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voorheen Nieuw-Ginneken, wintermaand 2014 

Bonjour 

Kees Leijten nam in de Brieven van Paulus nummer 200 afscheid als 

hoofdredacteur met het mooie Franse woord "Adieu". In goed Brabants 

zoiets als "Houdoe". Om in soortgelijke sfeer te blijven beginnen wij 

ons voorwoord met het eveneens mooie Franse woord "Bonjour" 

oftewel "Goeiendag". We spreken namens de nieuwe redactie die de 

taak krijgt om de kwaliteit die Kees in al die jaren aan de Brieven heeft 

meegegeven te evenaren. Een haast onmogelijk taak, maar we gaan er 

toch aan beginnen. Gelukkig kijkt Kees nog mee over onze schouder. 

Voor u ligt al weer nummer 202 (“Bavel 70 jaar bevrijd” verscheen 

immers in plaats van nummer 201) van de Brieven van Paulus met een 

veelheid aan cultuurhistorische artikelen. Om te beginnen natuurlijk 

een virtuoos geschreven biografie over Kees Leijten door huisschrijver 

Toon van Miert. Een bijdrage van Jan Monden over het dierlijk 

massagraf in Bavel. Een keurig jaarverslag van onze secretaris Niek 

Kools. Guus Rombouts vertelt zijn verhaal over de restauratie van het 

torenuurwerk in ons museum. Verslagen van lezingen en de opening 

van onze tentoonstelling. Een prachtig verhaal van Dolf Piederiet over 

Heusdenhouts Historie en nog vele andere wetenswaardigheden. 

Veel leesplezier gewenst op deze lange donkere decemberavonden. 

uw redactie  
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Agenda 2014-2015 

Januari  

Zondag 4  Museum open 

Februari 
 

Zondag 1  Museum open 

Zondag 1  Poolse en Jiddische muziek en beelden 

gepresenteerd door Edward Cuber in Mariëndal 

 

  Brieven van Paulus 203 

Maart 
 

Zondag 1  Museum open 

Dinsdag 31  Lezing over het belang van heemkunde door 

Arnoud-Jan Bijsterveld in de Pekhoeve 

April 
 

Vrijdag 3  40e verjaardag van Paulus van Daesdonck 

Maandag 6  Museum open 

Nieuwe tentoonstelling “Paulus 40 jaar” 

Maandag 13  Lezing 500 jaar Mastbos 

 

  Brieven van Paulus 204 

Mei 
 

Zondag 3  Museum open 

Zaterdag 9  Fiets/wandeltocht Ginneken/Mastbos 

Juni 
 

Zondag 7  Museum open 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

Paulus’ museum is geopend elke 1e zondag van de maand en iedere 

woensdag, steeds van 14:00 tot 16:00 uur.  
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De man die 200 keer op zijn eentje Brieven 

samenstelde 

door Toon van Miert 

Hij stond er mooi op, maar sommige 

lezers schrokken toch bij het zien van de 

foto van vicevoorzitter, conservator en 

hoofdredacteur Kees Leijten op de 

voorkant van Brieven 200: “Hij is toch niet 

dood zeker?”  

Nee, natuurlijk is Kees niet dood en dat 

mag hij niet gaan ook. Kees is Paulus van 

Daesdonck en Paulus van Daesdonck is 

Kees en dat is al negenendertig jaar zo en 

dat moet nog lang zo blijven. 

De drie bovengenoemde functies geven 

maar een fractie aan van het werk dat 

Kees doet en wat er van hem verwacht 

wordt. In de jaren dat ik voorzitter was, heb ik hem leren kennen als 

vraagbaak. Nou is een vraagbaak volgens Van Dale ‘een persoon tot 

wie men zich om de oplossing van moeilijke vragen wendt’, maar daar 

doe je Kees te kort mee: ik wendde me niet alleen tot hem als het om 

moeilijke zaken ging, maar om ALLE zaken. Kees weet namelijk als het 

om heemzaken gaat ALLES en niet alleen als het om ONS heem gaat. 

Nou, dit vindt Kees vast en zeker al genoeg pluimen op zijn hoed.  

Kees is geboren in Etten c.a. als zoon van de eigenaar van Café - 

Restaurant NEÊRLANDSCH KOFFIJHUIS op de Markt. In de filmzaal 

achter het café-restaurant leerde hij al jong op zaterdag- en 

zondagavond hoe je films op het doek kunt krijgen. In het Casino, de 

bioscoop in de Reigerstraat in Breda, heeft hij het diploma operateur 

gehaald. Als onderwijzer heeft hij de kinderen van Oudenbosch 

onderwezen. 

Kees Leijten      (foto Jan Roovers) 
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Hij was en is een bètaman en vond vooral handelswetenschappen en 

wiskunde interessant; daar heeft hij onderwijsakten in gehaald. Later is 

hij adjunct-directeur en weer later directeur van de Sint-Jozef Mavo in 

Breda geworden. Bovendien is hij dertien jaar conrector van het 

avondcollege BBC geweest.  

Al heel jong is hij actief geworden bij het Brabants Heem en andere 

culturele instellingen. Hij is tien jaar voorzitter van Brabants Heem 

geweest, vijf jaar in het bestuur van de Monumenten Federatie – 

waarvan twee jaar als voorzitter – gezeten, oprichter en tien jaar 

voorzitter geweest van de Leerstoel Cultuur in Brabant en tien jaar 

bestuurslid van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Nog steeds 

is hij voorzitter van de Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en 

Vlaggenkunde. Ook de dorpswapens en –vlaggen van onze zes dorpen 

zijn door die commissie ontworpen. Alleen het wapen en de vlag van 

Heusdenhout zijn nog niet vastgesteld door de gemeente Breda. 

Door al die activiteiten heeft hij veel relaties in de heemwereld 

opgedaan, waarvan een een levenslange relatie is geworden: zo’n 

zestig jaar geleden heeft hij op heemdagen zijn vrouw Nel ontmoet.  

In 1957 is hij in het bestuur gekomen van de Etten-Leurse 

heemkundekring Jan uten Houte; van 1963 tot 1988 was hij er 

voorzitter van. In 2007 trad hij na vijftig jaar uit het bestuur. In 1964 

heeft hij aan de wieg gestaan van het heemmuseum in Etten-Leur.  

Samen met Jan van der Westerlaken fietste hij geregeld naar de Sint-

Jozef Mavo. Op de fiets is het plan ontstaan om ook in Nieuw-

Ginneken een heemkundekring op te richten. In april 1975 is dat plan 

gerealiseerd en in september werd een eerste avond georganiseerd; 

vijfentachtig aanwezigen werden lid van Paulus. In de laatste maand 

van dat jaar kwam een eerste circulaire op A4-formaat uit met het 

programma van en informatie over de kring. Toen iemand in het 

bestuur zei: “Is de brief van Paulus al weg?”, was er een naam voor het 

informatieblad: ‘Brieven van Paulus’. Uitgave 18, zomermaand 1978, 

had voor het eerst de gele kleur: Jan Grauwmans, die het blad op het 

gemeentehuis drukte, had alleen maar geel papier tot zijn beschikking.  
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De inhoud bestond uit ‘Onze ouders en grootouders’, een hoofdstuk 

uit de scriptie ‘De derde weg in het bejaardenwerk’ van de 

Ulvenhoutenaar T.J.R. de Jong. Vanaf nummer 21 kreeg het blad de 

huidige grootte en waren er verschillende schrijvers die het blad 

vulden.  

“Het is een soort magazine geworden met mededelingen en niet te 

lange verhalen van allerlei aard. Het zorgt voor het contact tussen het 

bestuur en de leden, het is een bindmiddel met de leden en als zodanig 

heel belangrijk. Sommigen komen nooit op lezingen en komen door 

Brieven op de hoogte van wat er speelt en gebeurt. Er zijn een aantal 

min of meer vaste schrijvers geweest zoals Frans Brekelmans, Ad 

Jansen, Jac Jespers, Adriaan van Beek en jij. Daarnaast neem ik soms 

artikelen over uit andere heemkundebladen, die interessant kunnen zijn 

voor onze leden.”  

Behalve Brieven heeft Kees al de publicaties geredigeerd die achter in 

Brieven vermeld staan en ook de zesentwintig deeltjes ‘Veldnamen’ van 

Chris Buiks. Een heidens werk? Ja, zeker als je weet dat het vanaf het 

begin knip- en plakwerk was. Ook Brieven 200 is nog door Kees 

samengesteld, maar door Hans van der Zanden digitaal gemonteerd. 

Zoals u in Brieven 200 hebt kunnen lezen, stopt Kees als 

hoofdredacteur, maar blijft wel redactie ondersteunend.  

Eenzelfde verhaal als over het redacteurschap van Brieven valt ook te 

vertellen over zijn activiteiten als conservator van het museum: bijna 

alles draait om hem en door hem. Hij blijft dat werk nog doen en dat is 

maar goed ook voor Paulus van Daesdonck.  

Kees bedankt voor al je tijd en energie die je in Paulus van Daesdonck 

hebt gestoken en nog steeds doet. Je hebt je voor ons onsterfelijk 

gemaakt en dat moeten ze ‘daarboven’ goed begrijpen.  
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Notulen 39e jaarvergadering Paulus van Daesdonck 

op 13 oktober 2014  in de Tussenpauz’ te Bavel 

door secretaris Niek Kools 

Ongeveer 65 leden bezochten deze avond. 

Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, met een hartelijk 

welkom aan iedereen. Hulde aan Kees Leijten die 200 Brieven van 

Paulus heeft gemaakt. De vergadering “beloont” hem met applaus. 

Notulen 38e jaarvergadering 

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. Het wordt vastgesteld. De 

voorzitter dankt de  secretaris. 

39e Jaarverslag 2013-2014 

Het volledige jaarverslag wordt opgenomen in de Brieven van Paulus 

van december a.s. De secretaris licht enkele zaken toe uit het verslag: 

Het stabiele ledental (570), minder subsidie, minder financiële armslag. 

De activiteiten van de verschillende commissies. 

Heet hangijzer op dit moment is de noodgedwongen verhuizing van 

ons depot in de kelder van het dienstencentrum Ulvenhout naar de 

zolder van de pastorie (Uitdaging).  

Niet alles uit het actieplan voor het afgelopen jaar is gerealiseerd. 

Voor het komende jaar zijn weer 5 actiepunten geformuleerd. 

Financieel beleid 

De penningmeester geeft aan dat er een klein positief resultaat is. 

Ingekomen gelden zijn conform de begroting. Hij legt de inkomsten en 

uitgaven uit. Grootste kostenpost blijft: de Brieven van Paulus 

(drukwerk en porto). We hebben een veilige buffer op de 

spaarrekening van ongeveer € 10.000,- 
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Verslag kascommissie (Kees van der Made en Johan van Gestel) 

De kascommissie is zeer positief over de wijze waarop de 

penningmeester de administratie van de financiën van de 

Heemkundekring verzorgt. Er zijn geen fouten geconstateerd. De leden 

gaan akkoord  met het gevoerde beleid door middel van applaus voor 

de penningmeester. 

Benoeming nieuwe kascommissie 

De heer Wim Joosen heeft zich  beschikbaar gesteld om volgend jaar, 

samen met Johan van Gestel, de kascommissie te vormen. 

Begroting 2013 – 2014 

De begroting is in grote lijnen hetzelfde als die van het afgelopen jaar. 

Als iedereen betaalt hebben we ongeveer € 9.600,- aan inkomsten. 

Daarmee kunnen we de geplande activiteiten naar verwachting 

uitvoeren. De opbrengst uit de verkoop van boeken gaat naar het 

boekenfonds. Wordt goedgekeurd. 

Bestuursverkiezing 

Joke van Baal treedt volgens rooster af, maar is herkiesbaar. Zij wordt 

met algemene stemmen herkozen, onder dank voor al haar activiteiten 

voor Paulus. 

Activiteiten afgelopen jaar in beeld 

In een power point, voorzien van commentaar door de secretaris, 

worden de activiteiten  van dit verenigingsjaar in 65 foto’s zichtbaar 

gemaakt. Deze formule wordt door de aanwezigen gewaardeerd. 

Rondvraag 

 De heer Joosen vraagt hoe de relatie van het bestuur is met de 

Bredase archiefdienst. Die is goed. We kennen elkaar en als je 

onderzoek wilt doen moet je met het archief overleggen. 

 De heer Baartmans vraagt of de gerestaureerde veegwagen 

veilig gesteld wordt rond de jaarwisseling. Dat is inderdaad het 

geval. Hij wordt een geruime tijd opgeslagen. 
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Benoeming  Kees Leijten tot erevoorzitter 

De voorzitter memoreert het feit dat Kees Leijten al vanaf 1957 actief is 

in de wereld van het heem. Dat begon bij Jan Uten Houte in Etten-Leur, 

waar hij 25 jaar voorzitter was. Vele jaren was hij voorzitter van de 

provinciale organisatie Brabants Heem. Daarnaast is hij nog steeds 

actief in diverse besturen, die met het culturele erfgoed te maken 

hebben. 

Als medeoprichter van onze eigen Paulus van Daesdonck is hij op alle 

terreinen, voor zowel de Kring, als voor het museum actief geweest. Al 

40 jaren is hij vicevoorzitter. Hij is, als conservator, de 

eerstverantwoordelijke voor het museum. Kees weet alles van de 

collectie en van het heem. Hij bouwde een zeer groot archief op, waar 

vaak gebruik van kan worden gemaakt. Hij leverde de enorme prestatie 

om 200 Brieven van Paulus te verzorgen. Vorige week werd zijn 61e 

tentoonstelling geopend. Kees is eigenlijk “Paulus”. 

Het bestuur is blij dat hij zijn expertise wil delen met anderen, zodat die 

niet verloren gaat. Het bestuur is Kees dankbaar voor zijn tomeloze 

energie en enthousiasme. Wij hopen nog lang van zijn kwaliteiten 

gebruik te kunnen maken. Daarom is het voorstel aan de 

jaarvergadering om Kees Leijten te benoemen tot EREVOORZITTER. 

Met een welgemeend applaus keurt de vergadering dit goed. Het 

besluit wordt door middel van een  oorkonde overhandigd. Voor zijn 

vrouw Nel, die hem al die jaren zo goed heeft bijgestaan, is er een 

prachtige bos bloemen. 

Sluiting 

Om  even over 21:00 uur sluit de voorzitter dit eerste deel van de 

avond af. In de pauze wordt het traditionele Bavelse worstenbrood 

uitgedeeld en nog een tweede kopje koffie. 

