en hulponder· 
wijzers, die naar dezen post willen dingen , vervoegen zich, 

zoo spo13dig mogelijk, in persoon of met vrachtvrije brieven, 
tot den Burgemeester van Ginneken en Bar,el; de dag van 
het vergelijkend examen 7.aJ. hun nader worden medegedeeld. 

Zoals te doen gebruikelijk werd een sollicitatieprocedure gestart 
en moesten de drie beste kandidaten een vergelijkend examen 
afleggen. Hieruit kwam Gerhardus Aloysius Timmer als beste uit 
de strijd. Voordien was hij hulponderwijzer te den Hout. 

1 Diatr. nr. P. J. A. PI••, te 1'il/Ju.rg. 

HEUSDENHOUT , gemeente Ginneken en Baoel. Op 10 -
Mei 1869 heeft de Schoolopziener, bijgestaan door den Heer 
:BBEKM AN, openbaar hoofdonderwijzer te Ginneken , een ver
gelijkend examen gehouden tot vervulling van de hoofd
onderwijzersplaats te Heu1tlenl,01J.t (art. 20 der wet). Drie 
adspiranten hebben daayaa.n deel genomen, als: GEBBARDUS 

ALOYSIUS Tn1HER" hulponderwijzer op den IIor,t, gemeente 
Ooster/lout; PAULUS ANTONIUS l?HILIPPUS CA.SPANNI' 

hulponderwijzer te Prin,enhage, en PETRUS JosEPllUS VAN 

nEn HEIJDEN , bezitter van den derden rang en hulponder" 
wijzer te .J.lpAen. 
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De nJtslag was , dat zij van de 69 verkrijgbare punten 
respectievelijk behaalden 421/,, 37½ en 32 1/ 2 ; Burgemeester 
en Wethouders hebben, in overleg met den Schoolopziener, 
eene voordragt van drie candidat.en , . in overeenstemming met 
het aantal behaalde punten, opgemaakt, terwijl de Gemeen
teraad., by besluit van 12 Junij 1869, den eerstvoorgedragenen, 
GEltHARDUS ALOYSIUS TntltE'.R' heeft benoema. 

Hij was de laatste onderwijzer aan de Heusdenhoutse school. 
Deze werd, ondanks vele aangevoerde bezwaren vanuit de 
Heusdenhoutse gemeenschap in 1874 opgeheven. De kinderen 
moesten voortaan in Ulvenhout of Ginneken naar school. De 
wandeling van drie kwartier heen en drie kwartier terug over een 
onvolmaakt pad en in allerlei vervelende weersomstandigheden 
werd niet als een argument beschouwd om de school te laten 
bestaan. Christiaan OomerT, lid der plaatselijke schoolcommissie 
en kapelmeester van de Heusdenhoutse kapel, schreef een vurig 
pleidooi voor het behoud van de school: 

Aan den Weledele Heere Theodore Verwaijen 
Schoolopziener in het zesde district 
Van Noord Brabant te Breda 
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Heusdenhout den 27 april 1873 

De ondergetekende Christiaan Oomen, lid der plaatselijke Schoolcommissie en tevens kapelmeester der Kapel 
staande te Heusdenhout, gemeente Ginneken en Bavel, in ervaring gekomen zijnde, dat het Gemeentebestuur 
van Ginneken en Bavel voornemens is de Openbare School te Heusdenhout op te heffen, of naar Ulvenhout 
over te brengen, heeft gemeend zijne bezwaren - en die der geheele bevolking van Heusdenhout - tegen die 
opheffing of overbrenging naar Ulvenhout bij den Heere Schoolopziener in het zesde district van Noord Brabant 
te moeten inbrengen: 

1 •. de openbare school te Heusdenhout heeft zeker meer dan eene eeuw bestaan, zood at het begin harer 
oprichting zelfs niet te vinden is 

2•. telt Heusdenhout nagenoeg driehinderd zielen, die gemiddeld het geheele jaar door vijftig kinderen ter 
school zenden, welkes getal nog staat vermeerderd te worden. 

3• worden de kinderen van Heusdenhout door de opheffing of verplaatsing der openbare school van 
Heusdenhout naar Ulvenhout, van de gelegenheid om onderwijs te kunnen genieten nagenoeg geheel beroofd, 
dewijl zij ruim vijfenveertig minuten van de school in het dorp Ginneken verwijderd zijn, en het niet te 
veronderstellen is, dat de ouders hunnen kinderen die soms slechts zeven jaren oud zijn, viermaal daags, in het 
gure jaargetijde langs ongebaande wegen vijfenveertig minuten, dat is ruim drie uren per dag zullen laten gaan, 
ten einde voor en na de middag het onderwijs in het dorp Ginneken bij te wonen. 

