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“Brieven van Paulus” 
 

Tweemaandelijks periodiek 
van de heemkundekring 
“Paulus van Daesdonck” 

 

41e jaargang nummer 206    ISSN-0166-0438 

voorheen Ginneken en Bavel, wijnmaand 2015 

Na veertig jaar 

Dit zijn de eerste Brieven van Paulus in het 41e jaar van onze 

vereniging. Na veertig jaar is er nog steeds voldoende te 

vertellen over ons heem. 

Wim Joosen vervolgt zijn verhaal over het dagboek van de reis 

van de Heusdenhoutse zuster Constance. U leest een verslag van 

de interessante lezing van George Dirven over de Klokkenberg. 

Marijke van Hooijdonk ging op zoek naar Ierse roots van de 

Ulvenhoutse bevrijder Tony Flanaghan a.k.a. Frederick Kelly. 

Karel van den Hout dook naar aanleiding van de 90e verjaardag 

van de Bavelse bijenhouders vereniging in de voorgeschiedenis 

van dit Ambrosius gilde en we ontdekten dat de tekening bij zijn 

vorige artikel waarschijnlijk de klokkentoren van de vroegere 

kapel van Strijbeek weergaf. Toon van Miert beschrijft een 

opmerkelijke Brabander en we maken een begin met de 

geschiedschrijving over de beruchte Uylespiegel uit Galder. 

 

Voor elk weer wat wils. Wij wensen u veel leesplezier. 
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Agenda 2015-2016 

November 
 

Zondag 1 • Museum open 

Maandag 9 • Lezing over bijgeloof door Paul Spapens 

in de Pekhoeve schuur in Ulvenhout 

December 
 

Zondag 6 • Museum open 

Januari 
 

Zondag 3 • Museum open 

Zondag 31 • Muziekmiddag met het Kwartjes Volk in 

Mariëndal in Ginneken 

Februari 
 

Zondag 7 • Museum open 

Maart 
 

Zondag 6 • Museum open, laatste keer Mastbos 500  

April 
 

Zondag 3 • Opening expositie over zeven eeuwen 

parochiegeschiedenis in ons heem. 

  

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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Lezing over de Klokkenberg 

verslag door Johan Mulders 

In het SCC te Ulvenhout, de plaats 

waar vroeger de schuur van de 

Pekhoeve stond, gaf  George Dirven 

uit Bavel op 14 september een 

bijzonder interessante lezing over 

de bewogen geschiedenis van de 

Klokkenberg. 

Zo’n 80 belangstellenden gaven 

gehoor aan  de uitnodiging, die ook 

aan niet leden was gericht. 

George Dirven, die van 1979 tot 1997 werkzaam was op de 

Klokkenberg, eerst als directie- secretaris later als hoofd 

facilitaire dienst, gaf een gedetailleerd overzicht, door de jaren 

heen, van het wel en wee van de Klokkenberg als instelling voor 

de gezondheidszorg.  

In de jaren veertig van vorige eeuw nam vanwege 

oorlogsomstandigheden het aantal lijders aan TBC snel toe. In 

1942 werden initiatieven ontplooid om te komen tot de 

oprichting van een sanatorium voor tuberculosepatiënten. Op 

aandringen van de artsen Mol uit Etten Leur en van der Werf uit 

Bergen op Zoom, samen met notaris van der Klei uit Oisterwijk 

werd in 1943 de Stichting Sanatorium De Klokkenberg opgericht. 

Het was een puur Brabantse en door en door katholieke 

organisatie. 
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Om de vijand niet te irriteren werd echter het ‘Rooms Katholieke’ 

uit de naam weg gelaten. De naam ‘Klokkenberg’ komt 

waarschijnlijk van een locatie met de naam “Clockenberg” uit de 

omgeving van Loon op Zand. 

Nadat in 1945 een eerste locatie voor de kliniek in Tilburg werd 

geopend, werd een nieuwe locatie gevonden langs de Mark bij 

Galder. In 1950 werd met de bouw van het nieuwe complex 

begonnen naar een ontwerp van de Bever en van Moorsel. Naast 

twee grote verpleeggebouwen kwamen er twee kleinere 

paviljoens met een lighal, een kapel, een zusterhuis voor 

religieuzen, een zusterhuis voor lekenverpleegsters en een 

ketelhuis. Het geheel kostte ruim10 miljoen gulden. In 1953 

namen de eerste 450 patiënten hun intrek. 

 

Het aantal TBC patiënten nam geleidelijk aan af en men zocht 

naar andere functies om ‘de bedden bezet te houden’. 
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De Klokkenberg werd steeds meer een kliniek voor long- en 

astma patiënten. In 1960 werd een poliklinische en klinische 

afdeling geopend voor patiënten met epilepsie. Veel van de 

bewoners waren kinderen en naast de geneeskundige 

behandelaars waren steeds meer andere medewerkers nodig 

zoals psychologen, maatschappelijke werkers, onderwijsmensen, 

activiteitenbegeleiders en verpleegkundigen. 

In 1963 werd een kinderafdeling geopend en er kwam een 

speciale EEG afdeling. In 1965 kreeg de kliniek de naam van de 

uitvinder van de EEG: dr. Hans Berger. Omdat er veel kinderen 

op de Klokkenberg verbleven waren vanaf de opening in 1954 

eigen onderwijsvoorzieningen nodig;  in 1981 werd een eigen 

schoolgebouw in gebruik genomen: “de Berkenhof”. 

Nadat de religieuze verzorgsters in 1969 verdwenen waren werd 

invulling gezocht voor de vrijgekomen ruimte. Die werd 

gevonden in de vorm van een kliniek voor kinderpsychiatrie die 

de naam kreeg: “de Mark”. 

In 1974 werd een arts-allergoloog aangetrokken omdat het 

peilen van allergologische reacties belangrijk was voor het 

bepalen van diagnoses en therapieën voor long-astma 

patiënten. In 1975 werd gestart met een afdeling allergologie 

binnen de long–astma kliniek. 

De nieuwe beleidsnota uit 1976 voor het Medisch Centrum de 

Klokkenberg ging uit van een integratie van behandelingen van 

de drie klinieken, die op dat moment actief waren. Er leek een 

stabiele situatie te zijn ontstaan. 
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Dat was echter maar schijn, want na een bericht in Dagblad de 

Stem van 5 augustus 1977 over open hartchirurgie in de 

Klokkenberg ging de doos van Pandora open en begon een zeer 

tumultueuze periode. 

Uiteindelijk werd in 1979 in de Klokkenberg een kliniek geopend 

voor open hartchirurgie waarbij een samenwerking was 

afgesproken met het Ignatius Ziekenhuis. Kort daarna 

ontstonden er problemen in het medisch team en het conflict 

spitste zich toe op de wens van dr. van de Schaar  om op de 

Klokkenberg het zogenaamde Houston model te introduceren. 

Na bemiddeling van de flamboyante Co Greep moest tenslotte 

van der Schaar in 1980 definitief het veld ruimen en 

gastchirurgen uit Utrecht en Rotterdam zetten het werk in de 

hartkliniek voort. 

Een volgende bedreiging diende zich aan in de vorm van het 

beddenreductieplan van het ministerie van Volksgezondheid in 

het kader van ‘bestek 81’; de bezuinigingsoperatie van het 

kabinet Lubbers. Uiteindelijk kon de schade toen nog binnen de 

perken gehouden worden. Het astmacentrum voor kinderen 

moest sluiten en de Hans Bergerkliniek leverde 8 van 140 

bedden in. 

Het thoraxcentrum ontwikkelde zich in rap tempo van 400 

operaties in 1981 naar 900 in 1982, het maximaal toegestane 

aantal. Toen in september 1983 dit aantal bijna gehaald was, zou 

men eigenlijk moeten stoppen, maar een berichtje naar de Stem 

bracht de hele vaderlandse pers in beroering. Het ministerie 

besloot daarop het aantal te verhogen naar 1300 operaties. 
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Toen men daarop nog verder wilde uitbreiden naar 1500 werd 

men eerst geconfronteerd met een bouwstop van het ministerie 

en later met interne problemen. Met behulp van Co Greep en 

vooral van Huib Appel werden deze opgelost. 