Na de pauze wordt de film  vertoond, die de Bavelse werkgroep heeft 

gemaakt in verband met de bevrijding van Bavel. Het zijn interviews 

met mensen die er nog wat over kunnen vertellen.  
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39e Jaarverslag Paulus van Daesdonck 

over het verenigingsjaar van 1-9-2013 tot en met 31-8-2014  

door secretaris Niek Kools 

Algemeen 

Onze Heemkundevereniging Paulus van Daesdonck telde aan het eind 

van het verenigingsjaar ongeveer 570 leden. Samenstelling bestuur: 

Gerard Oomen, Niek Kools, Hans van der Zanden, Kees Leijten, Louis 

Vriens, Joke van Baal, Johan Mulders, Karel van den Hout en Peter van 

der Ven. 

 

Er zijn dit jaar 7 bestuursvergaderingen van de heemkundekring 

geweest en 2 van de stichting museum. De commissies waren zeer 

actief. 

 

De vereniging ontving over 2013 subsidie van de gemeente 

Alphen/Chaam. De gemeente Breda subsidieert niet de 

heemkundekring, maar wel het museum. 

De contributie bedraagt € 19,- per gezin (€ 17,- via automatische 

incasso).  We zijn blij dat sponsors bereid zijn een jaarlijkse bijdrage aan 

het museum te leveren. Zij hebben een naambord in het museum, 

worden altijd genoemd in de Brieven van Paulus en staan nadrukkelijk 

op onze website. 

Activiteiten 

a. Er zijn 5 Brieven van Paulus verschenen: 196 t/m 200. 

Nummer 200 is een jubileumnummer en sluit een periode van 

40 jaren af, waarin Kees Leijten altijd de hoofdredacteur was. 

b. Er waren 5 lezingen:  

 Het sociale klimaat in de dertiger jaren (Vroukje 

Muntjewerff). 

 De ontwikkeling van de koormuziek door de eeuwen heen 

(Anton van Kalmthout) 
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 Hoogspanning aan de Belgisch- Nederlandse grens in de 

eerste wereldoorlog (Herman Janssen en Frans van Gils) 

 Het Heusdenhout van vroeger (Wim Joosen) 

 Geschiedenis van de wielersport (Rein Lambregts) 

c. Er waren 3 tentoonstellingen: 

 200 jaar Koninkrijk 

 Ulvenhoutse koren laten zich horen (opening door Angelien 

Oomen en Stan Goossen) 

 Koningen der Kermiskoersen (opening door Bert Rops en 

Jan Janssen) 

d. Muziekmiddag op 26 januari: groep “Gestrikt” uit Prinsenbeek in 

Mariëndal in het Ginneken. 

e. Fietsexcursie op 17 mei: historisch Heusdenhout. 

f. Op 2 januari: slag bij Strijbeek (Paulus was betrokken bij de 

organisatie) 

g. Wij deden mee aan de dorpsquiz in Bavel. Daarbij werd Paulus 

winnaar en mocht de beker meenemen. Al 4x eerder won het 

team van Paulus deze dorpsquiz. 

h. Paulus nam deel aan de regionale heemquiz voor de 

heemkringen van West-Brabant in Wouw en aan de dorpsquiz 

in Ulvenhout. 

i. Promotie: 

 Open monumentendag. 

 Medewerking fietsroutes Alphen-Chaam. 

 Bavel Anno. 

 Ongeveer 25 campings in ons heem zijn benaderd in 

verband met de openstelling van het museum in de 

zomermaanden. Hieraan voorafgaand zijn de eigenaren van 

de campings uitgenodigd om het museum te bezoeken. 

 Bij de opening van de Leeuwerik in Galder was er een 

expositie van Paulus. 

 Paulus was bij de boekpresentatie over Willem Passtoors. 

 Op 19 april ontvingen we diverse raadsleden uit Breda om 

ze kennis te laten maken met ons museum. 
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 Op 2 mei bezochten de gasten uit het Franse Velines het 

museum. 

j. Om de band met de vaste vrijwilligers te onderhouden werd 

hen op 21 november een gezellige avond aangeboden. 

Van veel activiteiten zijn verslagen te vinden in de Brieven van Paulus. 

Werkgroepen (commissies) 

a. Redactie Brieven van Paulus: In augustus was er een jubileum. 

Met nummer 200 van de “Brieven” is het goed even stil te staan 

bij het vele werk dat hoofdredacteur Kees Leijten heeft gedaan. 

Hij heeft echt een prestatie van formaat geleverd! Het is de 

bedoeling dat de nieuwe redactie (Hans van der Zanden, Louis 

Vriens en Johan Mulders) zijn taak gaat overnemen.  

Vanzelfsprekend blijft Kees ook lid van deze redactie! Hopelijk 

maken de nieuwkomers nog heel lang gebruik van de 

bijzondere kwaliteiten van onze nestor. Een heel groot 

dankjewel voor Kees is op zijn plaats. 

b. Depots en werkruimte: Jan Grauwmans, Kees Leijten en Toon 

van Miert zijn nog steeds elke woensdagmorgen in één van de 

depots in Ulvenhout te vinden. Zij inventariseren, sorteren en 

registreren. Omdat de afdeling Burgerlijke Stand van de 

gemeente Breda de dienstverlening vanuit het dienstencentrum 

beëindigt, zullen wij waarschijnlijk binnen afzienbare tijd met 

onze voorraden uit de kelder van het dienstencentrum weg 

moeten. We hopen met een deel van onze spullen terecht te 

kunnen op de zolder van de voormalige pastorie in Ulvenhout 

(nu de Uitdaging). Inmiddels is het archief ondergebracht in de 

kelder van de Donk. 

c. Museumwerkgroep: Onder leiding van Kees Leijten nemen Joke 

van Baal, Karel van de Hout, Frans van Aert en Thom Neger 

diverse praktische werkzaamheden op zich. 

Zij vormen een denktank en zij organiseren het onderhoud, het 

schoonmaken, de inrichting, de tuin en alle andere zaken die op 

het museum betrekking hebben. Zij zijn ook betrokken bij het 

inrichten van de tentoonstellingen. 
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d. Gens Pauli: Er zijn ongeveer 6000 akten van de burgerlijke stand 

en de doop- trouw- en begraafregisters opgenomen in Gens 

Pauli. Die zijn van de periode van 1614 tot 1853. Ongeveer 

60.000 vermeldingen van 10.000 personen zijn vastgelegd. Ook 

de ruim 18.000 bidprentjes die zijn ingevoerd in ons 

museumsysteem, zijn via Gens Pauli te doorzoeken. 

e. Werkgroep Heusdenhouts Historie: Heusdenhout stond het 

afgelopen jaar bij Paulus in de schijnwerpers met een lezing 

over de historie van dit dorp en de fietstocht. De werkgroep is 

zeer actief met het bestuderen van de Heusdenhoutse 

geschiedenis en het verzamelen van gegevens en foto’s. 

f. Werkgroep digitalisering: Deze groep regelt alle zaken die met 

automatisering verband houden. Het gaat om het bijhouden 

van de website, het scannen en digitaliseren van de Brieven van 

Paulus en de foto’s in het archief en het actualiseren van de 

bestaande database. Recent zijn alle artikelen van Wim 

Siegmund in onze site opgenomen.  Wim verzocht ons dat te 

doen in verband met de opheffing van zijn website waarin die 

artikelen stonden. Wij zijn er blij mee dat deze waardevolle 

teksten en foto’s hiermee bewaard blijven. Ook de eerste 100 

Brieven van Paulus zijn gedigitaliseerd en te raadplegen op de 

site. 

Contacten met anderen 

a. Brabants Heem: regio-overleg in Baarle-Nassau. 

b. Vergadering Brabants Heem op provinciaal niveau in Oirschot. 

c. Diverse HKK en musea in onze regio, onder andere 

ruilabonnementen tijdschriften. 

d. Op 24 mei waren de vrijwilligers van de Heemkundekring uit 

Alphen te gast. 

e. In verzorgingshuis de Donk en in IJpelaar worden geregeld 

tentoonstellingen ingericht door Paulus. 

f. Paulus heeft bij de gemeenteraad bezwaar gemaakt tegen het 

ontwerpbestemmingsplan van de Grimhuijsenhof. 
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In het besluit van de gemeente Breda is rekening gehouden 

met de ingebrachte argumenten. 

g. Eerder al heeft de B&W, op advies van Paulus, de historische 

naam Grimhuijsenhof gegeven aan het nieuwe project.  

Museum 

a. Het stichtingsbestuur van het museum bestaat uit het bestuur 

van de HKK en 2 oud-bestuursleden/medeoprichters van de 

Kring: Dick Meeren en Adam Verkooijen. 

b. De museumcommissie is heel actief met betrekking tot alle 

taken die uitgevoerd moeten worden. Zij krijgt hulp van 

beheerder Iwan. Verder zijn er de vrijwilligers die 

werkzaamheden uitvoeren en rondleidingen verzorgen. 

c. De Stichting Paulus’ Museum ontvangt subsidie van de 

gemeente Breda en stichting ‘t Hofflandt. De gemeente bouwt 

echter de subsidie stapsgewijze af. Daarnaast zijn wij blij met de 

12 sponsors die een jaarlijkse bijdrage geven aan ons museum 

of diensten leveren in natura. Door deze inkomsten zijn we nu 

nog in staat om de kosten voor het museum te dekken. 

d. Het afgelopen jaar is het aantal bezoekers van ons museum 

ongeveer gelijk gebleven, ± 1250. Vooral de tentoonstelling 

“Koningen der Kermiskoersen” trok veel mensen. 

e. Voor het onderhoud van het gebouw maken wij gebruik van 

een onderhoudsplanning, die is ondergebracht bij de gemeente 

Breda. Jaarlijks wordt voor het onderhoud gereserveerd. Dit jaar 

hadden we geen grote uitgaven. 

Beleidsplan 2010 - 2020 

In ons beleidsplan is de te verwachten ontwikkeling voor de komende 

jaren aangegeven. Het beleidsplan dient als leidraad voor de 

activiteiten die we gaan ondernemen. 

Jaarlijks wordt een activiteitenplan opgesteld. Voor 2013-2014 waren 

de volgende onderwerpen gekozen:  
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a. Nieuwe depotruimte. Dat bleek urgent nu de gemeente Breda 

de post Ulvenhout per 1 oktober jongstleden heeft gesloten. 

Zie werkgroep depots. 

b. Bezoekersaantallen verhogen. Het blijkt moeilijk om de jongere 

generaties het museum in te krijgen of om lid te worden van 

een heemkundekring. Wij richten ons nadrukkelijk op de 

basisscholen. Zij worden met hun klassen uitgenodigd een 

bezoek te brengen. We blijven aan de weg timmeren met 

folders en promotie. 

c. Vaste schrijvers voor de Brieven van Paulus. Er zijn diverse 

mensen die geregeld een artikel schrijven voor de Brieven van 

Paulus. Een vaste schrijver is tot nu toe niet gevonden. We 

blijven zoeken. 

d. Digitaliseren van foto’s en de collectie in het museum. Hieraan 

wordt druk gewerkt. Een databank is er al. Zie werkgroep 

digitalisering. 

e. Expertise vastleggen over de Brieven van Paulus en de collectie 

van het museum. De nieuwe redactie is hiermee bezig, in 

samenwerking met Kees Leijten. 

Actiepunten voor het komende jaar (2014-2015) 

a. Verhuizing en inrichting depots. 

b. Viering 40 jaar Paulus. 

c. Oprichten werkgroep historisch/archeologisch onderzoek. 

d. P.R.: hoe kunnen we ons beter profileren en presenteren? 

e. Mogelijkheden voor gebruik en betere stalling tram 

onderzoeken (commissie). 

Met de hulp van veel enthousiaste vrijwilligers hopen wij het komende 

jaar onze doelen te realiseren. Medewerking van onze leden is 

noodzakelijk. 

Dank aan allen die dit jaar actief zijn geweest voor onze vereniging en 

voor het museum. 
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Museum Paulus van Daesdonck weer bij de tijd! 

door Guus Rombouts 

In december 2013 hebben Guus 

Rombouts en Piet Raats het 

torenuurwerk en de moederklok in het 

museum voor heemkunde in Ulvenhout 

op verzoek van Kees Leijten onderzocht. 

De klok stond al geruime tijd stil en het 

slagwerk van het torenuurwerk klonk 

naast oorverdovend ook 

allerbelabberdst. 

Inventarisatie leerde dat een grondige aanpak nodig zou zijn om alles 

weer goed functionerend en min of meer welluidend te maken. 

Uiteindelijk kon na enkele maanden studie, werk, storingen zoeken, 

problemen oplossen en verbeteringen toepassen, het uurwerk 

teruggeplaatst worden vlak voor de opening van de tentoonstelling 

“De koningen van de kermiskoersen” begin april 2014. 

Herstelwerk aan het torenuurwerk van Michiels uit Mechelen 

(1908)  

Bij het torenuurwerk werden de kabels ingekort, om verdere slijtage 

door het over elkaar heen schuren te voorkomen. De uiteinden bij de 

gewichten zijn nu ook veilig afgewerkt. De lagering is gecontroleerd en 

opnieuw van olie voorzien. De aansturing van de wijzers op de apart 

geplaatste wijzerplaat door middel van twee koppels haakse 

tandwielen is hersteld en verbeterd. Vanwege het doorhangen van de 

as, is een nieuw steunpunt geplaatst. Het lager is vervangen en het 

rondsel gecentreerd. Er is een nieuwe tussenas gedraaid en de 

engrenage (ingrijping) van de haakse tandwielen is verbeterd. Het 

wijzerwerk is onder handen genomen en afgesteld. De elektrische 

aansturing om de grote wijzer iedere minuut te verzetten en de 

regelaar daarvan in de moederklok zijn gereviseerd en verbeterd. 
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Er was al een pen op het 

gangrad gemonteerd, die 

iedere minuut een puls geeft, 

om de grote wijzer te 

verzetten, maar het werkte 

niet meer. De 

elektrotechnische 

achtergrond van Piet bewees 

zijn diensten en ook is er een 

schema van de werking 

getekend en toegevoegd aan 

besturingskast, die zich achter 

de onderste deur van de 

klokkast bevindt. 

Om de bellen beter te laten 

klinken hebben we de 

ophanging verbeterd en 

leertjes boven en onder de 

bel geplaatst, waardoor de 

bel vrij hangt. 

Voor de hamerlagering hebben we nieuwe asjes gedraaid, gemonteerd, 

ingevet en het geheel afgesteld. 