4• dat het schoollokaal benevens de onderwijzerswoning te Heusdenhout in goeden staat zijn, en indien de 
school werd opgeheven of verplaatst, die gebouwen niet gemakkelijk tot andere eindens zouden kunnen worden 
gebezigd, maar hoogstwaarschijnlijk verlaten en onbewoond zouden moeten blijven, terwijl daarentegen te 
Ulvenhout noch schoollocaal noch onderwijzerswoning aanwezig zijn, maar alles als het ware uit niet zal moeten 
worden voortgebragt. 

s• dat de toestand des onderwijzers, in geval hij van Heusdenhout naar Ulvenhout werd overgebragt ook zeer 
zou verminderen, dewijl er te Ulvenhout eene goed bezzochte school voor meisjes aanwezig is, die 
hoogstwaarschijnlijk ten behoeve van den onderwijzer te Ulvenhout, niet zal worden opgeheven, terwijl de 
jongens van Ulvenhout hunnen bekwamen onderwijzer in het dorp Ginneken waarvan zij slechts twintig minuten 
verwijderd zijn, niet allen zullen verlaten. 

Overigens vermeent de ondergetekende, in zijnen hoedanigheid van Kapelmeester der Kapel te Heusdenhout 
hier te moeten bijvoegen, dat hij slechts weinige jaren geleden op aandrang van den toenmaligen 
schoolopziener met autorisatie van het Gemeentebestuur van Ginneken, het schoollocaal aanmerkelijk heeft 
doen verbeteren en daarvoor heeft Ûitgegeven eene somma van 
f 70,00 en dat wijders ten jare 1810 het woonhuis van den onderwijzer met voorkennis en authorisatie van het 
Gemeentebestuur van Ginneken aanmerkelijk is vergroot en verbeterd, hetgeen groote kosten veroorzaakt 
heeft, om welke te bestrijden de toenmalige Kapelmeester genoodzaakt is geweest een Kapitaal van 
tweeduizend - mede op aandrang en authorisatie van het gemeentebestuur van Ginneken ten einde de schooi 
te Heusdenhout in stand te kunnen houden -ten laste der Kapel op te nemen welk Kapitaal van tweeduizend 
guldens tot heden niet is kunnen worden gerembourseerd, en waarvan de interest uit de huurpenningen des 
onderwijzerswoning en Kapel moeten worden betaald; zoodat, indien de school te Heusdenhout wordt 
opgeheven, het onmogelijk zal zijn de verschuldigde interesten te voldoen, dewijl het hoogst moeijelijk zal zijn de 
onderwijzerswoning en Kapel tot andere eindens te verhuren. 

Weshalve de ondergeteekende eerbiedig verzoekt dat het Uedele moge behagen, in uwen hoedanigheid van 

schoolopziener, het voornemen van het gemeentebestuur van Ginneken om de openbare school van 
Heusdenhout op te heffen of naar elders te verplaatsen, niet te ondersteunen, maar uwe pogingen aan te 
wenden, om de school van Heusdenhout, om bovenstaande redenen op den zelfden voet, zoo als die sedert 
onheuglijke tijden bestaan heeft te behouden. 

Was getekend C. Oomen 
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Helaas voor hem en alle Heusdenhoutse schoolgaande kinderen 
werd er negatief beschikt: 
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Vanaf 187 4 was er geen school meer in Heusden hout. De 
kinderen moesten elke dag twee keer op en neer lopen naar 
Ulvenhout of Ginneken en terug. Geen vader of moeder die ze er 
heen bracht of op kwam halen, geen mogelijkheid om tussen de 
middag over te blijven, drie uren lopen voor groot en klein en dat 
was volgens de besluitende macht voor dorpskinderen geen 
bezwaar. Dat kinderen zouden gaan spijbelen of thuisgehouden 
worden werd niet in de besluitvorming meegenomen. 
De dorpsonderwijzer werd overgeplaatst naar Galder en 
verdween vrij snel uit beeld. Pas aan het begin van de twintiger 
jaren van de twintigste eeuw vroeg en kreeg het bestuur der 
Stichting "Het Schoolfonds voor Heusdenhout" toestemming tot 
het bouwen en exploiteren van een nieuwe Heusdenhoutse 
school, de Annaschool. 

* * * 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 186 
APRIL - GRASMAAND - PAASMAAND 
April klaar en rein 
Mei zal des te milder zijn 

MEI - BLOEIMAAND - MARIAMAAND 
lsidoorke thuis (10/5) 
Uit is't fornuis 

JUNI -ZOMERMAAND - ONWEERSMAAND 
In juni weinig regen 
Voorspelt een grote zegen 

JULI - HOOIMAAND - DONDERMAAND 
In juli grote zonnebrand 
Is goed voor lui en land 

UITSPRAAK 188 
Als je met vleugeltjes geboren bent, heb je geen wortels 
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