In 1989 werden drie nieuwe operatiekamers in gebruik 

genomen. Daarmee werd een aantal van 1500 operaties gehaald 

in 1992. Daarnaast werden veel longoperaties en 

dotterbehandelingen uitgevoerd. 

In de Hans Berger Kliniek, het epilepsiecentrum, kwam in 1980 

een verblijfsafdeling voor langdurige behandeling van vooral 

verstandelijk gehandicapten met een ernstige vorm van 

epilepsie. De kliniek beschikte over geavanceerde 

onderzoektechnologie en observatiemogelijkheden. Patiënten 

verbleven in groepen in het gebouw of ter voorbereiding op 

zelfstandig wonen in zogenaamde sociowoningen vaak 

langdurig op het terrein. 

Het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie De Mark had zich 

ook verder ontwikkeld en bestond in 1990 uit drie afdelingen. 

Het Ambulante Cluster, het Open Cluster en het Besloten 

Cluster. 

Bij het 50 jarig bestaan van de Klokkenberg in 1993 was er al 

spraken van een voorgenomen samenwerking met het 

Ignatiusziekenhuis. In 1995 ontstond een langslepend conflict 

tussen het Thoraxcentrum enerzijds en de bestuurder en Raad 

van Toezicht anderzijds. Een externe commissie (voorzitter Roel 

in ’t Veld) adviseerde het Thoraxcentrum onder te brengen bij 

een groot algemeen ziekenhuis.  
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Men vond de directe 

beschikbaarheid van 

medische 

specialismen bij het 

thoraxcentrum 

noodzakelijk. Vanaf 

1 april 1997 

ressorteerde het 

Thoraxcentrum 

onder het Ignatiusziekenhuis. De operaties op de Klokkenberg 

gingen door tot 2002.  

De andere klinieken van de Klokkenberg dachten de dans te 

kunnen ontspringen, maar in 1998 gaf minister Borst te kennen 

dat zij de Klokkenberg wilde gaan sluiten. In 2001 viel het doek. 

Het Long- en Astmacentrum werd ondergebracht bij het 

Revalidatiecentrum Breda. De Hans Bergerkliniek wordt per 1 

januari 2001 een zelfstandige stichting. Op 6 december 2004 

gaat bouw van een nieuwe kliniek in Oosterhout van start. Met 

behoud van deze locatie volgt in 2006 een fusie met het 

epilepsiecentrum Kempenhaeghe te Heeze. Het centrum kinder- 

en jeugdpsychiatrie De Mark gaat op in GGZ Breburg en zit nu 

aan de Poolseweg Breda evenals de school de Berkenhof. 

Het complex de Klokkenberg heeft sinds 2001 de status van 

gemeentelijk monument. Woongroep Vitalis kocht het complex 

in 2005. De toevoegingen van recenter datum werden gesloopt 

en sinds 2010 is “Landgoed de Klokkenberg” een 

rijksmonument. 
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Tony Flanaghan alias Private Kelly 

(1922-1944) een Ierse jongen op het Ulvenhouts kerkhof 

door Marijke van Hooijdonk 

“And if you come, when all the flowers are dying 

And I am dead, as dead I well may be 

You'll come and find the place where I am lying 

And kneel and say an "Ave" there for me”.1 

Het is oktober 2015 als ik dit schrijf en binnenkort is het 71 jaar 

geleden dat ons dorp Ulvenhout bevrijd werd door Britse en 

Canadese troepen. In het boek “Tussen Witte Wolk en Anneville” 

van Jac Jespers2 wordt uitgebreid beschreven hoe er die laatste 

dagen van 28 en 29 oktober in en rond Ulvenhout flink is 

gevochten. Op Couwelaer sneuvelde in de namiddag van 

zondag 29 oktober een jonge soldaat. Hij was in Ulvenhout de 

enige geallieerde bevrijder die zijn leven gaf voor ons. Hij werd 

getroffen door één van de Duitse sluipschutters die zich hadden 

verschanst in het Bergske.  

Jef Antonissen - woonachtig aan de Steenstraat (huidige 

Annevillelaan) zag het op afstand gebeuren. De Engelse 

infanterie van het Lincolnshire regiment - ook wel bekend als de 

Polar Bears - begeleidde de Canadese tanks. Zij trokken al enige 

dagen samen op. Onderweg naar Breda en komende vanuit 

Chaam en Baarle Nassau joegen ze de Duitsers voor zich uit. 

Ze hielden bivak aan de Chaamseweg en op Couwelaer. 

                                                 

1 Uit: Danny Boy - Irish traditional. 
2 Uitgave van Paulus van Daesdonck, 2e druk 1985. 
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Toen ze plots opgeroepen werden om op Anneville verscholen 

Duitsers te overmannen, liep een infanterist, zwart geschminkt, 

achter de tanks aan. Tanks die over de smalle brug van de beek 

moesten zien te komen. Jef Antonissen hoorde en zag van ver 

de tanks aankomen. De voorste tank dook plots met zijn neus de 

beek in. Er sprong een soldaat van achter de tank tevoorschijn 

en klom er overheen. Hij liep richting Anneville langs het huis 

van Janeke Geerts, maar viel plots neer; neergeschoten. Jef 

hoorde vervolgens om hem heen de kogels inslaan en repte zich 

naar binnen. Behalve Jef heeft waarschijnlijk niemand dit voorval 

gezien. De Canadezen in de tank ook niet. Dezelfde middag 

werden de Duitsers uit Anneville gevangen genomen en 

ontdekte men ook de sluipschutters op het Bergske en nog één 

bij de beek op Couwelaer. Tegen de schemer, zo vertelt men in 

“Tussen Witte Wolk…“, vertrokken de tanks na een roerige dag. 

Ze keken nog even rond en bemerkten dat alle manschappen 

compleet waren. 

De jongen werd pas de volgende ochtend gevonden. Het was 

Private Kelly. De meisjes Sprangers hadden de andere avond 

plezier met hem gemaakt in de schuilkelder. In zijn uniformjasje 

vond men naast een rode kralenketting een papiertje met 

Engelse tekst.1  

Dit papiertje leidde uiteindelijk naar Private Kelly’s oorsprong en 

werkelijke naam: Tony Flanagan. Op zijn grafsteen staat Anthony 

Flanagan served as Pte Kelly … 25 years old. 

                                                 

1 Jespers, 1985. 
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Daarnaast op de steen die hij deelt met de burgerslachtoffers uit 

Ulvenhout, staat Anthony Flanaghan Tuam, Eire. Wie is toch deze 

jongen, waarom ligt hij hier alleen zonder zijn kameraden en van 

waar dat alias; waarom noemde hij zichzelf Kelly? Zou er nog 

familie zijn die deze vragen kan beantwoorden en zijn verhaal 

kent? 

Eind vorig jaar 2014 zocht ik via internet naar zoiets als een 

heemkundekring in Tuam. Het email adres van de Old Tuam 

Society was zo gevonden. Ik stuurde een foto van het graf met 

de vraag of men mogelijk bekend was met deze jongen en zijn 

familie. Al snel ontving ik respons van Anne Tierney, de 

voorzitster van de Old Tuam Society. Binnen een paar weken 

kwam haar bericht dat ze een achternichtje van Tony had 

gevonden: Lesley Flanagan. Afgelopen augustus reisde ik via 

Dublin naar Tuam in County Galway in het Westen van Ierland; 

een busreis van zo’n 4 uur. Ik sprak af in een hotel op de markt 

met Anne, Lesley en haar partner Victor. Lesley en Victor 

arriveerden vanuit Donegal, 3 uur rijden vanuit het Noorden. Het 

was een bijzondere ervaring. Zij deelden informatie en ik 

vertaalde al lezende de passages uit “Tussen Witte Wolk…” 

Samen probeerden we de puzzelstukjes in elkaar te leggen.  