Het torenuurwerk slaat de kwartieren en de hele en halve uren 

Deze manier van slaan is bekend als “Dutch striking”: 

Kwart over het uur: 1x slaan afwisselend op de twee kleinste bellen. 

Half uurslag: 2x slaan op de twee kleinste bellen; gevolgd 

door het volgend uur voluit op de 3e 

bel; de zgn. kleine bel. 

Kwart voor het uur: 3x slaan op de twee kleinste bellen. 

Hele uur: 4x slaan op de twee kleinste bellen, gevolgd 

door het aantal uren op de 4e bel, de 

zgn. grote bel. 
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Merkwaardig is dat het slaan 

van de halve uren gebeurt op 

een los uurwerk, dat op een 

aparte stoel staat en 

gekoppeld wordt aan het 

grotere deel.  Luc Michiels 

(*1946) spreekt over een 

toegevoegde Angelusklok als 

halfuur-slagwerk. Het is niet 

duidelijk. 

Is dit oorspronkelijk? Of was dit een bij te bestellen mogelijkheid?  

Navraag bij de paters leverde niets op. Frans Verheijen heeft de 

archieven van de paters tot in Antwerpen en Leuven  nagezocht, maar 

er is jammer genoeg niets over het torenuurwerk te vinden. Het archief 

van Edward Michiels (1831-1919) is helaas tijdens  de eerste W.O. door 

een bombardement verloren gegaan. 

Vrije interpretatie 

In de klokkenwereld wordt van een marriage gesproken, als er sprake is 

van het bijeenvoegen van een klokkast en een uurwerk die eigenlijk 

niet bij elkaar horen. Ze zijn om “verkoop technische” redenen 

uitgehuwelijkt. Hier is dat zeker niet het geval; eerder zou men kunnen 

spreken van vrijerij. Wellicht heeft Jan Soeterboek (z.g.): “Moeke daar 

staat een vrijer aan de deur” gespeeld, toen men de uurwerken in het 

museum samenbracht. 

Zo zijn de Ulvenhoutse klok en het torenuurwerk uit Meersel Dreef in 

het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw kennelijk ook op 

vrijers pad gegaan om zich samen in het museum te kunnen 

presenteren. Waren het de pastores of zijn het de paters geweest die 

op vrijersvoeten gingen?  

Of was Paulus de postiljon d’amour  bij deze onderneming? Maar voor 

ingewijden komt die van Etten en weet van niks! Ere wie ere toekomt. 
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Intermezzo 

Het elke minuut aangestuurd verzetten van de minuutwijzer (door 

elektrische pulsen vanuit een moederklok in de sacristie) gebeurde 

vanaf 1875 ook, dankzij een uitvinding van de Mechelse priester 

Lodewijk Michiels (1828-1904), broer van Edward Michiels (1831-1919), 

die o.a. torenuurwerken bouwde. (Zie brief Lodewijk aan stadsbestuur 

Mechelen op blz. 15) 

Voor de liefhebbers, zeer lezenswaardig en anekdotisch:  

Google: Het machientje van Michiels: 

http://www.mechelenblogt.be/2010/05/machientje-van-michiels 

De moederklok  

De klok is gesigneerd op de wijzerplaat: ED. MICHIELS MECHELEN. De 

functie van een moederklok is het op tijd aansturen van het 

torenuurwerk vanuit de sacristie. 

  
Voor (links) en na (rechts) de restauratie. 

De klok is in zijn geheel gedemonteerd, schoongemaakt en weer 

lopend gemaakt. De volgende gebreken hebben we verholpen: 

 De gebroken  glazen wijzerplaat vervangen door een op maat 

gemaakte identieke. 

http://www.mechelenblogt.be/2010/05/machientje-van-michiels
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 De gebroken as van de secondewijzer van een nieuw eindstuk 

(zgn. tap) voorzien om de secondewijzer te kunnen monteren. 

De lagering aangepast. 

 Een andere secondewijzer gezocht, passend gemaakt en 

gemonteerd. 

 De tappen gepolijst, verbussingen gecontroleerd, enkele 

kromme tappen gericht. 

 Het uurwerk gemonteerd, olie gegeven, gecontroleerd en 

afgeregeld. 

 Het gebroken glas van de klokkast vervangen door antiek glas. 

 De slotjes gerepareerd en sleutel bijgemaakt. 

 De klokkast in de was gezet; klokkastbevestiging tegen de muur 

verbeterd. 

 

De herkomst van de moederklok: een stukje geschiedenis 

Deze moederklok werd in 1904 op bestelling geleverd door de Fa. 

Michiels uit Mechelen bij het gereedkomen van de bouw  van de 

Laurentiuskerk. Ook de neo-Gotische kast is waarschijnlijk meegeleverd, 

hoewel die vaak door de 

plaatselijke 

timmerman/meubelmaker in 

stijl werd vervaardigd. 

De pastoor of architect heeft 

waarschijnlijk gekozen voor 

een bestaand model. In het 

kerkelijk archief is hier niets 

over teruggevonden, wel wie 

de weldoeners voor o.a. de 

aankoop van de klok waren en 

een notitie over het 

functioneren van het uurwerk 

en de luidklokken. 
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Uit het kerkelijk archief  van de Laurentiusparochie te Ulvenhout 

 

In de rechterkolom wordt melding gemaakt van het automatisch 

bijzetten van het torenuurwerk d.m.v. een elektromagnetisch systeem. 

Er kon versneld of vertraagd worden. 

De nok voor de aansturing is nog in de moederklok aanwezig! De 

contacten zijn ooit verwijderd.  

De  aanpassingen in de moederklok en het bijbehorende torenuurwerk 

werden in de werkplaats van Michiels vervaardigd. 

De Ulvenhoutse regulateur of moederklok 

In de brochure uit 1909 vermeldt de firma Michiels: 

“In dat geval (als geen elektrische voorziening wordt toegepast) zelfs 

kunnen wij waarborg geven voor goeden gang en standhouding, dank 

aan de bezorgde bewerking, bijzonder schakelwerk en 

gecompenseerden slinger”. 
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Hiermee wordt de kwaliteit van het mechanisch uurwerk aangeprezen. 

In het bijzonder twee onderdelen daarvan namelijk: 

 Het schakelwerk (ook wel échappement of gangsysteem 

genoemd). 

 De compensatieslinger. 

Het gangsysteem is een zogenaamde pennengang of schaargang. Het 

gangsysteem zorgt ervoor dat, samen met de slinger, het gaand werk 

zodanig wordt afgeremd, dat de klok op tijd loopt. De pennengang 

werd in 1741 uitgevonden door Louis Amant. Het is een rustende gang, 

wat betekent dat het gangrad geen terugwerking heeft. De 

secondewijzer springt! Terugwerking zorgt voor extra wrijving en dus 

weerstand, c.q. energieverlies. Het gangrad, ook wel schakelrad 

genoemd, heeft geen tanden, maar pennen. Het systeem is later 

verbeter door Jean André Lepaute (1720-1788), die de ronde pennen 

half af vijlde en aan weerszijden van het rad plaatste, waardoor de val 

beperkt wordt. Dit systeem is toegepast in de moederklok te 

Princenhage en ook in Ulvenhout. 

Omdat het gangrad een keer per 60 seconden rond draait, kan het 

dienen als stuurmoment voor het verzetten van de minuutwijzer van 

het torenuurwerk, zoals eerder beschreven. 

De schaar beweegt met de slinger mee van links 

naar rechts en weer terug.   

Het rad staat dan stil (rustend)! Als de pen aan 

het rad ontsnapt geeft hij een impuls aan de 

slinger. De volgende pen valt op de andere arm 

en blokkeert eveneens even het rad. Bij het 

ontsnappen volgt weer een impuls, zodat de 

slinger in beweging blijft. Dit spel herhaalt zich, 

zolang het gewicht trekt. 
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Het voordeel van dit systeem is dat de interactie tussen rad en schaar 

heel kort is, er geen terugwerking ontstaat en de precisie sterk 

toeneemt. Dit bedoelde Michiels met zijn bijzonder schakelwerk.  

De slinger is een zogenaamde 

kwikcompensatie-slinger. In tegenstelling 

tot in Princenhage, waar een 

roostercompensatie-slinger (uitgevonden 

door John Harrison (1693-1776)  is 

toegepast, is in Ulvenhout sprake van een 

kwikcompensatie-slinger. Het principe 

van de roostercompensatie-slinger berust 

op het ongelijk uitzetten van 

verschillende metalen, waardoor het 

natuurkundig slingerpunt op dezelfde 

plaats blijft, doordat de temperatuurs- 

wisselingen worden geëlimineerd. 

Bij de kwikcompensatie-slinger (uitgevonden door George Graham 

(1673-1751), wordt aan een metalen slingerstaaf een glazen vat als 

slingerlichaam bevestigd. Het vat is gedeeltelijk gevuld met kwik. Als de 

temperatuur stijgt en de slingerstaaf uitzet, zorgt de uitzetting van het 

kwik voor een tegenbeweging, zodat het slingerpunt niet verandert en 

de klok gelijk blijft lopen.  

Het gehele uurwerk is gedemonteerd, gecontroleerd op slijtage, 

schoongemaakt en weer gemonteerd. Het uurwerk is degelijk en met 

zorg gebouwd en is geplaatst in een eikenhouten kast, in neogotische 

stijl, aansluitend bij meubilair en interieur van de Laurentiuskerk.  

Bijzonder is de dubbele palling (contra-palling) op het grondrad (een 

constante krachtinrichting, ook wel gangreserve genoemd). Als de klok 

wordt opgewonden, zorgt een pal met een veer er voor,  dat het 

gewicht toch aan het touw blijft trekken, zodat de klok tijdens het 

opwinden gewoon doorloopt. 
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Het is een comtoise-regulateur. Door Michiels 

geïmporteerd vanuit Frankrijk met signering 

van firmanaam en plaats (Malines in 

Princenhage/Mechelen in Ulvenhout) op de 

wijzerplaat. De vermoedelijke leverancier is: 

Firma Victor Léon Odobez, die er rond 1880 

mee adverteerde in een catalogus. In 

Mechelen werden de elektrische contacten ingebouwd. Zo 

gecompleteerd werd het uurwerk geleverd aan klanten , waarvoor 

Michiels een torenuurwerk met elektrische aansturing bouwde. Ter 

plekke werd dan meestal een kast gemaakt. In Princenhage door 

timmerman Wermenbol, wat Adriaan van Beek (z.g.) in 2004  heeft 

teruggevonden in het archief.  

Het uurwerk  heeft een kooiconstructie met stijlen. De regulateur heeft 

alléén gaand werk en een centrale secondewijzer, direct op het 

gangrad, wat een bijzonder constructie vereist. De naam precisie-

regulateur komt ook voor. De kooi is gereinigd en in de was gezet ter 

voorkoming van roest. De deuren en achterwand  zijn op dezelfde wijze 

gemonteerd als bij comtoise-klokken en vertonen goud geverfde 

strepen en vlekken ter versiering. 

Het oorspronkelijke elektrische systeem is verwijderd en vervangen 

door een naderingsschakelaar, een “elektrisch” oog, dat bij het 

passeren van een pen op het gangrad elke 60 seconden een signaal 

geeft naar het torenuurwerk om de minuutwijzer te verzetten. 

In Princenhage is het originele contact nog aanwezig, maar buiten 

gebruik. De klok staat daar solitair in de hal van het parochiecentrum. 

De uurwerken zijn wat bouw betreft nagenoeg gelijk aan elkaar. Het 

Ulvenhoutse uurwerk  is wat strakker uitgevoerd. 

De versierende vormgeving is verdwenen in een tijdsbestek van 30 jaar, 

waarschijnlijk als gevolg van materiaalbesparing, voortgaande 

industrialisering en mechanisering. Ook de signering op de wijzerplaat 

veranderde van Malines in Mechelen rond 1890. 
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 Technische notities (maten in mm) 
 

 

 

Ulvenhout 

 

Princenhage 

H x B x D 178x146x104  165x150x110 

Dakplaat/ 

bodemplaat 

150x110x3,2  146x104x3,8 

Dikte stijlen 10,2 vierkant  9,0 vierkant 

Platines  47x4,2 

beide gelijk in stripvorm;  

was simpeler te maken! 

voorste:   19,4 x4,2 

achterste: 17,6 x4,2 

Achterwand:  158x149 170x144 

Deuren: 157x99 170x96 

Doorsnede 

wijzerplaat 

260, dikte 2,5 255, dikte 2,5   

as-en opwindgat 14mm 

Rand (lunet) bxd: 28x17 bxd: 28x17 

Doorsnede 

montageplaat 

295, gat 117 297, gat 120 

Afmetingen stoel     275x130x145 273x158x146 

Slinger kwik-compensatie   

glazen cilinder 142x50 

rooster-compensatie 

9 staven van rond 7,1 

5x ijzer en 4x messing 

Slinger gewicht/lens totaal ca. 10000 gr 3000 gr / 10000 gr 

Aandrijvend gewicht 2850 gr 2850 gr 

Slinger veerplaatjes 37x32x2 / 29x32x2 

verbonden met verenstalen  

strip van 26x8x0,25  

52x30x3 / 25x30x3 

verbonden met verenstalen  

strip van 26x8x0,25 

Slinger 

lensverstelling 

gekartelde schijf met cijfers 5, 10, 15, 20, 25, 30,35 en 40 

 

Montage glazen 

wijzerplaat 

plaat met3 paspennen  plaat met 4 paspennen  
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Door middel van voorsteekpennen kan het geheel op de voorste stijlen 

van het uurwerk geborgd worden. De rand zit met vier schroeven vast 

op de plaat. Het uurwerk is met twee schroeven gemonteerd op een 

gietijzeren stoel. 

Een Belgisch muntje uit 1904 

begrenst sinds januari 2014 de 

optrekhoogte van het gewicht!  

 

 

Met dank aan:  Piet Raats, Luc Michiels, Nick Vanhaute, Cees Peeters, 

Adriaan van Beek (z.g.), Frans van Genuchten, Ad van Riel, Cor van 

Balkom, pastor Baeten, Frans Verheijen, Kees Leijten. 

 

   

Doorsnede van het uurwerk 
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Nieuws uit ’t museum 

door Kees Leijten 

Bijzondere kaart voor Paulus. 

Onlangs kwam het museum Paulus 

van Daesdonck in het bezit van een 

bijzondere stafkaart. Het is een Franse stafkaart uit 1930 van Lille-

Bruxelles, herzien in 1936 en door en voor de Luftwaffe in 1939 

voorzien van de nodige informatie over het gebied tussen Rotterdam-

Arnhem in het noorden en Cambrai in het Zuiden. 

Onze provincie staat geheel op deze Luftwaffekaart. Alle vliegvelden 

zijn er op aangegeven. Gilze-Rijen en Eindhoven als zeer belangrijk, ook 

Den Bosch en Woensdrecht hebben een luchthaven. 

In Zeeland zijn het vooral zoeklichten, een luchthaven voor 

watervliegtuigen en de vuurtorens langs de kust, maar ook de gewone 

vliegvelden. De Luftwaffe had alles kant en klaar toen ze op 10 mei 

1940 Nederland binnenvielen. Een stafkaart met zeer veel informatie. 

De kaart is zeer kwetsbaar. Daarom hangt een mooie kopie thans in de 

tentoonstelling “70 JAAR BEVRIJD – VREUGDE EN VERDRIET” in het 

museum van Paulus. 

Breng eens wat mee voor Paulus 

“Breng eens wat mee voor Paulus “ was jarenlang de slagzin van ons 

museum. 

Door de giften van vele leden hebben wij een eigen museum 

opgebouwd dat veel waardering oogst in stad en land. Ook nu komen 

er regelmatig nog leuke dingen binnen. 

In de afgelopen maanden vele foto’s voor de nieuwe tentoonstelling. 

Van de familie Stevens enkele oude mutsen en groot aantal 

bidprentjes. 
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Massagraf gesneuvelde dieren op Tervoort 

door Jan Monden 

Het is 28 oktober 1944 dat een granaten regen over de velden van 

Tervoort raasde. De Polen met hun tanks kwamen vanaf het dorp Bavel 

en vanaf de Bolberg en Tiendweg allemaal over de velden van Tervoort. 

Stuk voor stuk zagen we vanuit onze schuilkelder (Dorstseweg 50, toen 

nog huisnummer B 198) de boerderijen in de brand schieten. Alle tanks 

bewogen zich al schietend in de richting van Dorst. 

Onze schuilkelder, onder het bakhuis heeft aan de zuidkant, vanwaar de 

Polen kwamen, de nodige inslagen weerstaan. Dat is mede te danken 

aan de vele pakken stro tussen de muur en zand afdekking rond onze 

schuilkelder. Gelukkig was de opening in de richting van Dorst, want 

anders hadden wij voltreffers in onze schuilkelder gehad. 

Ook richting de toenmalige bossen van “D’n Hemel” (nu Bavelse berg) 

van waaruit ook werd geschoten. Maar vooral kwam het Duitse vuur 

vanuit de bossen van Dorst. Het was een gigantische granaatregen met 

multiple inslaggaten. Overal lagen de kadavers in het veld. 

Kort na de bevrijding werd 

werk gemaakt van het 

begraven van de vele 

kadavers. 

Komend vanuit het 

Boeverijstraatje, zoals dat 

toen werd genoemd, werd 

aan de overkant op de 

spievormige grond van Piet 

en Drik Verhees door 

boeren met paarden en 

schaven een enorm gat gegraven. Dagen zijn zij met man en macht 

bezig geweest om al die vele kadavers in het gat te slepen. Ook dat 

gebeurde met paarden met touwen en strengen aan de dode dieren. 

 
Hoek Dorstseweg-Wouwerbeekseweg recht 

tegenover de hoeve “Nooit Volmaakt”. 
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De enorme stank, de honderden granaatgaten in de akkers, dat heeft 

een onvergetelijke indruk op mij gemaakt. 

Ik heb enkele foto’s 

gemaakt van het gebied nu. 

Na de ruilverkaveling is het 

perceel niet meer in spie-

vorm maar rechthoekig lijkt 

mij. Precies op de hoek van 

de splitsing Dorstseweg en 

Wouwerbeekseweg was 

destijds de ingang naar het 

spie-vormig perceel. 

 

Zoals gezegd was in 1944 die grond van de Familie Verhees, Drik en 

Piet. Nu schijnt het eigendoem van Lenie van Arendonk te zijn, maar 

het is mogelijk dat het onlangs door Lenie is doorverkocht. Daar heb ik 

bij haar geen navraag naar gedaan. 

Mocht er ooit op die grond gebouwd worden, dan zijn de botresten 

niet van Romeinen afkomstig maar een herinnering aan al de 

gesneuvelde dieren van Tervoort tijdens de bevrijding 28 oktober 1944.  

Op de plaats waar nu de champignonkwekerij van F. van Hooydonk 

staat was de in– en uitgang van het “Boeverijstraatje” zoals die in die 

tijd op Tervoort werd betiteld. Het straatje ging naar het boerderijtje 

van Piet Aarts en Joan van Oers, die tegenover elkaar stonden. Zij zijn 

ook beiden met de bevrijding afgebrand en nooit meer opgebouwd.  

Drik van Arendonk en Koos Janssens hadden hun beste zondagse 

rijtuig daar in de schuur gezet, want “Zo afgelegen, daar zullen de 

Duitser niks gaan zoeken…” Alles kwijt. 

 

 

 

Plaats van het massagraf van de omgekomen 

dieren. Midden in het beeld zou het moeten zijn. 
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Tervoort op 13 september 1944 gefotografeerd tijdens een verkenningvlucht door de 

RAF. In het midden komt het Boeverijstraatje uit op de Wouwerbeekseweg, recht 

tegenover het spievormige perceel. 
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Verhuizing 

door Johan Mulders 

Op 30 november moest het gebeuren; de eerste fase van de verhuizing 

van het archief van Paulus vanuit de kelder van het dienstencentrum in 

Ulvenhout naar de zolder van de pastorie. Van duizelingwekkende 

diepte naar hemelse hoogte! Kees had het al een paar maanden niet 

meer. Hij zag er tegenop als een berg. Uiteindelijk werden wat sterke 

mannen opgetrommeld die twee aanhangwagentjes met stellingkasten 

naar de overkant van de straat brachten. 

Daar sleurde Ed Ott aan een lang touw met een takeltje alles naar 

boven. De hele operatie duurde 1 uur. De koffie daarna ook nog eens 

een uur. Bij die koffie bleek pas dat we met 12 verhuizers (inclusief 

coördinatoren) deze klus geklaard hebben. Je ziet maar vele handen …. 

Na deze de eerste fase komt nog een tweede. Die wordt echt wel wat 

pittiger omdat dan pas alle zware archiefdozen en de andere attributen 

worden aangepakt. Daaraan voorafgaand moet er nog wel wat 

gesorteerd en opgeruimd worden.  
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Genealogie DNA en stambomen 

lezing door Toon van Gestel 

verslag door Louis Vriens 

Genealogie 

De eerste lezing na de vakantie gaat over genealogie. Toon van Gestel 

vertelt over de geschiedenis van ons voorouderlijk geslacht en de 

oorsprong van familienamen. Het beoefenen van genealogie is, gezien 

de groeiende populariteit, een boeiende en waardevolle 

vrijetijdsbesteding, met zeer veel beoefenaars. 

Toon van Gestel 

Toon van Gestel is gepensioneerd leraar 

biologie, en gaf o.a.10 jaar les aan het 

Tilburgs Theresialyceum. Zijn specialiteit 

was genetica of erfelijkheidsleer. Toon is 

voorzitter van de Nederlandse 

Genealogische Vereniging (NGV), een 

vereniging met ongeveer 1100 leden. Hij 

doet aan populatiegenealogie en maakt 

dorpskwartieren en was medewerker aan 

het project: "Genetische genealogie". Hij is 

een van de auteurs van het boek: ‘Zonen 

van Adam in Nederland’. 

Hoe zo, ingewikkeld? 

Toon geeft bij zijn inleiding op de eerste sheet aan dat de lezing gaat 

over: 

 Bio stambomen via DNA 

 DNA 

 Verwantschap 

 Mt DNA + haplogroepen 

 Y-chromosomaal DNA + haplogroepen 

 Dorpskwartieren 
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Dat klinkt mij behoorlijk ingewikkeld in de oren. Bij de tweede en derde 

sheet wordt het pas echt spannend als de Eukaryotenboom met 

soorten zoals: Cyanidioschyzon merolae, Schizosaccharomyces pombe 

en Caenorhabdites elegans worden benoemd. Toon stelt het publiek 

snel gerust door aan te geven dat het enkel gaat om een 

overzichtsboom met rijken van: planten, schimmels en dieren. Nog 

geruststellender wordt het als blijkt dat wij "mensen" slechts een smalle 

loot aan deze omvangrijke boom zijn. 

DNA 

Desoxyribonucleïnezuur, afgekort als DNA (Engels: DeoxyriboNucleic 

Acid), is een biochemisch macromolecuul dat fungeert als belangrijkste 

drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen.  

DNA werd in 1869 ontdekt door de Zwitserse biochemicus Johann 

Friedrich Miescher (1844-1895). De correcte chemische structuur van 

DNA is in 1953 bepaald door het onderzoek van James D. Watson, 

Francis Crick, Maurice Wilkins en Rosalind Franklin. Watson, Crick en 

Wilkins kregen hiervoor in 1962 een Nobelprijs. Franklin was toen al 

overleden aan kanker. In 1975 publiceerde Frederick Sanger een 

methode voor het bepalen van de volgorde van nucleotiden in DNA. 

Deze methode, die sequencing wordt genoemd, werd een 

standaardmethode in de moleculaire biologie. DNA-sequenties werden 

steeds meer gebruikt om de verwantschap tussen organismen te 

bepalen. Van steeds meer organismen werd het gehele genoom 

gesequenced. In 2001 werden de DNA-sequenties van het humane 

genoom gepubliceerd. Een genoom of een genenbestand van een 

organisme is het geheel van erfelijke informatie in een cel. De 

wetenschap die het genoom bestudeert, noemen we genomica. 

Het menselijk lichaam bestaat uit een groot aantal organen. Deze 

organen zijn opgebouwd uit verschillende weefsels, die weer bestaan 

uit miljarden cellen. De eerste cellen in een nog ongeboren kind 

groeien uit tot allerlei verschillende celsoorten. Tijdens deze 

ontwikkeling krijgen de cellen hun specifieke functie. 
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In iedere cel zit een kopie van het erfelijkheidsmateriaal van de ouders, 

in de vorm van chromosomen. Op de chromosomen zitten de genen. 

Een gen is een stukje afgebakend DNA dat de informatie bevat voor de 

vorming van een bepaald eiwit. Eiwitten hebben meerdere taken in ons 

lichaam. Genen bepalen al onze erfelijke eigenschappen. 

 

Verwantschap 

Er zijn twee soorten menselijk DNA die vrijwel ongewijzigd van 

generatie op generatie worden doorgegeven, dat wil zeggen zonder 

dat in elke generatie door recombinaties nieuwe genpatronen worden 

gevormd. Enerzijds betreft dit mitochondriaal DNA, dit is het enige 

DNA dat niet in chromosomen is opgeslagen, maar in subeenheden 

binnen de cel, de mitochondriën (die van vitaal belang zijn voor de 

energievoorziening in de cel). Deze mitochondriën delen zich 

regelmatig. Alle mitochondriën in elke menselijke cel zijn rechtstreeks 

afkomstig van de mitochondriën uit de eicel, dus van de moeder. 
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Het mitochondriaal DNA van een kind is een vrijwel exacte kopie van 

dat van de moeder. Anderzijds hebben alle mannen (en alleen mannen) 

een zogeheten Y-chromosoom dat altijd afkomstig is van de vader. 

(Mannen hebben een X- en Y-geslachtschromosoom, X van moeder, Y 

van vader, vrouwen hebben twee X-chromosomen, één van elke ouder). 

Het Y-chromosoom van een man is vrijwel een exacte kopie van dat 

van zijn vader. 

Voor al het menselijk DNA geldt dat dit bij elke celdeling vrijwel 

foutloos wordt gekopieerd, sporadische kopieerfouten en spontane 

defecten (men noemt dit mutaties) kunnen zelfs meestal worden 

hersteld. 

Wanneer een foute DNA-code niet wordt gecorrigeerd kan dit 

betekenen dat een gen defect raakt. Vaak is dan de cel niet meer 

levensvatbaar. Alleen wanneer een kopieerfout op een niet functioneel 

stuk DNA zit (genetici spreken dan van junk DNA, DNA zonder 

(bekende) functie) zal dit geen gevolgen hebben, anders dan dat deze 

verandering in de DNA-code van nu af door de generaties wordt 

doorgegeven. Door de eeuwen heen (fouten treden als gezegd maar 

zelden op) zullen nakomelingen van een gemeenschappelijke 

voorouder steeds meer toevalsverschillen in hun junk DNA vertonen. 

Het aantal verschillen in het mitochondriaal DNA tussen twee personen 

is een maat voor hun verwantschap via de moederlijke lijn. Evenzo is 

het aantal verschillen in het Y-chromosoom een maat voor de 

verwantschap via de vaderlijke lijn. Wanneer nu van twee volken 

voldoende personen worden gescreend kan uit het aantal verschillen in 

een van beide beschreven typen DNA afgeleid worden hoe lang 

geleden deze volken voor het laatst samen nakomelingen kregen.  

Haplogroepen 

Haplogroepen zijn groepen individuen die geclassificeerd worden aan 

de hand van het haploïde DNA. Haplogroepen worden weer ingedeeld 

in familiaire haplotypes. 
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Deze classificatie is van belang voor genografie, een wetenschappelijke 

tak die zich bezighoudt met hoe een organisme zich in de prehistorie 

heeft ontwikkeld en verspreid. 

Door gebruik te maken van kleine verschillen tussen het DNA van 

verschillende individuen, is het in principe mogelijk een volledige 

stamboom op te stellen van de mensheid. In de praktijk wordt er 

gebruikgemaakt van twee soorten DNA, die het mogelijk maken een 

globale genealogie van de mensheid op te stellen op een tijdschaal van 

tienduizenden jaren: 

 Voor de mannelijke lijn is dat het Y-chromosoom, dat de vader 

doorgeeft aan zijn zonen maar niet aan zijn dochters (en 

uiteindelijk dus terug te leiden valt tot de 'Y-chromosomale 

Adam'). 

 Voor de vrouwelijke lijn is dat het mitochondriaal DNA dat de 

moeder via de eicel doorgeeft aan haar kinderen, maar dat haar 

zonen niet verder doorgeven en dus informatie bevat over de 

afstammingslijn van moeder op dochter op kleindochter (en 

uiteindelijk dus terug te leiden valt tot de 'Mitochondriale Eva'). 