Anthony is de enige zoon van Tess Flanaghan, een ongehuwde 

moeder uit een gezin van 8 kinderen. Oma Mary Flanaghan was 

al jong weduwe van de oude huzaar Patrick Flanaghan, die eind 

19e eeuw nog aan de Krim vocht. Hij stierf in 1914. Als 

gepensioneerd militair had hij een huis toegewezen gekregen 

aan de Tullinadaly road in Tuam. In dit huis werden zowel Tess 

(rond 1902) en later in 1922 Tony, onze soldaat, geboren. 
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De omstandigheden in het gezin waren, zoals in vele gezinnen in 

Tuam en Ierland in die periode zeer armoedig. Na de Ierse 

hongersnood aan het einde van de 19e eeuw die veel migratie 

en werkeloosheid met zich meebracht, groeide de onvrede met 

de Engelse machthebbers en volgde de 

onafhankelijkheidsoorlog. In 1923 werd een Anglo-Iers verdrag 

gesloten waarbij een groot deel van Ierland als Ierse vrijstaat 

gedeeltelijk autonomie kreeg en onder meer haar eigen taal 

weer mocht voeren. Zuid Ierland werd Eire. 

Een rapport van de Old Tuam Society uit de periode 1910-1922 

vertelt hoe het openbaar bestuur van Tuam intern worstelde met 

de machtswisseling. Daarbij wachtte het de zware taak om de 

bevolking fatsoenlijke woongelegenheid en medische zorg te 

bieden. Twee derde van de huizen verkeerde in zeer slechte 

staat. De mest liep door de straten en trok door de muren van 

de met gras bedekte huizen. De Ierse cottages waren vochtig en 

koud. Armoede alom met vaak tuberculose als belangrijke 

doodsoorzaak. Tuam telde toen ruim 3000 inwoners en 600 

huizen. De kerk was vanouds sterk vertegenwoordigd in Tuam 

en verzorgde een caritatief vangnet. Oude geschriften laten zien 

dat reeds in 1100 Kelten en Katholieke leiders Tuam hadden 

gekozen als aartsbisdom van West Ierland. Het staat in steen 

gebeiteld door een steenhouwer genaamd Flanaghan.1 

Een oude familie dus die sinds lang haar wortels in West Ierland 

heeft.  

                                                 

1 Old Tuam Society, 2014. 
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Voor het huis in Tullinadaly road, links Tess, rechts mogelijk haar zusje Agnes.  

De weduwe, oma Flanaghan, was naaister en deed verstelwerk, 

één van haar zonen, oom Jack Flanaghan, plakte posters en 

bracht melk rond. De oudste zoon Michael emigreerde naar 

Amerika. Een jongere tante, Agnes, was ziekelijk en stierf jong. 

Tess, de moeder van Tony werkte als dienstmeisje en 

schoonmaakster. Tony werd geboren aan de Tullinadaly road op 

14 juli 1922 onder begeleiding van huisarts Tom Costello.1  

Tony bezocht de lagere school van de Zusters van de 

“Presentation Order” om daarna rond zijn 11e tot 14e jaar naar 

de Christian Brothers' National School te gaan. 

                                                 

1 Deze dr. Costello was de oprichter en eerste voorzitter van heemkundekring the Old 
Tuam Society. 
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Ergens in de jaren daarna besluit Tony, samen met zijn vriend en 

even oude neef Frank, werk te gaan zoeken in Engeland. Over 

land naar Dublin of Belfast en van daar met de boot naar 

Liverpool. Daar in Engeland heeft Tony op enig moment ergens 

tussen 1937 en 1941 besloten het Britse leger in te gaan. Zeker 

na 1941 was de nood in het leger hoog en jonge mannen 

werden zonder veel moeite aangenomen. Er werd nooit naar 

geboortebewijzen gevraagd. Tony schreef zich in. Ging hij voor 

de zekerheid van een gage, voor het avontuur, of voor beide? 

Een Ier die kiest voor het Britse leger; daar maak je je thuis niet 

populair mee. Zou hij daarom zijn naam veranderd hebben, 

opdat hij met opgeheven hoofd terug kon en zeggen dat hij in 

Engeland werk had gevonden, net als zijn neef Frank die koos 

voor een burgerbestaan, trouwde en zijn stek vond in Wiltshire? 

Of was Tony gewoon te jong voor het leger en sjoemelde hij 

met zijn leeftijd en nam hij daarom maar meteen een compleet 

andere identiteit? Geboren in 1922 en op zijn steen staat dat hij 

op 25-jarige leeftijd gesneuveld is in 1944! 

 
Links Tony ongeveer 10 jaar oud en rechts zijn neef Frank. 
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Als Frederick Kelly uit Athlone (Eire) met een geboortejaar van 

1919 werd hij in 1941 geregistreerd met als “Next of kin” zijn 

moeder Teresa (Tess) Kelly ….1 Hij arriveerde met de geallieerde 

troepen in juni 1944 in Normandië en trok door Frankrijk en 

België in de operatie Market Garden richting Couwelaer.2 

Uit het archief van het Lincolnshire Regiment te Lincoln in 

Engeland, blijkt dat Tony eerder diende bij het West Yorkshire 

regiment maar dat hij samen met 6 andere soldaten werd 

overgeplaatst naar het 4e bataljon van de “Lincolns”. Het West 

Yorkshire regiment ging destijds namelijk over in een tankdivisie 

en liet haar infanteristen overplaatsen.3 

Het 4e van de Lincolns betreft een bekend bataljon van 

reservisten, ook wel Saturday Night Soldiers genaamd. Zij waren 

over het algemeen goed getraind.4 Private Kelly moet als 

vervanger binnen gekomen zijn en was dus niet per sé goed 

voorbereid. De wisseling van regiment had mogelijk ook tot 

gevolg dat zijn registratie bij de Lincolns ten tijde van zijn dood 

nog niet verwerkt was. Dit gegeven alsmede de keuze van Tony 

voor een alias, maakte dat de verwarring over zijn naam en 

identiteit nog jaren door ijlde. In de naoorlogse dagen waren 

zowel in de Britse als Nederlandse overheid, vele oude en 

nieuwe instanties gemoeid met de identificatie en administratie 

van slachtoffers en hun graven. Het was chaos en er was 

miscommunicatie. 

                                                 

1 Imperial War Graves Commission, Brussel, augustus/september 1951. 
2 Saturday Night Soldiers: The 4th Lincolns in World War II; Benson, 2014. 
3 War Diary via Robert Kirkham, 2015. 
4 Benson, 2014. 
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Maar ook in ons dorp Ulvenhout blijkt informatie niet tijdig bij 

elkaar gekomen te zijn. Als we de archieven aan Ierse en 

Nederlandse zijde in chronologische volgorde in elkaar schuiven 

krijgen we het volgende te zien: 

Uit het archief van Lesley Flanagan blijkt dat moeder Tess 

Flanagan op 18 juli 1945 aangeschreven is door de Britse War 

office uit London met de mededeling dat haar zoon F. Kelly 

tijdelijk op Anneville is begraven.1 Zij was reeds eerder dat jaar 

geïnformeerd over het overlijden. 

 
                                                 

1 Graf registratie dept. 
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De Tuam Herald schreef in de 

eerste helft van 1945 reeds dat 

Anthony Flanagan op 28/10 is 

gesneuveld “near Breda North 

West Holland”. 

Hieruit kunnen we concluderen 

dat het briefje in het uniform 

van Private Kelly met het adres 

van zijn familie, via de heer 

Thijssen en de heer Schul, 

destijds wonende op Anneville, 

goed terecht is gekomen. Toch 

informeert op 12 oktober 1946 

de burgemeester Royes van 

Nieuw-Ginneken bij het Rode 

Kruis te Den Haag naar het privé adres van Private F. Kelly. Het 

Nederlandse Rode Kruis antwoordt hem dat hij een brief aan 

“the Next of Kin” van Private F. Kelly, per adres het Departement 

Oorlog te London dient te schrijven. Aldus geschiedde en op 6 

november 1946 antwoordt The War Office dat deze zijn 

doorzending naar the Next of Kin kan verzorgen … hierop laat 

het archief geen vervolgcorrespondentie meer zien. 

Dan gebeurt er iets triests in Tuam wat al die tijd in Nederland 

niet geweten is. Tess Flanaghan, de moeder van Tony sterft in 

november 1946. Ze zal rond 44 jaar oud geweest zijn en is 

ongehuwd gebleven. Jack Flanaghan, haar broer, neemt haar 

administratie waar. Veel hiervan is verloren gegaan. Het weinige 

wat er over is wordt momenteel bewaard door Lesley. 
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Ondertussen blijken in Nederland de graven van de Ulvenhoutse 

gesneuvelden en dat van Private Kelly nog verspreid te liggen op 

het kerkhof. In januari 1947 vraagt de Oranjevereniging de 

burgemeester om toestemming te verlenen om de 

gesneuvelden een gezamenlijk graf te bieden en verzoekt om 

een herbegraving. De burgemeester richt zich tot het Ministerie 

van Oorlog te Den Haag met hetzelfde verzoek en vermeldt 

daarbij dat dit het enige graf van een Engelse militair betreft dat 

door “de inwoners - steeds op buitengewone wijze is verzorgd”. 

Op 18 maart ontvangt de burgemeester toestemming van het 

Ministerie van Oorlog tot herbegraven van Pte Kelly. De optie 

om hem over te brengen naar Overloon, alwaar meerdere 

gesneuvelde soldaten van het 4e bataljon van de Lincolns samen 

begraven werden, is voorgelegd aan de familie. Dit is protocol. 

Correspondentie hierover is niet gevonden. Omdat Tony 

katholiek was en de meerderheid van de Engelse soldaten 

protestant, lijkt de keuze voor het RK kerkhof te Ulvenhout 

begrijpelijk. Of Tess, Tony’s moeder, deze keuze tijdens haar 

leven nog heeft kunnen bekrachtigen weten we niet. 

Herbegraven op het Ulvenhouts kerkhof is akkoord en de 

Imperial War Graves zal later de grafsteen verzorgen. Het 

Ministerie brengt namens voornoemde Britse instantie haar dank 

over aan verzorgers van het graf en Oranjevereniging. Op 24 

april 1947 worden onder toeziend en goedkeurend oog van 

wachtmeester van Schaijk de oorlogsslachtoffers opgegraven. 

Een extra controle in augustus 1947 van de Britse Graves 

Concentration Unit, die een dependance in Valkenswaard heeft, 

resulteert in een uitstekende beoordeling van het 

grafonderhoud te Bavel en Ulvenhout. 
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Het wachten is op de steen van het Britse leger voor de 

gesneuvelde soldaat die op dat moment nog steeds bekend 

staat als Private Kelly. 

Compleet onafhankelijk en vanuit London stuurt op 26 april 

1947 Emile Schul - inmiddels verhuisd van Ulvenhout/Breda naar 

Engeland - een brief met een foto van het tijdelijke graf van Pte 

Kelly op het kerkhof. Hij schrijft aan Mrs. Flanaghan dat er een 

drukbezochte mis is geweest en spreekt over foto’s die tijdens 

de begrafenis zijn gemaakt. Helaas heeft moeder Tess dit 

schrijven nooit mogen ontvangen.  

In het najaar van 1947 

volgt een annonce in de 

Tuam Herald waarin 

vanwege het jaargetijde 

een intentie voor 

Anthony Flanagan 

gevraagd wordt en waar 

de Christians van 

Ulvenhout bedankt 

worden voor de goede 

zorgen voor zijn graf. Er worden jaarlijks in oktober tot 1949 

intenties geplaatst voor Tony in de lokale krant van Tuam. 

Terwijl de Ierse gemeenschap in Tuam reeds vanaf 1945 spreekt 

over Anthony Flanagan, blijft men in Ulvenhout en bij meerdere 

loketten van het Britse leger tot ruim in 1949 spreken over Pte 

Kelly.  
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De organisatie en administratie van de graven van de 

geallieerden aan Nederlandse zijde lijkt inmiddels op orde te 

komen. Het archief van de gemeente laat een nota zien d.d. 

januari 1945 van timmerman H. Govers van 40 gulden voor de 

kist. Deze kosten worden in februari 1948 gedeclareerd bij het 

Centraal Bureau Militaire Vorderingen te Den Haag. Ook worden 

vanaf 1949 jaarlijks declaraties ingediend bij het Ministerie van 

Oorlog - van 5 gulden per jaar voor het grafonderhoud. 

Maar dan, eind juni 1951, wanneer de gezamenlijke gedenksteen 

van de herbegraven slachtoffers reeds geplaatst is, arriveert er 

een brief vanuit Brussel op het gemeentehuis van Nieuw-

Ginneken. The Imperial War Graves Commission, District N.W. 

Europa stelt dat dit militair slachtoffer abusievelijk op de 

gedenksteen als Anthony Flanagan vermeld is en dat dit F. Kelly 

dient te zijn … Men stelt voor een extra steen op zijn graf te 

plaatsen met de juiste tenaamstelling opdat de grote 

gedenksteen verder niet beschadigd en aangepast hoeft te 

worden. Burgemeester antwoordt op 10 juli, 1951 dat de naam 

A. Flanaghan juist is en dat Kelly een schuilnaam betreft. De 

juistheid hiervan baseert hij op het gegeven dat een familie in 

Ulvenhout, woonachtig op Dorpstraat 37, correspondentie voert 

met de familie van betreffende soldaat en noemt de naam 

Flanagan en het adres aan de Tullinady road in Tuam. Hij belt 

hierover op 20 augustus met Den Haag. Op Dorpstraat 37 waren 

destijds woonachtig meerdere zusters Bastiaansen. Jeanne - 

onderwijzeres - en Lisa kregen na de oorlog verkering met een 

Poolse respectievelijk Engelse bevrijder en zijn beiden 

vertrokken naar Schotland en Engeland. 
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Het huis waar zij opgroeiden staat tegenover het kerkhof. Het 

betreft het voormalig postkantoor dat door de dames 

Bastiaansen werd gerund. Jeanne of Lisa hebben dus met de 

familie in Ierland contact gehad tussen 1945 en 1951, hierbij 

mogelijk geholpen door hun verloofde(n). 

Op 7 september 1951 arriveert er 

een respons uit Den Haag 

namens het Imperial War Graves 

Commission (IWGM) dat de echte 

naam van deze soldaat toch echt 

Frederick Kelly is en dat zijn 

moeder uit Athlone hertrouwd zal 

moeten zijn met een Flanagan uit 

Tuam … Er wordt een ontwerp 

van een aparte Britse grafsteen 

toegevoegd die links naast de 

collectieve gedenksteen geplaatst 

kan worden. Vlak daarna volgt de 

steen waar beide namen “Flanaghan served as Kelly” staan, maar 

waar de leeftijd van 25 jaar abusievelijk is blijven staan. 

In april 1952 vraagt het zelfde IWGM of de naam Flanaghan op 

de collectieve gedenksteen toch gewijzigd kan worden om de 

suggestie te vermijden dat er mogelijk twee soldaten begraven 

liggen en het niet om één en dezelfde persoon gaat. Kort 

antwoordt de burgemeester op 15 april dat dit niet mogelijk is. 

Discussie gesloten.  Op 8 mei 1952 stelt een controleur van het 

Ministerie van Oorlog dat hij het Brits militaire graf in Ulvenhout 

heeft bezocht en dit met grote zorg bleek te zijn onderhouden. 
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Later in de jaren ’60 blijkt het adres in Tuam, dat in 1951 in de 

gemeentelijke correspondentie voorkomt, niet bekend bij 

nieuwe ambtenaren of de burgemeester. In 1964 vraagt de 

Oranjevereniging een financiële bijdrage aan de gemeente voor 

extra onderhoud aan het graf. Dit met het oog op de 

herdenkingen die jaarlijks plaatsvinden. Op 9 april 1965 schrijft 

de burgemeester naar de oorlogsgravenstichting te Den Haag 

en informeert naar het adres van de nabestaanden van Private 

Kelly. Op 29 april antwoordt laatstgenoemde dat hiervoor het 

NLs Oorlogsgraven Comité te Amsterdam aangeschreven dient 

te worden en dat de CWGC gevestigd te Arnhem mogelijk ook 

informatie heeft. In maart 1966 wordt in Ulvenhout de heer 

Duijnstee door de gemeente aangewezen als contactpersoon 

voor de Oorlogsgraven stichting. In 1968 wordt het 

grafonderhoud wederom goedgekeurd. 