Door de geringe mutatiesnelheid van de betrokken types DNA kan 

deze informatie, in combinatie met de geografische spreiding van 

bepaalde mutaties, goed gebruikt worden om (pre-) historische 

migratiepatronen te achterhalen. De resultaten van dit type DNA-

onderzoek worden op individueel niveau meestal weergegeven door 

personen in te delen in zogenaamde haplogroepen, die een zekere 

combinatie van mutaties combineren met een zekere regionale 

spreiding. De oerhaplogroep voor mannen is het Y-chromosoom A 

(haplogroep A). Mensen die deel uit maken van deze haplogroepen zijn 

de Khoikhoi (Hottentotten) en de San (Bosjesmannen) uit Zuidelijk 

Afrika, dit zijn vaak culturen waar de taal "klikken" bevat.  

De oerhaplogroep voor vrouwen is uitgestorven (L0), maar de zeer 

nauw daaraan gerelateerde haplogroep L1 is ook nog aanwezig bij de 

Khoikhoi en de San. 
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De dominante haplogroepen in Noordwest-Europa zijn H voor vrouwen 

(ca. 50%) en R1b en I voor mannen (respectievelijk ca. 50% en 25%). 

Op wereldschaal is er een sterke overeenkomst tussen haplogroepen 

en taalgebieden, haplogroepen en architectuur, haplogroepen en 

overlevingstechnieken etc. Op kleinere schaal is de overeenkomst vaak 

minder duidelijk: zo vormen bijvoorbeeld de Basken qua 

mitochondriaal DNA geen duidelijk aparte groep ten opzichte van de 

andere Europeanen in de omgeving. Het ligt voor de hand te 

veronderstellen dat de culturele verschillen hier van een relatief recente 

datum zijn, en niet gerelateerd aan prehistorische migratiepatronen. 

Hoewel genografie nog sterk in ontwikkeling is, belooft deze 

wetenschap een waardevolle aanvulling te geven op traditionele studie 

van de culturele verspreiding zoals die bijvoorbeeld wordt bestudeerd 

door de archeologie. 

Huidige ontdekkingen door deze tak is bijvoorbeeld dat er in de 

prehistorie grote groepen mensen naar Amerika zijn getrokken. 

Vroeger dacht men dat dit slechts een klein groepje was, tegenwoordig 

weten we dat dit veel meer groepen zijn geweest. 

Veelal haplogroepen vanuit Aziatische streken die aan de Beringstraat 

grenzen maar ook een haplogroep die doet denken aan een 

prehistorisch zeevaarders volk door zijn pontificale aanwezigheid op 

eilanden in de Stille Oceaan, de Aziatische kustlijnen en dus ook heel 

Amerika. 

Men kan vandaag de dag zelf ook meedoen aan projecten waar men 

zich kan laten testen op zijn of haar haplogroep en te weten kan 

komen waar zijn of haar voorouders dus vandaan zijn gekomen. Dit 

moet ons ook tot nieuwe ontdekkingen brengen. Inheemse stammen 

die weinig tot niet onderhevig zijn geweest aan genetische verandering 

in de laatste eeuwen worden ook getest. 
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Wereldkaart van verspreiding mensheid, met de Noordpool in het midden. Afrika, waar 

de migratie is begonnen, linksboven en Zuid Amerika uiterst rechts. De 

migratiepatronen zijn gebaseerd op studies van mitochondriaal (matrilineair) DNA. 

Getallen staan voor duizend jaren voor heden. De letters zijn de mitochondriale DNA 

haplogroepen (zuiver vrouwelijke afstamming). De gebruikelijke indeling voor mtDNA 

haplogroepen: Afrikaans: L, L1, L2, L3, L3; Midden Oosten: J, N; Zuid Europees: J, K; 

Algemeen Europees: H, V; Noord Europees: T, U, X; Aziatisch: A, B, C, D, E, F, G (M 

bestaat uit C, D, E en G); Oorspronkelijk Amerikaans: A, B, C, D en soms X. 

Dorpskwartieren 

Bij het in kaart brengen van verwantschap tussen inwoners van hele 

dorpen komt Toon tot de conclusie dat verschillende voorouders deels 

hetzelfde nageslacht hebben. Hij gaat hierbij uit van de zogenaamde 

"populatiegenealogie". Als bioloog is zijn uitgangspunt dat mensen net 

als andere organismen samenleven in populaties: groepen, met 

gemeenschappelijke voorouders en nakomelingen. Bij 

generatieonderzoek in Oost-Brabant van na 1900 stamt maar liefst 40 

procent af van dezelfde voorouder die rond 1720 in het dorp leefde. 
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Inteelt? "Zo gaat het nu eenmaal in dorpen; mensen weten dat zelf niet. 

Het is heel normaal. In steden gebeurt het na ongeveer tien generaties." 

3-Staken proef  

Ga je zelf op zoek naar je biologische voorouders maak dan gebruik 

van de "3-staken" proef. 

 

d1 d2 d3 

│ │ │ 

 ..  ..  .. 

│ │ │ 

 Z ∞ v  Z ∞ v  Z ∞ v  

│ └─┬─┘ 

 Z ∞ v          Z ∞ v 

└──┬──┘ 

          M ∞ v (de biologische voorvader M en zijn vrouw) 

 

 

Verschillen de beide haplotypen van de deelnemers d1 en d2, dan is M 

niet de biologische voorvader van een van beide deelnemers (of van 

geen van beiden!). 

Ergens tussen M en d1 of tussen M en d2 was de echtgenoot niet de 

biologische vader van de zoon. Maar waar was dat het geval en wie van 

beide deelnemers stamt niet van M af? Met de “3 staken” proef wordt 

dit probleem ondervangen. 

Als we kunnen zorgen voor een 3e deelnemer. Als het haplotype van d1 

hetzelfde is als dat van d3 dan stamt d2 niet van M af. 
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Bavel mist een heilige 

door Kees Leijten 

Twintig jaar geleden, op donderdag 2 september 1993 werd in de tuin 

van het klooster van de paters van de H.H. Harten in Bavel een houten 

beeld onthuld van Damiaan, de held van Molokai. 

Priester-beeldhouwer Omer Gieliet *1925, pastoor in Breskens, sneed 

uit een grote Amerikaanse eik, die enkele jaren daarvoor in die tuin 

door de bliksem werd getroffen een bijzonder en indrukwekkend beeld 

van pater Damiaan. 

Kunstenaar Gieliet had 250 uur aan het beeld gewerkt.  

 
Priester-kunstenaar Omer Gieliet (rechts) licht zijn kunstwerk toe. 

Zijn zienswijze op Damiaan de Veuster was die van een zelfbewust, 

eigenwijs ventje met een doordringende blik. Hij wordt omgeven door 

geteisterde mensen die hun handen uitsteken terwijl ze wegzinken in 

het moeras. 
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Jozef Deveuster werd op 3 januari 1840 geboren in Tremelo in de 

Noordelijke Kempen. Op 19-jarige leeftijd trad hij in bij de paters van 

de HH Harten . Nog voor zijn priesterwijding vertrok hij in 1863 naar de 

missie op de Hawai-eilanden. Daar werd hij in 1864 priester gewijd. 

In 1866 werden de vele melaatsen die de eilanden telden door de 

regering verbannen naar een landtong van het eiland Molokai om 

nooit meer terug te keren bij familie of vrienden. 

Damiaan trok zich het lot van de verworpelingen aan en voegde zich bij 

hen. Hij kwam terecht in een hel van ellende en wanhoop.  

   
Bidprentje in collectie Paulus van Daesdonck. 

Mensen, gedeporteerd naar een onherbergzaam stuk land, verlaten 

door iedereen. Melaatsen die wisten dat zij veroordeeld waren daar in 

eenzaamheid te sterven. Kans op genezing was er niet. Familie zouden 

ze nooit meer zien. Damiaan maakte samen met de lepralijders het 

eiland weer meer leefbaar. Zieken werden verzorgd. De hygiëne werd 

verbeterd. 
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In 1885 werd ook hij door de ziekte aangetast. Op 15 april 1889 

overleed pater Damiaan. Voor de melaatsen was hij een heilige.  

Op zondag 11 oktober 2009 werd pater Damiaan door paus Benedictus 

XVI heilig verklaard. Hij werd de patroon voor de melaatsen en 

aidspatiënten. Een grote feestdag voor de “Paters van Bavel”, zoals ze 

nog steeds genoemd worden al hebben zij het klooster in Bavel 

verlaten en wonen ze nu op Zuiderhout in Teteringen. Met hen is ook 

het beeld van pater Damiaan uit de tuin verdwenen. Bavel mist 

voortaan zijn heilige. 1 

Toch blijft Damiaan in de belangstelling staan, 

vooral in België. Op 2 december 2005 werd 

Damiaan verkozen tot de grootste Belg aller 

tijden. Naar aanleiding van deze gebeurtenis 

werd in Kortrijk een enorm beeld van Damiaan 

onthuld, een boom van 3.80m hoog en niet 

minder dan 3.000kg zwaar. Het beeld is 

eveneens gehouwen (of gesneden) door 

pastoor Omer Gieliet uit Breskens. Op de foto 

staat het beeld nog in de tuin van de pastorie 

van Breskens, waar het gehouwen werd. 

De beeldvoorstelling getuigt volgens Jan Gerits van een grote 

bewondering voor het heldhaftig levensoffer van de missionaris. Het is 

een voorstelling van de melaatse Damiaan met daarbij een verwijzing 

naar zijn geboortedorp Tremelo en zijn leven en werk op Molokai. 2 

                                                 

1
 Adriaan van Beek: “Damiaan was een van hen” in Paters van de Heilige 

Harten Bavel, pag. 111, uitgave Paulus van Daesdonck 2006 en ”Paters van 

Bavel” in Brieven van Paulus 152, pag. 79. 
2
 Jan Gerits: “Beeldvoorstellingen van de Heilige Damiaan de Veuster (1840-

1889)” in Devotionalia 169 - februari 2010. 
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Beeld en geluid 

door Hans van der Zanden 

Op 1 februari 2015 wordt onze jaarlijkse muziekmiddag in Mariëndal in 

het Ginneken verzorgd door Edward Cuber. Als geen ander weet hij ons 

het verhaal te vertellen van de Polen, die 70 jaar geleden in ons heem 

Bavel bevrijdden. Zelf zegt hij over zijn presentatie: 

Wat is de invloed van geluid op de emotie bij het zien van een beeld? 

Tijdens de lezing zal ik u een aantal beelden met het daarbij gekozen 

geluid (muziek en gesproken tekst) laten zien en horen. Ik zal daarbij 

motiveren waarom ik de muziek gekozen heb. 

Mijn doelstelling bij het samenstellen van deze lezing met beelden is 

de aanwezigen mee te nemen in het verhaal en hen te boeien, zodat 

het verhaal in het geheugen wordt opgeslagen. 

De lezing begint met “Polen en de strijd  van de 1e Poolse 

pantserdivisie.” 

Na de pauze  een aantal fragmenten uit mijn lezing “Concentratie- en 

vernietigingskampen van de Nazi’s op Pools grondgebied”. U ziet geen 

vreselijke beelden van en uit deze concentratie- en 

vernietigingskampen, maar wel hoe de kampen er nu in Polen uitzien 

en u krijgt daarbij een toelichting. 

Het wordt dus een heel andere muziekmiddag dan u van ons gewend 

bent, maar het belooft een heel interessante middag te worden.  Wij 

hopen velen van u weer in Mariëndal te ontmoeten, ook al is ons 

museum diezelfde middag gewoon geopend. 
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Vrij gevochten 

een film van Kees Wouters 

verslag door Louis Vriens 

Na de première in de Grote Kerk van Breda werd de film 'Vrij 

Gevochten' van historicus Kees Wouters nog een keer vertoond in de 

Pekhoeve te Ulvenhout. Kees Wouters heeft deze film gemaakt in 

opdacht van het Stadsarchief Breda. De film is gemaakt naar aanleiding 

van de bevrijding van Breda in 1944, dit jaar 70 jaar geleden. 

In de film vertellen negen boeren 

 Jan Anssems (Teteringen) 

 Kees Balemans (Teteringen) 

 Piet Boomaars (Bavel) 

 Toon van Arendonk (Bavel) 

 Toon van Exsel (Ulvenhout) 

 Janus Smeekens (Ulvenhout) 

 Toon Meeuwsen (Alphen) 

 Geraar Hendrickx (Alphen) 

 Leo van Hees (Alphen)  

hun verhaal over het dagelijks leven in 

de oorlog, tijdens de geallieerde 

opmars van Alphen naar Breda in 

oktober 1944 en over de periode 

tussen de bevrijding van het zuiden 

en de bevrijding van heel Nederland in mei 1945. 

Het eerste deel van de film vertelt over het dagelijks leven tijdens de 

oorlog in Alphen, Ulvenhout, Bavel en Teteringen: over de 

voedselvoorziening, de arbeidsinzet, de inkwartiering, de gedwongen 

tewerkstelling op vliegveld Gilze-Rijen en over de verharding van de 

Duitse bezetting naarmate de geallieerde legers in 1944 dichterbij 

kwamen. 

Janus Smeekens 
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Het tweede deel van de film vertelt over de opmars van geallieerde 

troepen vanaf Alphen. 

Per dorp wordt de bevrijding met de ooggetuigen gereconstrueerd.  

De militair historicus prof. dr. Wim Klinkert fungeert in de film als ‘gids’ 

teneinde het verloop van de geallieerde opmars in het grotere verloop 

van de oorlog te duiden. Gedurende de hele film wordt er geschakeld 

tussen het militaire en het persoonlijke verhaal. 

Het beeld dat "Vrij Gevochten" achterlaat is dat de bevrijding 

persoonlijk vaak heel anders werd beleefd; waar sommigen feest 

vierden, treurden anderen over verloren familieleden, vee en 

boerderijen. 

De bevrijding van Breda is bevochten in de dorpen er omheen! 

De hevigste gevechten vonden vaak plaats in en rond de dorpen ten 

zuiden en ten oosten van de stad. 
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Terwijl een groot deel van de Bredanaars de bevrijding ervoer als een 

weliswaar angstige, maar toch betrekkelijk rustig verlopende 

machtswisseling, werden de boerengezinnen in Ulvenhout, Alphen, 

Bavel, Dorst en Teteringen geconfronteerd met hevige artillerie 

aanvallen, dodelijke slachtoffers en het verlies van have en goed. 