In oktober 1994, 50 jaar na de bevrijding van Nieuw-Ginneken 

bezoeken meerdere veteranen, waaronder die van het 4e 

Bataljon van het Lincolnshire regiment, Ulvenhout. Zij doen ook 

Couwelaer aan. Op het kerkhof in Ulvenhout leggen ze bloemen 

bij het graf en brengen “the Ode of Remembrance” aan hun 

kameraad Private Kelly, de jonge Ier Tony Flanaghan.1 De familie 

van Tony, zijn “next of kin”, ontbreken … 

En zo zijn er puzzelstukjes die passen en enkele die nog niet 

gevonden zijn: 

                                                 

1 Jan Grauwmans, film 1994. 
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• Wanneer was de begrafenis precies van Tony alias Pte 

Kelly? Waar zijn de foto’s van de begrafenis van 

november 1944 in de Ulvenhoutse kerk? Het stadsarchief, 

de parochie en BN De Stem brachten niets voort. Het 

archief van Emile Schul lijkt door vele verhuizingen 

verdwenen. 

• Wat schreef Jeanne of Lisa Bastiaansen aan de familie in 

Ierland en hoe kwamen zij aan het goede adres, via 

Schul, via collega soldaten? Wat antwoordde de familie 

uit Ierland? Wanneer zijn de gezusters met hun Poolse en 

Engelse echtgenoten vertrokken naar Schotland en 

Engeland? Zijn de brieven verloren gegaan? 

• Zou er nog een autopsierapport zijn; is er een dokter 

langs geweest op Anneville waar Tony tijdelijk werd 

ondergebracht op 30 oktober 1944 totdat zijn kist klaar 

was en hij naar het kerkhof werd gebracht? 

• Heeft moeder Tess nog toestemming kunnen geven om 

Tony in Ulvenhout te laten liggen en niet over te brengen 

naar Overloon? 

• En voor de romantici onder ons; van wie zou toch die 

rode kralensnoer geweest zijn die in de ochtend van 30 

oktober in zijn jaszak, naast het papiertje met het echte 

adres van zijn moeder, werd gevonden? 

• De naam Kelly blijft hardnekkig aanwezig aan 

Ulvenhoutse zijde. Waarom ook niet? Tony kwam immers 

als Kelly en hij ging als Kelly. Er zijn vlak na de bevrijding 

op Couwelaer en Geersbroek veulens naar hem 

vernoemd en dan is er natuurlijk de J.F. Kellyweg die in 

de jaren ‘90 nieuw werd aangelegd langs de snelweg. 
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Maar voor de familie in Ierland blijft het tot op de dag 

van vandaag een raadsel waarom hij precies voor die 

naam en de voornaam Frederick koos … We zullen het 

nooit weten. 

Neef Frank die eind jaren ’30 met Tony mee ging naar Engeland 

trouwde aldaar en zijn oudste dochter Lesley werd in 1946 

geboren. Lesley keert later terug naar Ierland en erft het 

geboortehuis aan de Tulinadaly road wat bij haar terugkeer 

inmiddels verbouwd en uitgebreid was. Tien jaar gelden 

verkocht zij het huis aan een projectontwikkelaar. Vlak daarop 

begon de Economische crisis en sindsdien staat het 

geboortehuis van Tony Flanagan weer te koop. Lesley 

vernoemde haar oudste dochter naar Tess en haar oudste zoon 

naar Tony. Helaas stierf Tony junior op 39 jarige leeftijd. Lesley 

Flanaghan hoopt volgend jaar op 4 mei Ulvenhout en het graf 

van haar oom te bezoeken.1 

 
Tulinadaly road met rechts vooraan het geboortehuis van Tony. 

                                                 

1 Bij het verzamelen van informatie wil ik naast Anne Tierney, Lesley Flanaghan, Victor 
Long, Robert Kirkham, John Benson, Wilf Jackson, Ria Wilms, Kees Leijten, Jan 
Grauwmans, Mieke Rijkens, Gaston Dorothy , Yvette Schul, Ineke Thijssen, Thijs van Hoek 
en Dolly Thijssen hartelijk bedanken voor hun inbreng en hulp bij dit onderzoek. 
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Bijgeloof in Brabant 

Op maandag 9 november om 20:00 uur organiseert Paulus in de 

schuur van de Pekhoeve een lezing genaamd ‘Bijgeloof in 

Brabant’. Deze lezing wordt gehouden door de Brabantse 

journalist en schrijver Paul Spapens, gespecialiseerd in Brabants 

volksgeloof. Bijgeloof is daar een tot de verbeelding sprekend 

en voor iedereen herkenbaar onderdeel van. 

Paul Spapens staat garant voor een plezierige lezing. Hij is 

voormalig dagbladjournalist en hij publiceerde tientallen boeken 

over Brabantse onderwerpen. Hij baseert zijn lezing deels op zijn 

boek ‘Bijgeloof van alledag’. In dit succesvolle boek geeft hij 

voor elke dag van het jaar een voorbeeld van een bijgelovige 

praktijk. Zijn journalistieke achtergrond blijkt uit de keuze van de 

voorbeelden. Deze staan zeer dicht bij de belevingswereld van 

vandaag. Tijdens zijn lezing laat Paul Spapens zien dat bijgeloof 

nadrukkelijk een onderdeel is van het leven van de Brabander 

van nu. Talrijke bekende uitingen passeren de revue, zoals het 

afkloppen op (blank) hout, niet onder een ladder doorlopen, 

‘gezondheid wensen’ als iemand niest en het fenomeen van het 

gelukbrengend hoefijzer. Tijdens de lezing worden op een 

deskundige manier achtergronden, herkomst en dergelijke 

beschreven. Én getoond, want het interessante verhaal wordt 

ondersteund door talrijke mooie foto’s. Bijzonder aan deze 

lezing is dat hij ‘interactief’ is. Voortdurend nodigt Paul Spapens 

de bezoekers uit om zelf met voorbeelden te komen van 

bijgelovige praktijken. Het onderwerp roept veel herkenning op. 

De lezing sluit aan bij een groeiende belangstelling voor het 

fenomeen van bijgeloof. 
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Uit Heusdenhouts historie 

in samenwerking met Wijkraad Heusdenhout 

door Wim Joosen 

Dit is het vervolg van Brieven van Paulus 205 pagina 266. 

31 Aug  Dinsdag. 

Om 7 ½ u allen weer wakker en nogal goed geslapen, allen weer 

beter. Op het dek was het lekker frisch bij het ontbijt smaakt alles 

goed. Na onze gebeden verricht te hebben zijn we een beetje gaan 

haken en naaien, dat verzet een beetje. Bij de Lunch waren we 

allen weer present, vele Engelsche nog niet. Daarna op het dek 

was het goed uit de wind en in de zon., .hebben we een fijn 

middagdutje gedaan De zee is weer zoo kalm, of het een andere 

is, we voelen niet dat we varen. Bij het Diner hebben we weer van 

alles meegedaan, al weten we soms niet wat er ons wordt 

voorgezet Zoo nu en dan een appeltje voor den dorst, en om 9 u 

weer te bed. 

 
Aan het werk in Curaçao met Zuster Constance links, 
samen met een medezuster en enkele patiëntjes. 
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1 Sept.  Woensdag. 