Tevens wordt uiteengezet hoe de bevrijding telkenmale werd uitgesteld 

als gevolg van de controverse tussen de Amerikaanse generaal 

Eisenhower en de Britse bevelhebber Montgomery. De laatste wilde 

eerst het Duitse Ruhrgebied innemen om dan rechtstreeks naar Berlijn 

te kunnen opmarcheren. Eisenhower vond dat eerst de haven van 

Antwerpen toegankelijk gemaakt moest worden om de geallieerde 

aanvoerlijnen van brandstof en materieel korter te maken. 

Klinkert laat zien wat voor gevolgen dit verschil van inzicht had voor de 

bevrijding van Brabant. Op een kaart wijst hij aan wat de posities waren 

van de Engelse, Canadese en Poolse troepen, op het moment dat 

Montgomery met operatie Market Garden begon en legt hij uit 

waarom de opmars van de eerste Poolse pantserbrigade drie weken 

lang werd opgehouden bij Alphen.  

Uiteindelijk bereiken de geallieerde troepen de grens met Breda. De 

stad werd op 28 oktober bevrijd en het gewone leven kwam weer op 

gang. 

In de omringende dorpen duurde dat vaak langer onder andere 

vanwege vroegtijdig neerstortende vliegende bommen (V1’s en V2’s). 

In de epiloog vertellen de boeren daarover. Voor hen was de oorlog na 

de bevrijding nog lang niet voorbij: Collaborateurs werden opgepakt, 

overal in de velden lagen onontplofte landmijnen en vooral de voor 

Antwerpen bedoelde V1-raketten zaaiden dood en verderf. 

Afhankelijk van de omstandigheden en deels ook bepaald door stom 

toeval, pech of geluk, beleefde iedereen de bevrijding weer anders. 

Sommigen waren uitzinnig van vreugde en vierden feest. Voor anderen 

waren de gevolgen niet te overzien. 
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Ze verloren familieleden, vee en vaak ook hun boerderij, die tijdens de 

gevechten in brand was gestoken. Vaak konden ze pas jaren na de 

oorlog hun gewone leven weer voortzetten. 

De grote zaal van de 

Pekhoeve was op 

deze avond van 

Paulus van 

Daesdonck met 150 

belangstellenden 

nagenoeg geheel 

gevuld. 

 

 

 

 

PaulusMail 

Reeds zes jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongeregelde 

tijden een mail  met een overzicht van op handen zijnde activiteiten en 

zo nodig met “heet nieuws”.  

De mails worden onder BCC verzonden waardoor uw privacy verzekerd 

is. Ruim 30% van onze leden ontvangt deze brief reeds. Het is een 

gratis abonnement alleen voor onze leden. 

Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? 

Stuur een mailtje naar info@paulusvandaesdonck.nl  

en binnenkort ontvangt u uw eerste PaulusMail. 

 

mailto:info@paulusvandaesdonck.nl
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Uit Heusdenhouts historie 

in samenwerking met Heusdenhouts Nieuws 

door Dolf Piederiet 

Fietje (Sophia Christina) van Netten 

Elke plaats, waar ook ter wereld, kent mensen die door hun 

levenswandel de naamsbekendheid van hun woonplaats hebben 

vergroot in positieve of negatieve zin. Zo ook Fietje van Netten. In 1955 

kwam Fietje van Netten in Heusdenhout wonen. Ze liet het huis op het 

adres Heusdenhoutseweg 28 bouwen en woonde daar tot aan haar 

dood in 1969. Fietje werd alom bekend in Heusdenhout, niet vanwege 

een opvallende levensstijl, afwijkende levenswandel of turbulente 

geschiedenissen vanuit de tijd dat ze nog niet in Heusdenhout woonde. 

Iedereen kende haar, omdat ze naar Heusdenhoutse begrippen haar 

leven heel anders indeelde dan men gewoon was. Wie was Fietje van 

Netten? Waar kwam ze vandaan en wat voor werk had ze gedaan? Had 

ze man en kinderen? 

In dit artikel gaan we op zoek naar haar afkomst en lezen we het 

verhaal van een man die haar als jongetje van een jaar of tien kende en 

haar vanuit dat perspectief herinnert en beschrijft. Ook een 

buurtbewoonster uit die tijd deelt haar herinneringen aan Fietje. 

Sophia Christina (Fietje) van Netten werd geboren te Rotterdam op 7 

november 1884 en overleed in Breda op 15 november 1969. Ze werd 

begraven op 19 november 1969 op de protestantse begraafplaats 

“Zuilen”, sinds de jaren tachtig van vorige eeuw begraafplaats 

“Haagveld” genaamd. Ze was een dochter van Pieter van Netten en 

Alida Zwaan en was in dit gezin de middelste van drie: een oudere 

broer Cornelis (*23 april 1883 – †1 januari 1939 ) en een jongere, 

Gijsbertus (*9 september 1887 – †8 februari 1964 ). Bovendien had ze 

nog een halfbroer Pieter (*21 januari 1881) uit het eerste huwelijk van 

haar vader. 

Fietje trouwde drie keer: 
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Haar eerste huwelijk vond plaats te Rotterdam op 14 september 1904 

met Johan Hendrik Neef, *Rotterdam 22 juni 1885. Ze kregen twee 

kinderen die echter niet lang in leven bleven: 

 Gerrit, *Rotterdam 15 februari 1905 – †Rotterdam 3 januari 1906 

 Elizabeth Margaretha, *Rotterdam 25 februari 1907 – 

†Rotterdam 26 februari 1907 

De scheiding werd uitgesproken te Rotterdam op 6 november 1912. 

Het tweede huwelijk was te Utrecht op 17 april 1919 met Jacobus van 

Leeuwen, *Wijk bij Duurstede 22 november 1888 – †Breda 19 februari 

1934, zoon van Cornelis van Leeuwen en Jacoba Johanna Maria 

Spithoven. 

Haar derde huwelijk werd voltrokken te Breda op 29 december 1936 

met Pieter van Twist, *Teteringen 27 juni 1912, kermisexploitant en 

caféhouder, zoon van Pieter van Twist en Jans Hendrika van den Broek. 

Pieter was 28 jaar jonger dan zijn echtgenote … 

De scheiding werd uitgesproken te Breda op 10 november 1953. 

Fietje is dus geen geboren Heusdenhoutse! Na haar tweede huwelijk 

(met Jacobus van Leeuwen) kwam ze met hem vanuit Utrecht in april 

1923 terecht in Breda. Ze woonden eerst in een woonwagen op het 

terrein van de firma Hoppenbrouwers aan de Frederikstraat, de huidige 

Meerten Verhoffstraat. Jacobus’ beroep was wafelbakker. In 1919 kocht 

hij, samen met Hendrik Nacke, de gebakkraam “Victor Consael” van 

mevrouw Consael, die pas weduwe was geworden. Wellicht heeft Fietje 

ook een aandeel gehad bij het exploiteren van de kraam.  

Na de verhuis naar Stationsplein 8 in november 1928 werd als beroep 

van Jacobus opgegeven: kermisreiziger. Jacobus van Leeuwen overleed 

in 1934. Fietje bleef nog even op het oude adres wonen en verbleef 

daarna in hotel “Hermitage” in Zeist. 

In 1936 trouwde ze met Bredanaar Pieter van Twist. Met hem reisde ze 

ook door het land met een gebakkraam. 
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Na haar scheiding van 

Pieter ging Fietje wonen 

aan de Heusdenhoutseweg 

28 in Breda. Ze liet deze 

woning zelf bouwen en 

noemde haar huis: “Victor”. 

Deze naam stond op de 

zijgevel, maar de naam is 

inmiddels verwijderd. 

De familie Consael heeft een hele historie als exploitant van beignets- 

en wafelkramen op tal van kermissen in België. Gebakkraam Victor 

Consael is een creatie van Victor Célestin Consael, geboren in Ath, 

Henegouwen. Na zijn huwelijk met de Italiaanse Domenica Riozzi 

vestigde het paar zich in 1884 in Breda. Ze woonden onder andere in 

de van Bergenstraat en in de Middellaan. Hij reisde met zijn kraam 

kermissen af om de mensen te verwennen met zijn beignets, poffertjes 

en wafels. Victor overleed in 1917 en zijn weduwe Domenica verkocht 

de zaak in 1919 aan Jacobus van Leeuwen en Hendrik Frits Johannes 

Andreas Nacke.  

Hier doet Fietje van Netten intrede in het verhaal: haar man werd 

mede-eigenaar van een kraam met naam en faam. “Victor Consael” was 

niet zomaar een kermiskraam, men stond zich voor op het leveren van 

kwaliteit, bediening in het 

Frans en er zat een vast 

strijkje in het etablissement. 

Zelfs aan huis bezorgen 

was geen enkel probleem! 

In het begin had de zaak 

behoorlijke afmetingen, 

een frontbreedte van 12 

meter en 26 meter diep. 
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In verband met de hoge pachtprijzen op de diverse kermissen (f 2300 

pacht - dat is nu ± €1050 - voor de kermis van Groningen in 1935) 

werd het oppervlak in de loop der jaren wel verkleind.  

Na het overlijden van Jacobus van Leeuwen zette zijn compagnon 

Nacke het bedrijf voort tot 1947, daarna ging het over in andere 

handen. Volgens de website “Kermishistorie” was de zaak onder de 

naam “Victor” vanaf 1952 onder de hoede van Fietje van Netten en 

haar derde echtgenoot Pieter van Twist. Mijn eigen herinnering 

daaraan gaat niet verder dan te weten dat er op de Bredase kermis 

altijd een poffertjeskraam “Victor” stond, in de tijd dat de kermis nog 

gehouden werd op de Grote Markt, de Oude Vest en het Kloosterplein. 

De kraam had een vaste plaats op de Oude Vest en er zaten altijd 

mensen binnen en buiten poffertjes te eten. 

Victor Consael de Paris VERITABLES BEIGNETS AUX POMMES, Grote Markt Groningen 

omstreeks 1930. Geëxploiteerd door de vennoten Nacke en Van Leeuwen. 

Fietje is dus mee gaan reizen en zoals eerder al vermeld speelde zij in 

het bedrijf wellicht een actieve rol. 
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Getuigen hiervan zijn er waarschijnlijk niet meer. Zelfs een foto van 

Fietje hebben we niet voorhanden! Duidelijk is dat Fietje gevoel moet 

hebben gehad voor grandeur en theater, een kleurrijke dame met 

allure. 

Tot ons geluk is er iemand die haar in zijn jeugd heeft gekend en met 

ons zijn herinneringen wil delen. Hij vertelt: “Mevrouw van Leeuwen 

hoort absoluut tot mijn meest bijzondere vroege jeugdherinneringen in 

het dorp Heusdenhout. Ik heb haar huisje zien bouwen. Het moet 

zowat het eerste nieuwbouwhuis na de oorlog zijn geweest van 

mensen die van de stad naar het platteland trokken. 

Ik kwam er, op weg naar de St. Annaschool en vandaar terug naar huis, 

4 keer per dag langs en opeens was ze daar! Een alleenwonende dame. 

Nou, dat was wel even een schok in de dorpsgemeenschap. Zo wuft 

hadden we ze nog niet. Mevrouw was altijd in het zwart gekleed, op 

zich niet bijzonder, maar die BROEK! Een vrouw in een broek dat was 

nog eens wat... En dan, heur haar was pikzwart geverfd. Zo zwart, dat 

het wel donkerblauw leek. 

En, ook nogal belangrijk in die dagen, ze was niet katholiek. 

Haar huisje met hoog op de zijgevels de naam "Victor" had al een 

groot venster in de woonkamer zodat we een nieuwsgierige blik 

konden werpen op het interieur. Zowat alles leek bordeauxrood te zijn. 

Heel, heel apart! Wij als kinderen vonden het allemaal een beetje 

geheimzinnig en hoorden de geruchten dat het hier een filmster of 

kunstschaatsster betrof... Wij waren toch al enigszins beducht voor haar 

directe omgeving. Ze woonde naast de dorpsagent de heer Oosthoek 

en daarnaast hield de Heilige Maagd vanuit haar Lourdesgrot op het 

schoolplein een oogje op ons. Wij gaven haar een bijnaam: 't Kouwke, 

omdat ze klein was van gestalte en altijd in het zwart. In het dorp werd 

ze vaak Mevrouw Victor genoemd, bijna niemand wist wat haar 

werkelijke naam was. Ze zwaaide altijd naar ons als we aan haar huisje 

voorbij gingen. 
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Op zekere dag verscheen er een personenweegschaal in haar tuin 

meteen naast de voordeur. Wegen kostte 1 cent, later, na het toeslaan 

van de inflatie, 2 cent. Maar het toestel bleef ook na de prijsverhoging 

werken op 1 cent. 

Op een dag hebben Keesje van den Boer en ik de stoute schoenen 

aangetrokken en zijn de tuin ingeslopen. We waren nog maar 

nauwelijks bij de weegschaal of daar werd de deur geruisloos geopend 

en Mevrouw verscheen met een handvol centen. We werden gratis 

gewogen. Ze was heel lief voor kinderen, we kregen geregeld snoep. 

Ik ben eenmaal bij haar in huis geweest, in die bijzondere 

bordeauxrode woonkamer. Een aantal kinderen, waaronder ikzelf, werd 

uitgenodigd voor een Sinterklaasmiddag! Ik zal ongeveer 10 of 11 jaar 

zijn geweest. Ik weet niet precies meer met hoeveel kinderen we daar 

waren, misschien 8 of 10. Wat me onmiddellijk opviel was het feit dat er 

gefilmd werd. We mochten allemaal een cadeautje uitpakken en kregen 

heerlijke limonade.  

Na afloop van de middag werd ons gevraagd om huppelend en 

dansend over het paadje de tuin te verlaten terwijl we onze cadeautjes 

triomfantelijk omhoog hielden. Ook dit tafereel werd helemaal gefilmd. 

Ik had in die tijd nog nooit een filmcamera gezien. 

En dan haar kerstboom. Zo we er al een hadden zaten wij nog in de 

gekleurde lampjes periode. Mevrouw haar kerstboom was in overdadig 

zilver en prijkte in het midden voor het grote venster. Je bleef er voor 

stil staan. Ik vond haar elegant en gedistingeerd en zeer bijzonder. En 

misschien is mijn bewondering voor mensen die in staat zijn er een wat 

aparte levensstijl op na te houden wel dankzij haar ontstaan. 