Bij ons om 7 ½ u zijn we opgestaan bij u was het reeds 9 u. ’t is 

toch schande hé zoo lang te slapen maar om 7. ½ u tot 9 u is het 

ontbijt waarvoor zouden we ons zo haasten 

De zee is weer zoo glad als een spiegel Op het dek zagen we in de 

verte een grooten stoomboot, na een uur was hij reeds verdwenen, 

en verder niets als lucht en water Bij het ontbijt smaakt het altijd 

het beste, we hebben een goede bakker ’S voormiddags. chocolade 

met zeebiscuits maar die Lunch, allerlei pastei, sausen ext. je weet 

soms niet wat je inslikt. Dezen middag konden we capucijners met 

spek krijgen, nu dat was tenminste Hollandsch eten ze smaakte 

wat goed! Morgen zullen we waarschijnlijk den Stuivezand 

tegenkomen. Den Hofmeester kwam ons vragen of we niet een 

radio brief naar Holland moesten schrijven 30 woorden voor f 3. 

We hebben zoo’n kostelijke gelegenheid maar laten passeeren en 

zeide hem: “In Holland denken allen, geen nieuws is goed nieuws.” 

Iederen dag kunnen we de radio berichten nog lezen van Holland 

en Engeland Dezen morgen o.a. dat er op de Azoren eilanden 

gisteren een aardbeving geweest is, met 50 dooden, hebt u het 

ook gelezen? Het weer is schitterend, ’t is fijn op zee, maar we 

hopen over 14 dagen op onze bestemming te zijn, wat zullen we 

toch blij zijn! 

2 Sept.  Donderdag. 

Alweer hetzelfde begin: goed geslapen, wezenlijk waar hoor! U 

zult wel denken wat zijt ge toch geruste menschen, wel wat 

zouden we vreezen? O.L. Heer heeft ons uitgekozen, en met Zijne 

hulp zullen we er ook wel komen, zoo goed als Hij het wil, we 

vertrouwen ook op aller gebeden in Holland gedurende de reis en 

alles komt wel terecht. ’t Is weer heel mooi weer, gladde zeehet 

wordt al een beetje warmer. ’t Is 10 u, en we zijn reeds dicht bij de 

Azoreneilanden ’t is Portugeesch gebied. 



29 

We kregen een verkijker van den Hofmeester en kunnen de huizen 

en kerkjes goed zien staan op St Flõres Ook grote bergen met 

mooie palmen begroeid, een waterval en groote rotsen langs de 

kust zien we erg duidelijk., ’t is er heel mooi en ook vruchtbaar, 

vooral druiven en fijne vruchten is er het bestaan van die lui daar. 

De groote bruinvisschen kwamen ons met groote scholen na 

gezwommen ’t was mooi om te zien, juist een stoet honden in het 

water. Bij het middag maal: zalm met mayonaisesaus 't is wel 

eens lekker een keer maar we geven er niets om. We krijgen reeds 

teveel van al dat goede, dat kan ook hé. Omstreeks 6. u hebben 

we den Stuivenzand dichtbij gezien op 200KM afstand We hebben 

hem de groeten naar Holland mee gegeven, heb u ze ontvangen? 

Hij is zoowat 10 Sept aangekomen. Zoo juist hebben we weer eens 

goed aan onze appels gezeten, in den namiddag zijn ze ons 

welkom, ’t is lang van 12 ½. Lunch, tot 7. u pas Dinèr daar smaakt 

een appel goed tusschen We zijn weer met groot concert naar bed 

gegaan, alle avonden dansparty we zijn blij als we in ons hutje 

zijn. 

  
Het stoomschip Stuyvesant sinds 1918 in dienst bij de Koninklijke West-
Indische Maildienst, die opging in de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot 
Maatschappij. Zuster Constance schrijft als afstand tot het passerende schip 
200 K.M., 200 meter ligt meer voor de hand. 
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3 Sept.  Vrijdag. 

Op gewone tijd weer wakker, ‘t is mooi weer, de zon staat reeds in 

de lucht: maar op het water is het toch frisch. Bij het ontbijt 

hebben we eens Vrijdag gehouden, dat gaat wel eens, met jam, 

kaas, koek of eieren wat wil je nog meer Van middag is het 

vleesch en visch, dus geen Vrijdag meer We zijn al een week hier. 

’t Telt al af. De Kapitein komt wel eens rondgewandeld en houdt 

wel eens een praatje Hij vindt het fijn op zee, we wenschte hem 

nog maar vele jaren als Kapitein de zee over te mogen, hij liever 

als wij. het stond hem aan. Alle passagiers Heeren zoowel als 

dames komen reeds in het wit tevoorschijn De radio seint ons 

vandaag, dat Prins Hendrik gisteren met het S.S. Sumatra naar het 

Nieuwediep is gevaren, de eerste tocht met dat schip, mooi nieuws 

hé!!! Verder alles gewoon vandaag. 

 
Zr. Constance stuurde vanuit Curaçao in 1937 een foto met berichtje naar haar 
broer Toon, die als Witte Pater werkte te Rulenge Vicariaat Bukoba in Midden-
Afrika. 
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4 Sept  Zaterdag. 

Allen weer frisch, en goed wakker We hebben ’s morgens altijd 

honger maar onze magen zijn gekrompen geloof ik. 3 sneedjes 

witte brood is al volop genoeg, maar we hopen op Curaçao toch 

beter te kunnen eten, als we maar eens aan ons werk zijn. In de 

verte zien we weer een Stoom boot, vanwaar weten we niet. Den 

heelen dag. spelen die Engelschen dat is hun lust, met ringen en 

schijven een soort. croquetten geloof ik Bij het Diner dezen avond 

kregen we ijs, dat is lekker bij dit weer. hier daarna nog wat 

druiven, anders weet ik niet wat het allemaal is geweest. we doen 

zoo maar stilletjes mee of we het altijd gewoon waren.. 

5 Sept.  Zondag 

Reeds vroeg wakker, om 7 u waren we al op het dek, daar is het 

goed. In een stil hoekje vieren we weer op onze manier hier den 

Zondag. Krentebrood aan het ontbijt d.w.z. dat het Zondag is, 

verder is er geen verschil Dezen voormiddag eene fijne 

boerenjongen, dat is frisch. vandaag. Alle Scheepslieden Kapitein 

en Matroos, bediende en linnenjufr alles is in het wit in hun 

tropencostuum Er zijn hier aan boord verschillende Barbadianen, 

Katholieke negers ze vieren in hun Salon, ook Zondag en zingen 

van alles wat ze kunnen. We gaan weer met muziek slapen en 

reeds zonder dekens. 

6 Sept   Maandag. 

Alles weer in orde, goed geslapen. a.s. Vrijdag komen we te 

Barbados. dan kunnen we weer brieven posten We beginnen reeds 

met schrijven om op tijd klaar te zijn, In Holland kijken allen al 

wel uit om iets van ons te hooren, en voor u dien brief krijgt zijn 

we wellicht reeds thuis We zien hier veel vliegende visch ’t zijn 

kleine beestjes als een haring, ze smaken goed.. Verder alles 

gewoon ofwel ongewoon ik zou zoo’n leven nooit gewoon worden. 
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7 Sept.  Dinsdag. 

Onze eerste gedachten was dezen morgen in het Gasthuis bij de H 

Kleeding Het was voor den eerste keer op eene plechtige wijze, 

zooals in Dongen al langer Het zal wel mooi geweest zijn. We 

vereenigen ons zoo goed mogelijk met allen en alles. vandaag. We 

zijn vandaag in de Tropen gekomen, flink warm dus, maar da’s 

niks dan worden we het vast een beetje gewoon. Het heeft hier 

weer flink geregend vandaag, dan is het veel frisscher We zien 

niets als vliegende visch, lucht en water volop. 

Zus Helena, zuster Constance, schrijft 
vanuit Curaçao een levenswijsheid aan 
haar zus Maria, zuster Benigna. 