Wat later, in 1963, zat ik op St. Olof in Breda. Een klasgenoot zei tegen 

me: Ik heb jou in een film gezien! Hij bleek op een of andere manier 

familie van Mevrouw te zijn. Zijn naam was volgens mij: Pieter Oomen. 

Zijn ouders hadden in de zestiger jaren een groentewinkel op de 

Ginnekenweg vlakbij de Ginnekenmarkt. Ooit in de zeventiger jaren was 

Pieter tijdens carnaval Baron van 't Ginneken. 
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Als ik na al die jaren soms aan haar huisje voorbij ga moet ik altijd aan 

Mevrouw denken. Ik ben van plan haar graf te gaan bezoeken en de 

muziek van haar uitvaart (die ik niet ken) op te sporen.” 

Mevrouw Christiaansen herinnert zich vrouwtje Victor als een 

excentrieke vrouw die wist wat ze wilde. Ze had twee hondjes die ze liet 

dansen met een pijpje in de bek. Ze verkocht haar bungalow aan 

iemand onder voorwaarde dat ze er tot aan haar dood mocht blijven 

wonen en dat als de nieuwe eigenaar eerder zou sterven het huis weer 

van haar zou zijn. 

Na een avondje kaarten zagen de heer en mevrouw Christiaansen dat 

de lampen bij Fietje nog brandden. ’s Morgens was het licht nog steeds 

aan. Dat was vreemd, maar door drukke werkzaamheden werd er 

verder geen aandacht aan geschonken. Later vernamen ze dat 

kennissen nog naar Fietje hadden gebeld, maar dat ze de telefoon niet 

opnam. Deze mensen zijn naar de Heusdenhoutseweg gegaan en toen 

er niet werd opengedaan waarschuwden ze de politie. De agenten 

troffen Fietje levenloos aan. 

Ze had haar hele begrafenis tot 

in detail beschreven. Vanuit haar 

huis werd ze met een koets naar 

de begraafplaats aan de 

Haagweg gereden. De kinderen 

Christiaansen noemden haar de 

heks, vanwege haar 

zwartgeverfde haar. Ze maakten 

elkaar bang door te praten over 

vergiftigde snoepjes en 

limonade die vrouwtje Victor 

zou geven. Tineke dacht dat 

onder de haarlok op haar 

voorhoofd een kruis stond. 
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“Op kermissen en feestelijkheden was ze een zeer gezien figuur. Deze 

voorbeeldige vrouw, die schier alle eigenschappen van een goed mens 

in zich droeg, heeft de rust thans wel verdiend", aldus een 

rouwadvertentie. Fietje, plotseling overleden na een "veelbewogen 

leven", heeft haar uitvaart tot op de puntjes geregisseerd. 

Op de kop van de rouwstoet een 'antieke' lijkwagen met koperen 

kaarslantaarns, getrokken door twee zwart gedrapeerde paarden, de 

kist bedekt met kransen en bloemstukken van uitsluitend rode anjers 

en rozen. Daarachter vijf zwartbruine volgkoetsjes met de donkere 

gordijntjes neergelaten. In de rouwkamer van de protestantse 

begraafplaats Zuilen spelen een violist en een organiste de serenade 

"Les millions d'Arlequin" van Richard Drigo en wereldhit "Seranata" van 

Enrico Toselli. Fietje is opgebaard in een wit modieus broekpak met 

donkerblauwe knopen en op haar borst rust het kaartje met door haar 

zelf geschreven tekst: "Lach maar paljas, mijn hart is gebroken." ” 

Dagblad de Stem besteedde in een artikel aandacht aan het overlijden van Fietje van 

Netten. Op de achtergrond de toen in aanbouw zijnde Weilustschool. 
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Vorig jaar bezocht ik op de protestante begraafplaats “Haagveld” het 

graf van Fietje van Netten, in de hoop dat op een van de medaillons 

haar afbeelding te zien was. 

Helaas hadden de tand des tijds, de wind, de zon 

en de regen hun verwoestende werk gedaan: 

haar gezicht was weggesleten … 

Mocht je de muziek die bij Fietjes begrafenis 

werd gespeeld willen beluisteren, dan zijn dit 

enkele mogelijkheden: 

“Les millions d'Arlequin" van Richard Drigo: 

https://www.youtube.com/watch?v=BjjMqCzjGjE 

"Seranata" van Enrico Toselli: 

https://www.youtube.com/watch?v=wIY_bSn8-Jw 

 

 

Stemt u ook op Paulus? 

In april 2015 organiseert de Rabobank Breda weer een Clubkas 

Campagne en verdeelt dan € 60.000 onder verenigingen en stichtingen 

in haar werkgebied. 

De leden van de bank kunnen stemmen op hun favoriete vereniging of 

stichting. Museum Paulus van Daesdonck hebben we  aangemeld voor 

deze actie. Stemt u rond Paulus’ verjaardag ook op ons museum? 

In onze brieven van februari informeren we u nader.  
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Wie weet waar dit is? 

door Toon van Miert 

In Brieven van Paulus staat steeds een ‘monument(je)’ uit ons heem 

waar (meestal) een geschiedenis achter zit. Het kan van alles zijn, maar 

over het algemeen staat het op een plaats waar je langs fiets, wandelt 

of met de auto voorbij rijdt. Het bevindt zich altijd al jaren en soms 

eeuwen op die plaats; de kans dat je het nooit gezien hebt, is dus klein. 

Maar … zie je altijd wat je ziet? 

 

Op bijgaande foto zie je de 

topgevel van een gebouw waar in 

het verleden … 

 

Afijn, even extra rondkijken en je 

oplossing vóór 15 januari 2015 

opsturen naar:  

 

redactie@paulusvandaesdonck.nl  

 

Welk gebouw is hier afgebeeld? 

Als je er meer over kunt vertellen 

of er speciale herinneringen aan 

hebt, dan hoor ik dat graag. In de 

volgende Brieven komt er een 

artikeltje over. 

 

 

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.  
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Wie wist waar dit is? 

“Heer Jezus ontferm U onzer gesneuvelden … “ 

door Toon van Miert 

Na een lang en bijzonder leven in Ulvenhout heeft mevrouw Nel 

Verhulst-van Gils het uitstekend naar haar zin in haar prachtige 

appartement in Princenhage. Momenteel kan ze even niet goed uit de 

voeten, maar als haar ongemak weer over is, wandelt ze graag naar het 

centrum van ‘t Haagje , waar ze haar boodschappen kan doen. Ze ziet 

er jeugdig en fleurig uit voor iemand van drieënnegentig. Zo wil ik het 

ook wel worden!  

In de paar uur dat ik met haar gesproken heb, is me duidelijk geworden 

dat Nel uit een vrolijke familie komt, die vooral in de muzikale regionen 

van het Ulvenhoutse verenigingsleven haar sporen verdiend heeft. 

Hoeveel Van Gilsen hebben er niet bij Constantia gespeeld? De vader 

van Nel is veertig jaar penningmeester geweest en als één van de 

dochters of zonen met een geliefde thuiskwam, was de eerste vraag of 

er wel muzikale talenten aanwezig waren. 

De man van Nel, Domien Verhulst, heeft maar naarstig een instrument 

leren bespelen om enige kans te maken in de gunst van de heer des 

huizes te komen. Domien en Nel zijn actief geweest in het dorpsleven 

en hebben ervan genoten. Nel is net zoals haar broers en zussen steeds 

Belgische gebleven, op broer Sooi na, de beroemde wielrenner wiens 

leven in een van de vorige Brieven uitvoerig belicht is.  

Ik ben naar Nel toegegaan in verband met de ‘prijsvraag’ uit Brieven 

200: een Heilig Hartbeeld op sokkel en een plaat eronder met de 

woorden: 
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Drie lezers wisten waar dit beeld staat: in de tuin van de Paters van 

Meersel Dreef. Het lot heeft Hans Dekkers uit Ulvenhout als winnaar 

aangewezen. Hij heeft mij ook op het spoor van de beeldhouwer gezet. 

Terecht dat hij de fles wijn thuis krijgt.  

Albert en Adriaan van Gils zijn ooms van Nel en Jozef is een neef. De 

eerste twee zijn broers van haar vader. Vader Jan Louis en zijn vrouw 

zijn in augustus 1914 naar Nederland gevlucht. Zijn broers zijn in hun 

geboortedorp Meerle blijven wonen en konden niet aan 

oorlogsdeelname ontsnappen. 

Albert, geboren op 26 

maart 1887, is als 

krijgsgevangene 

afgevoerd naar kamp 

Alten Grabow in 

Duitsland. Daar is hij 

op 24 november 1918, 

dus na de 

wapenstilstand, in een 

ziekenhuis in Theesen, 

ten noordoosten van 

Maagdenburg 

(Saksen-Anhalt), 

overleden. Daar is hij 

ook begraven. 

Zijn broer Adriaan is 

op 22 januari 1895 in 

Meerle geboren. Op 

21 mei 1915 is hij aan 

de IJzer gewond 

geraakt en op 5 juni 

1915 in Adinkerke 

overleden. In die plaats is hij ook begraven, maar later is hij met 

militaire eer herbegraven in Meerle. 
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Neef Jozef is op 24 maart 1886 in Meer geboren. Later is hij in Meerle 

gaan wonen. Op 6 mei 1915 is hij te Reninge in West-Vlaanderen 

gesneuveld. Hij ligt begraven op de Militaire begraafplaats van 

Westvleteren. 

Op de sokkel van het beeld hangt nog een andere herdenkingsplaat: 

een blijvende herinnering aan de toewijding van Meersel, Galder en 

Strijbeek aan het H. Hart. Waarom er geen Meersel-Dreef staat in plaats 

van Meersel, begrijp ik niet. Het beeld is op 17 juni 1923 gewijd door 

de Pastoor-Deken van Hoogstraten. 

Beeldhouwer Aloïs De Beule (Zele 1861 – 1935 Gent) was de maker. Zijn 

bekendste werk is het Ros Beiaard, dat hij gemaakt heeft ter 

gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Gent in 1913. 

In Oisterwijk staat van hem het bronzen beeld van Adriaan Poirters, de 

beroemde Zuid- Nederlandse jezuïet en contrareformatorisch dichter 

en prozaschrijver uit de 17e eeuw, en in Den Bosch het Heilig Hartbeeld 

op het Emmaplein. 

Bovendien is hij de schepper van tientallen borstbeelden, kruiswegen, 

standbeelden en monumenten.1 

                                                 

1
 Bij het maken van dit artikeltje heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de 

informatie die ik heb gevonden in De Hoogstraatse Maand van september 

2009 en die ik gekregen heb van Hans Dekkers. Bijzondere dank aan mevrouw 

Nel Verhulst-van Gils voor de gegevens die ik van haar heb ontvangen. 
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Plaquette bombardement bad Wörishofen onthuld 

door Toon van Miert 

De zon scheen, het was zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar, het 

was 12 oktober 2014 ...  

Op de Duivelsbrug in Ginneken hadden zich honderden mensen 

verzameld om de onthulling mee te maken van een plaquette ter 

herinnering aan het afschuwelijke drama dat zich daar op 13 oktober 

1944 had afgespeeld. Bij een bombardement op het kuuroord Bad 

Wörishofen zijn toen 27 gasten en personeelsleden om het leven 

gekomen. In voorgaande afleveringen van Brieven is daar uitvoerig 

over geschreven. 

De actieve Wijkraad Ginneken=Ginneken heeft op indrukwekkende 

wijze aandacht besteed aan dit grootste drama uit de Tweede 

Wereldoorlog in onze regio. Op de reling van de Duivelsbrug is een 

plaquette aangebracht: 

  (foto Jan Roovers) 

Ad Jansen heeft het bombardement van dichtbij meegemaakt: hij was 

op weg van zijn ouderlijk huis in de Duivelsbruglaan naar de Bieberg, 

toen hij de vliegtuigen laag over het Markdal zag aankomen. Tijdens de 

onthulling op de Duivelsbrug deed hij daar verslag van. Het verhaal van 

een ooggetuige ...  
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Burgemeester Peter van der Velden hield een indrukwekkende 

toespraak over oorlog en vrede. Het verhaal van een beschouwer … 

Twee dochters van dokter De Wilde, die bij het bombardement om het 

leven is gekomen, waren evenals tien jaar geleden bij de zestigjarige 

herdenking aanwezig. Beiden hielden een emotionele toespraak waarin 

vooral ook vooruitgekeken werd, naar een wereld zonder oorlog, naar 

een wereld waarin rechtvaardigheid het uitgangspunt is, een wereld 

zonder discriminatie. Het verhaal van twee slachtoffers … 

Ook de zus van dokter De Wilde, inmiddels over de honderd, was 

aanwezig, evenals andere familieleden van slachtoffers. 

Ginneken=Ginneken legde bloemen, de gemeente Breda en 

nabestaanden. De Ginnekense Harmonie Concordia verhoogde met 

stemmige muziek de sfeer. Na de plechtigheid werd er nagepraat in 

Mariëndal.  

De zon scheen, het was zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar, het 

was 12 oktober 2014 ... Ginneken heeft op waardige wijze het vreselijke 

drama van 13 oktober 1944 tot een blijvende herinnering gemaakt. 

25 Januari herdenking V2-drama 1945 

De firma Jérôme Petit restaureert graf begraafplaats Vogelenzang 

kosteloos. 

door Toon van Miert 

De periode tussen de bevrijding van onze regio eind oktober 1944 en 

het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog is heel spannend en 

angstig geweest. De Duitsers verstuurden V1’s en V2’s met als doel de 

haven van Antwerpen uit te schakelen. Veel van deze 

vernietigingswapens haalden de stad niet en vielen op weg daar 

naartoe neer, vaak met fatale gevolgen. Als de bewoners de motor 

hoorden stilvallen, wisten ze dat er een ramp dreigde. Bekend is het 

gebedje dat toen uitgesproken werd: 
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“Onze Lieve Vrouwke giftem nog een douwke.” Onlangs hoorde ik van 

Wim Joosen een vaak gebruikte aanvulling: “Stuur hem met geweld 

naar het open veld.” Helaas werden deze gebeden niet altijd verhoord. 

Op 5 januari 1945 is er een V1 vlakbij de boerderij van Dielemans aan 

de Leunschedijkstraat (later Lovensdijk en nu Bijster/Nieuwe Inslag) 

gevallen. Het pand was zo zwaar beschadigd dat het niet meer 

bewoond kon worden. Het gezin Dielemans, ouders en vijf kinderen, 

werd opgevangen door de familie De Jong, die in een boerderij 

woonde op de plaats waar nu het Amphiaziekenhuis locatie 

Molengracht staat. Op 22 januari kwam er een V2 neer op de boerderij 

van De Jong. De gevolgen waren afschuwelijk: de vijf kinderen van 

Dielemans en de vijf van De Jong kwamen om het leven, evenals een in 

het huis wonende tante. De beide ouderparen en een knecht werden 

gewond, maar overleefden het drama. Het echtpaar Dielemans kreeg 

na de oorlog nog twee kinderen, van wie er een al heel jong overleed. 

In 1951 is Piet Dielemans geboren; hij heeft de zorg over het graf van 

zijn ouders, broers en zussen en tante op zich genomen. Zij liggen 

begraven op de begraafplaats aan de Kameelstraat. De kinderen De 

Jong liggen op het kerkhof aan de Vogelenzanglaan. In de loop der 

decennia, na de dood van de ouders, is het graf langzaam maar zeker 

in verval geraakt. Vanaf 1945 ben ik er heel vaak langs gelopen en zag 

de teloorgang ervan. 

Toen ik daarover eens in BN De Stem heb geschreven, bood de firma 

Natuursteen Jérôme Petit spontaan aan het graf kosteloos te 

restaureren. Dat gebeurt nu. Op 25 januari herdenken we dat het 

drama zeventig jaar geleden plaatsvond. De dienst van 11.00 uur in de 

Laurentiuskerk is ook ter intentie van de slachtoffers. Om 12.30 begint 

in de kerk een herdenkingsplechtigheid. O.a. Piet Dielemans en de 

wethouder van Breda zullen aandacht besteden aan dit bombardement 

en de spannende laatste maanden van de oorlog, toen V1’s en V2’s in 

onze regio zo veel ellende hebben veroorzaakt. Daarna wordt het graf 

van de kinderen De Jong opnieuw ingezegend en zullen o.a. wijkraad 

Ginneken=Ginneken en schoolkinderen er bloemen leggen. Dat laatste 

is dan al een paar dagen eerder gebeurd op het graf van de kinderen 

Dielemans. 
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Het agrarisch erfgoed doorgeven 

Lezing door Huub Oome  

verslag door Louis Vriens 

Een bijzondere lezing in een bijzondere omgeving 

Huub Oome, architect van beroep, hield op 17 november een 

bijzondere lezing in een bijzondere omgeving. Een lezing over 

monumentale boerderijen in een prachtig gerestaureerde 

monumentale boerderij, namelijk de Pekhoeve te Ulvenhout. De lezing 

vond plaats op de hooizolder. Omzoomd door oude gebinten hield 

Huub zijn lezing over nauwelijks beschermde nog bestaande 

cultuurhistorisch waardevolle boerderijen in het buitengebied. 

Huub Oome 

Huub Oome is werkzaam bij ODM architecten en heeft ruime ervaring 

met restauratie- en nieuwbouwprojecten in een landelijke omgeving. 

Huub staat bekend om zijn actieve betrokkenheid bij het behoud van 

boerderijen en cultureel erfgoed in Brabant. Dit doet hij als architect en 

als voorzitter van de boerderijencommissie. Ook is hij lid van meerdere 

monumentencommissies. 

Snijders-Chaam 
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Huub start zijn lezing met uitleg over de restauratie van een 

boerderijcomplex bestaande uit langgevelboerderij, langsdeelschuur, 

karschop en waterput, daterend uit circa 1825. Het complex ligt in het 

buurtschap Snijders-Chaam met een grotendeels middeleeuwse 

kavelstructuur. Inwendig zijn in het woonhuis de oorspronkelijke 

indeling en delen van de inrichting bewaard gebleven. 

Naast het woonhuis staat een gepotdekselde langsdeelschuur met 

opgeklampte hoge hoekinrijdeuren en een gepotdekseld karschop met 

één open travee en twee ingangen met opgeklampte deuren. Dit 

rijksmonument heeft bijzondere waarde als voorbeeld van een 

kleinschalig boerenbedrijf. Het complex is een van de weinig 

overgebleven getuigen van haar tijd vooral vanwege al zijn eenvoud.  

Notsel 

Karakteristieke boerderij uit de 19de eeuw in het gehucht Notsel onder 

Alphen-Chaam waarvan in de jaren 1930 het oorspronkelijke houten 

stalgedeelte is versteend met strengpers steen. De oorspronkelijke 

gebinten en inrichting van het voorhuis waren nog aanwezig en 

konden allen worden gehandhaafd toen in 2010 de restauratie en 

verbouw ter hand zijn genomen. Dit gemeentelijke monument is nu 

volledig ingericht tot hergebruik als woonboerderij. Oud en nieuw zijn 

met elkaar verweven.  
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Verlies waardevol erfgoed in buitengebied  

In sommige gemeentes zijn waardevolle historische boerderijen vaak 

vogelvrij. Ze worden niet op de monumentenlijst geplaatst vanwege 

angst voor onverkoopbaarheid. Met de nieuwe regelgeving is juist het 

tegendeel waar. Op het moment dat een boerderij op een 

monumentenlijst staat kan men aankloppen bij het Restauratiefonds 

voor financiering. Er komen steeds meer mogelijkheden om historische 

schuren in te richten als wooneenheid. Informatie hierover kunt u 

vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: 

http://www.cultureelerfgoed.nl 

Discussies met experts 

Veel voorbeelden van prachtig gerestaureerde boerderijen worden 

getoond.  

Helaas komen ook de minder geslaagde restauraties ter sprake. 

Passioneel wordt Huub als hij uitlegt hoe afmattend de gesprekken 

vaak zijn met de experts van overheden. Er is veel overtuigingskracht 

nodig om vergunningen rond te krijgen. Huub schetst de discussie over 

de breedte van een deur. De deur was te breed ontworpen. Na de 

uitleg van Huub dat vroeger de buurtbewoners na hun wake de kist 

met een overledene naar buiten moesten kunnen dragen, kwam er dan 

toch een brede deur. 

http://www.cultureelerfgoed.nl/


66 

 

 

 

 

 

Kansen voor herbestemming van boerderijen  

Door een monumentale status van “woonboerderijen” kunnen de 

eigenaren sinds de zogenaamde “Verklaring van Tilburg” in het “Jaar 

van de Boerderij 2003”, van een aantal voordelen profiteren. Vanaf 

2011 is deze regeling wettelijk verankerd in de Verordening Ruimte, 

artikel 11.1 lid 3c. Dit maakt de weg vrij voor “De vestiging of splitsing 

in meerdere wooneenheden in cultuurhistorisch waardevolle 

bebouwing, mits deze is gericht op behoud of herstel van de 

bebouwing”. Dit geldt dus alleen voor het buitengebied omdat daar de 

provincie de scepter zwaait. Zo’n splitsing brengt wonen in een fraaie 

natuurlijke omgeving ook dichterbij voor mensen met een beperkt 

budget.  
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Opening tentoonstelling “70 Jaar Bevrijd Vreugde 

en Verdriet” 

door Piet Nuijten 

verslag door Louis Vriens 

Opening door Piet Nuijten 

Op 5 oktober 2014 opende 

Piet Nuijten de tentoonstelling 

"70 jaar Bevrijd Vreugde en 

Verdriet". Piet woonde in die 

tijd op het landgoed de 

Hondsdonk waar zijn vader 

boswachter was. Hier volgt 

letterlijk zijn verhaal.  

Mijn leeftijdsgenoten die even 

als ik de Tweede Wereldoorlog 

hebben meegemaakt, zij 

kunnen allemaal een verhaal 

vertellen hoe zij deze tijd 

ervaren hebben. Het ligt er aan 

waar je woonde. Was dat 

boven de rivieren dan heb je 

de Hongerwinter meegemaakt. 

Mensen die in de stad woonden hebben weer andere ervaringen dan in 

een dorp of op het platte land. Vele verhalen komen van "horen 

zeggen", aangedikt van generatie naar generatie en soms gaan deze 

verhalen een eigen leven leiden. Ik wil u deze middag in het kort mijn 

beleving van de bevrijding hier in Ulvenhout vertellen. Dat staat me 

nog helder voor de geest. 

Mijn eerste oorlogservaring was op 10 mei 1940. Mijn moeder kwam 

me wakker maken met de woorden. "Kom er eens gauw uit het is 

oorlog". 
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Door Nederlandse militairen werd die ochtend de Venningse brug 

tussen Ulvenhout en Chaam opgeblazen. 

Dan volgen er vier oorlogsjaren met vaak inkwartiering van Duitse 

militairen op de Hondsdonk ook bij ons in huis. Het waren vaak 

onderduikers, die door de bezetters werden gezocht, op weg naar 

Engeland. Neergeschoten Engelse piloten en parachutisten op weg 

naar Engeland passeerden de Hondsdonk via het huis van tuinman 

Janus Vermeeren.  

In de laatste week van oktober 1944 waren er Polen, Canadezen en 

Engelse troepen opgerukt tot Baarle Nassau. We hoorden veel geschut. 

Het wachten op de definitieve doorstoot duurde lang. Op zaterdag 

ochtend 28 oktober hoorden we dat de molen en de kerk van Chaam 

plat waren geschoten. Dan kon het niet lang meer duren. Met onze 

buren en de Baron stonden we voor het landhuis naar de Chaamseweg 

te kijken. Zijn het Duitse voertuigen of de geallieerden was de vraag. 

Janus Vermeeren zou door de rododendrons naar de weg sluipen en 

als het de bevrijders waren zou hij met zijn witte zakdoek zwaaien. Hij 

was nog niet half de laan of hij zwaaide al. lederen in looppas naar de 

Chaamseweg, achteraf heel dom want het bos zat nog vol Duitsers. We 

wilden maar een ding: "zo snel mogelijk naar de bevrijders". We 

proefden die middag de eerste chocolade na jaren. En mijn vader zag ik 

zijn eerste Engelse sigaret roken na jaren van eigen tabak-teelt. Die 

middag werden er door de Engelse infanterie nog veel Duitsers uit het 

bos gehaald en bij Janus van Hooijdonk ondergebracht. Die dag werd 

er niet verder doorgestoten dan tot Cauwelaer. De Polen hadden die 

zaterdag een omtrekkende beweging gemaakt en Bavel bevrijd. 

Op zondagmorgen wilde men verder maar er kwam bericht dat er in de 

buurt van de Pekhoeve een antitankwapen was opgesteld. Er werd veel 

geschoten en een anekdote die waar is wil ik u niet onthouden. Aan de 

Pennendijk, waar nu José van Aart woont, woonde de familie Peeters. 

Vrouwke Peeters ging iedere ochtend bij Bartels melk halen, zo ook die 

ochtend. 
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Jan Bartels zei, toen zij met haar panneke op het erf kwam: "vrouwke 

Peeters het is levensgevaarlijk op straat, hoorde gij da schieten nie", 

waarop vrouwke Peeters antwoordde: "schieten ze dan mee scherp 

Jan". 
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Korte tijd later werd de boerderij van Bartels en van Janus Vergouwen 

plat geschoten evenals de boerderij van Sjef Heestermans. Later die 

middag ging ook de boerderij van Van Haperen in vlammen op. Ook 

de Ulvenhoutse molen kreeg het zwaar te verduren. Maar die zondag 

kwam toch de doorsteek naar Breda, de Polen via het Ginneken, de 

overige geallieerden vanuit Ulvenhout en over Rijsbergen, naar Breda. 

Op die manier dreigden de Duitsers in Galder en Strijbeek te worden 

ingesloten en vluchtten zij voordat dit een feit was. 

Die zondag sneuvelden er nog verschillende Duitse soldaten. Maar ook 

een Engelse militair, John Frederick Kelly, bij een actie bij den Berg. 

Naar hem is later de John F. Kellyweg genoemd. 

Voor ons was er toen de bevrijding, maar boven de rivieren brak de 

Hongerwinter aan. In die eerste maanden na de bevrijding kwam als 

laatste stuiptrekking van de Duitsers: de onbemande vliegende 

bommen, V1 en V2. Deze bommen bereikten vaak hun doel, de 

Antwerpse haven, niet. Ze stortten neer in onze omgeving, zoals hier 

vlakbij in de Wiek. Op 22 januari 1945 viel er een V1 op de boerderij 

van de familie de Jongh in Heusdenhout; tien kinderen en een 

volwassene kwamen hierbij om het leven. Vlak nadat wij bevrijd waren 

van begin november '44 tot april '45 kregen we op de Hondsdonk en 

bij ons thuis inkwartiering van Engelse militairen. Die rond Kerstmis in 

'44 naar de Ardennen werden gestuurd. Van één van hen kreeg ik een 

medaillon dat ik nog steeds heb. Vaak heb ik me na de oorlog 

afgevraagd wat er van hem is geworden. 

Vreugde was er toen op 2 mei 1945 Koningin Wilhelmina en prinses 

Juliana op vliegveld Gilze-Rijen voet op Nederlandse bodem zetten. Zij 

namen hun intrek op Anneville en Ulvenhout was hun eerste residentie 

na de oorlog. 

Voor Ulvenhout was 2 mei ook een trieste dag; in Osnabrück werd de 

Ulvenhoutse oorlogsheld Janus Heijblom door een vliegtuigmijn 

gedood. Een week ervoor was hij na vier jaar weer met verlof in 

Ulvenhout. 
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Meer dan 50 bombardementen had hij met de R.A.F. op Duitsland 

uitgevoerd. Tijdens zijn verlof zat hij die zondag voor mij in de kerk in 

zijn luchtmacht uniform. 

Ik heb weinig van de mis gezien want als kind had ik een enorme 

bewondering voor hem. Een week later was hij er niet meer. Hij ligt 

naast John F. Kelly op het oude kerkhof in Ulvenhout begraven. Tot 

zover deze korte samenvatting waar je eigenlijk een heel boek van zou 

kunnen schrijven. Gelukkig hebben we wat dat betreft een kostbaar 

bezit dat al jaren voor velen een naslagwerk van formaat is namelijk het 

boek van Jack Jespers: "Tussen Witte wolk en Anneville". 

Nu 70 jaar bevrijd 

mogen we dankbaar 

zijn en de vrijheid 

koesteren zeker als we 

de ellende in vele 

landen om ons heen 

zien. Om ons te 

herinneren aan de tijd 

van WO II openen we 

vandaag de historische 

tentoonstelling: "70 jaar 

bevrijd in Vreugde en 

Verdriet". 

Ik hoop dat er niet 

alleen veel oudere 

bezoekers komen maar 

vooral ook veel 

jeugdige bezoekers. 
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