 

 
 

 
 
Maria, zuster Benigna, schrijft vanuit 
Dongen een bericht aan haar zus 
Adriana, Naantje, te Heusdenhout. 
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8 Sept Maria Geboortefeest  Woensdag 

Zr Waltheria en ik vieren onzen H Professie verjaardag of grooten 

dag, dat was onze eerste gedachte natuurlijk vanmorgen We 

houden Zondag en feest vandaag, dat begrijpt U. Ook is het weer 

Proffessen thuis vandaag, voor de eerste keer ook plechtig zooals 

in Dongen, het zal wel een drukte geweest zijn in ’t Gasthuis. We 

hebben dien dag echt gezellig en pleizierig doorgebracht, 

tenminste naar deze omstandigheden, Ik heb nog dikwijls terug 

gedacht, voor een jaar was ook Heeroom v Afrika te Breda, wat 

heeft Heeroom toch veel gedaan om ons een pleizier te doen, ja 

geen moeite was hem teveel, alles zou hij voor zijn Nichtjes 

hebben gedaan, als hij het maar wist De zee is toch zoo rustig, we 

komen nog te vroeg te Barbados en moeten zachtjes gaan varen, 

wel jammer we zouden best 2 dagen vroeger te Curaçao kunnen 

zijn Vandaag hebben we alles maar als feest voor ons beschouwd, 

’t is o zoo fijn. 

9 Sept.  Donderdag. 

Weer goed geslapen, het regent hard, ’t zijn stortbuien, verder is er 

niets bijzonders, we zien niets als water en geen lucht haast 

vandaag. 

10 Sept. Vrijdag, Barbados. 

Om 6 uur zagen we de kust reeds In de haven gekomen was het al 

gauw een drukte met bootjes of het marktdag was. 1e den Dokter 

2. de Politie, en nog verschillende kooplui en reizigers. Toen 

kwamen al gauw de negers in kleine bootjes langs het schip 

liggen en bedelde om een geldstuk in zee te werpen soms 

sprongen ze er met 5 á 6 man in en vochten onder het water. 

Sommige passagiers gingen met een roeibootje aan wal, ’t is een 

vuil stadje Er kwamen ook weer nieuwe passagiers bij aan boord. 

We gingen er om 4 uur weer weg, gelukkig anders komen we ook 

niet verder hé. 
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Zuster Constance te Curaçao in maart 1952. 

11 Sept  Zaterdag Trinidad 

Om 5 ½ u werden we, op ons verzoek reeds gewekt, we varen 

dezen morgen wel een paar uren tusschen de bergen prachtige 

streken, heelemaal met palmen en mooie bomen begroeid. In de 

vallei staat zo hier en daar een huis op palen, ’t is wezenlijk mooi! 

Op een afzonderlijke berg of rots staat een groote gevangenis, op 

een andere berg een Gesticht voor lepralijders 
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Om 8 u waren we in de haven. Het is hier niet zoo druk er gaan 

weer passagiers af, en ook om de stad eens in te gaan, ’t moet hier 

wel de moeite zijn, maar enfin, ’t is allemaal Engelsch 

’t Is erg warm vandaag; vooral omdat we stil liggen Omstreeks 8 u 

zijn we er vertrokken Verder alles gewoon. 

12 Sept   Zondag 

We zagen weer krentebrood, ’t is waar ook het is Zondag 

vandaag. We probeeren weer met u Zondag te vieren en 

vereenigen ons nog maar in Holland met de H Diensten want 

Curaçao kennen we nog niet. Hoe langer hoe meer verlangen we 

er te zijn, wat zullen we toch blij zijn Het eiland St Margriet zijn 

we zoo juist gepasseerd. Verder zien we niets meer vandaag. 

13 Sept   Maandag . La Guaira 

Vanmorgen om 4 u waren we er al, maar om 7. u mochten we pas 

in de haven. ´t Is er niet groot, maar we moeten er veel lossen en 

weer laden. ´t Is de groote haven van Venezuela hier liggen we 

vast aan de Kade straks gaan we met den Hofmeester even 

wandelen. 10 mnt ver staat een groote R K kerk, ´t is er een groote 

bedevaartplaats, ´t is vreemd maar toch heusch mooi! Een plein 

wel 2x zoo groot als de groote markt te Breda met in ‘t midden 

heel hoog O.L.Vr v. Lourdes met rondom fonteinen ook veel 

zitbanken en mooie palmboomen. De kerk is eigenaardig met wel 

14 á 15 al taren erin ook een mooie grot van Lourdes en 

verschillende vreemde martelaren beelden. St. Sebastiaan kende 

we ervan Achter dat groot plein was weer een ander in aanbouw. 

met den Kruisweg. Iedere statie wordt een kapelletje. Op eene 

groote grot stond een mooi groot kruis in die grot lag O L. Heer 

begraven. ‘t Schijnt er een rijke en katholieke streek Er staat een 

klooster dichtbij, jammer dat we die menschen niets konden 

verstaan Te La Guaira hadden we tegenspoed, en moesten er nog 

een dag langer blijven ‘t Wordt zoodoende Donderdag pas op 

Curaçao. er moet hier zooveel gelost worden, 
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14 Sept   Dinsdag 

We zijn om 11 u toch nog vertrokken gelukkig. ´ t gaat toch weer 

vooruit. 

15 Sept. Woensdag. Pourte Cabello 

Dezen morgen om 6 u reeds daar om 7. u konden we in de haven. 

’t Is een klein toch een aardig stadje met een groot fort, we kijken 

den geheelen dag op een Oorlogschip, en een ijzergieterij of 

Scheepsdok. Nu loopt het op ’t eindje, gelukkig alles wordt al 

bijelkaar gezocht o wat zijn we toch blij dat er een eind aan komt, 

het eten smaakt niet meer van blijdschap denk. Om 4 u zijn we er 

vertrokken dit is nu het laatste en dan…… 

Om 8 u zijn we al naar bed gegaan maar we hebben geen zin om 

te slapen, u kunt begrijpen hoe blij we zijn morgen bij onze 

Zusters te zullen zijn. Dezen avond voor ’t slapen kwam reeds mijn 

zakje tevoorschijn voor mijn verjaardag, dat was een verrassing. 

Naan nog hartelijke dank, we hebben het meegenomen. 

16 Sept.  Donderdag. St. Cornelus 

Om 4 u zagen we dezen morgen den Curaçaoschen Vuurtoren al, 

en de andere lichten aan de haven en brug ook al gauw. Voor 5 u 

waren we reeds op het dek, maar we mochten pas om 7. u de 

haven binnenkomen Het lijkt hier een grote stad, met veel 

Hollandsche huizen Den geheelen morgen kijken we op het St 

Elisabeths Gasthuis, dat we vanuit de zee heel goed zien ’t Is 

wonder zeiden we al, of de Zusters van ons iets zullen weten. We 

wuifde al eens met ons zakdoeken, maar er was niets te zien. Om 

7. u komt eerst de dokter nog aan boord, voor we den boot mogen 

verlaten, maar dat zal wel losloopen Toen zijn we nog even koffie 

gaan drinken, want we liggen toch nog niet aan wal. Wat een 

groote haven hier op Curaçao en een drukte of we te Amsterdam 

zijn. Zoo gauw de dokter weg was mochten de passagiers aan wal, 

en langs alle kanten keken we ook al, of er niet iemand om ons 

kwam. 
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We hebben toen gauw het Gasthuis laten opbellen en na enkele 

mnt. was onze goede bezorgde Moeder met Zr. Ludgeria aan 

boord, we zijn gauw met ons Moeder naar huis gereden wat 

waren we toch blij. In het Gasthuis wist niemand iets van ons af. U 

begrijpt, dat allen vreemd opkeken Zr. Constantia en Zr Martinia 

stonden reeds buiten en omhelsde ons allerhartelijkst, we waren 

allen gelukkig 

Na het Te Deum; uit dankbaarheid gezamenlijk te hebben 

gebeden en O.L. Heer bedankt te hebben voor onze goede reis, 

zijn we hier alles gaan bezichtigen, ’t Is boven onze verwachting 

groot en zieken! ’t Ligt overal vol, er zijn er wel 300. Hopende dat 

mijn gelul . toch nog. welkom is, omdat het van Curaçao komt en 

dat U tevreden zijt 

Uw gelukkige dochter Zus en Nicht 

Zr Constance 

Ongeveer tien jaar na haar vertrek naar Curaçao, op 5 augustus 

1936, werd haar vader Adrianus Oomen ‘s morgens om zeven 

uur dodelijk gewond bij een aanrijding op de Oosterhoutseweg 

vlak voor de kerk. Hij was van zijn boerderij aan de Kapelstraat 

met zijn fiets op weg naar de kerk aan de Driesprong toen hij bij 

het oversteken werd aangereden. Enkele jaren voor het 

overlijden van zuster Constance, op 18 november 1956, is haar 

moeder Anna Maria - Aant- Oomen-Snoek overleden in haar 

woonhuis aan de Tilburgseweg. Zowel haar vader als haar 

moeder hebben hun dochter Helena, zuster Constance, na haar 

vertrek in 1926 naar Curaçao niet meer ontmoet.  

Na een verblijf van ongeveer 32 jaar in Curaçao (1926-1958) 

keerde zuster Constance terug naar Nederland. Haar 

gezondheid liet toen te wensen over. Ze werd opgenomen bij 
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haar medezusters in het St. Ignatiusziekenhuis te Breda. Haar 

familie werd, zowel van haar terugkeer als van haar ziekte, pas 

later in kennis gesteld. Zuster Constance was heel zwak, maar 

heeft tijdens de korte periode tussen haar opname en haar 

overlijden nog een bezoekje gebracht aan haar familie in 

Heusdenhout. 

 
Kort voor haar overlijden bracht Zuster Constance nog een bezoek aan 
Heusdenhout bij haar jongste broer Jan Oomen en zijn vrouw Maria 
Oomen-Backx in hun boerderij aan de Heusdenhoutseweg 20. 
Ook op de foto Henriëtte, het jongste kind van het echtpaar. 

Op 8 september 1958 overleed Zuster Constance in het St. 

Ignatiusziekenhuis enkele dagen voordat ze 61 jaar zou worden. 

Ze stierf op de feestdag van Maria-Geboorte en precies 36 jaar 

na haar professie. Zuster Constance werd begraven op 

begraafplaats Zuylen. 
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De stoffelijke overschotten van de oudere zusters van de Congregatie Alles 
voor Allen - dus ook die van zuster Constance - zijn op begraafplaats Zuylen 
herbegraven. 

In het St. Elisabeth Gasthuis, later St. Elisabeth Hospitaal, in 

Curaçao hebben tussen 1855 en 1987, dus gedurende 132 jaar, 

242 religieuzen gewerkt van de Congregatie Alles voor Allen uit 

Breda. 

In Curaçao en elders hebben de Zusters van de Congregatie 

Alles voor Allen hun leven volledig in dienst gesteld van de 

medemens. Daarmee gaven ze echt betekenis aan de naam van 

hun Congregatie: ‘Alles voor Allen’. Zuster Constance, Helena 

Oomen uit Heusdenhout, was één van hen.  
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Breng eens wat mee voor Paulus 

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

ons museum. Door de giften van vele leden hebben wij een 

eigen museum opgebouwd dat veel waardering oogst in stad en 

land. Ook nu komen er regelmatig nog leuke dingen binnen. 

Zo kregen we een ouderwetse 

hoogtezon en een kruisbeeld met 

console. 

 
(foto’s Iwan Turzanski) 

Guus Rombouts bracht een aantal boeken uit de 

Heemschutserie, een oorkonde en een geborduurde spreuk. 

Kees de Vries bracht een set slagersmessen. Guus Rombouts 

zegde ons een gedigitaliseerde serie dia’s uit 1975 toe. 

Van mevrouw Cornelissen uit Bavel kregen we een kepie van de 

soldaat Adrianus Hendrikus Cornelissen  (* Bavel 2-11-1918) die 

op 14 augustus 1944 verdronken is in de Mark. Mevrouw 

Cornelissen wilde dat wij de kepie beschouwden als een 

geschenk van Adrianus, 71 jaar na zijn verdrinken. 
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Opening tentoonstelling 

verslag door Hans van der Zanden 

Op een zonovergoten 

zondagmiddag 4 oktober 

2015 verzamelden zich 

zo’n veertig vrienden van 

Paulus bij ons museum 

om de opening bij te 

wonen van de 

tentoonstelling “Mastbos 

500 - Van jachtgebied 

naar recreatiepark”. 

Marlice Dreessen, directeur van de VVV Breda, maar nu vooral 

als bestuurslid van de stichting Breda Nassaustad, opende deze 

63e tentoonstelling van Paulus. Zij richtte de aandacht op de 

viering van 500 jaar Mastbos, die vanwege chronisch geldgebrek 

van Staatsbosbeheer, vooral door het werk van vele vrijwilligers 

is mogelijk gemaakt. Breda heeft met het Mastbos een unieke 

combinatie stad-buitengebied. Waar in Nederland kom je via 

een wandeling van drie kwartier van het centrum, de Grote 

Markt, in het bos? 

Het museum van Paulus is één van de pareltjes van Breda. In de 

gemeente Breda trekken de twee grote musea vooral de 

aandacht (momenteel helaas door discussie), maar het zijn 

vooral de vele kleine musea die zorgen voor het gevarieerde 

aanbod. De vier heemmusea zijn daar een onderdeel van. 

 
(foto Niek Kools) 
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Marlice gaat in op het oudste cultuurbos van Nederland. In 1515 

laat graaf Hendrik III dennenzaad invoeren uit de Vogezen en 

daarmee wordt het begin gezaaid van het bos dat al een half 

millenium van alles heeft meegemaakt: stormen, rupsenplagen, 

plunderingen, stropen, smokkelen, jagen en recreatie. In de loop 

van de eeuwen is het steeds met de tijd meegegaan. 

In 100 foto’s uit de eigen collectie van Paulus, uit privécollecties 

en uit de collectie van het stadsarchief wordt een fraai beeld 

geschetst van het bos en directe omgeving. Er zijn natuurlijk veel 

meer foto’s beschikbaar dan er aan de muren en in de vitrines 

geplaatst kunnen worden. Daarom worden zo’n 250 foto’s in een 

doorlopende presentatie digitaal getoond. 

Interessant is ook de kopie (uit 1634) van de rekening van 

Hendrick Montens uit 1514-1516 waarin de aankoop van het 

“tannensaet” vermeld wordt en de onkosten die Hans Schaller 

uit Neurenberg gemaakt heeft om te zorgen dat het zaad in het 

land van Breda gebruikt kon worden. 

Met het onthullen van een banner aan de gevel van het museum 

opende Marlice Dreessen samen met voorzitter Gerard Oomen 

deze schitterende expositie, waar de VVV in Breda zeker reclame 

voor zal maken. 

Dank aan Peter de Leeuw, Thom Neger, Peter van der Ven, Louis 

Vriens, Johan Mulders, Karel van de Hout en uiteraard Kees 

Leijten voor het opzetten van weer een mooie expositie in 

Paulus’ museum. 
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Notulen 40e jaarvergadering 

notulen door secretaris Johan Mulders 

Ruim 50 leden bezochten deze avond op 12 oktober 2015 in de 

Tussenpauz te Bavel. 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur, met een 

hartelijk welkom aan iedereen en met een speciaal welkom aan 

onze ereleden. Er zijn berichten van verhindering van Toon van 

Miert en Ad Oomen. 

2. Notulen 39e jaarvergadering 

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. Het wordt 

vastgesteld. De voorzitter dankt de secretaris. 

3. 40e Jaarverslag 2014-2015 

Het volledige jaarverslag is opgenomen in de Brieven van Paulus 

nummer 205 van augustus 2015. De secretaris licht enkele zaken 

toe uit het jaarverslag: 

Het ledental zit nu op 578. Dat is dus licht gegroeid maar dat is 

ook nodig. We staan er financieel steeds meer alleen voor; 

minder subsidie betekent minder financiële armslag. We moeten 

het ledental dus tenminste op peil houden. 

Wat andere punten uit het actieplan: 

De verhuizing van ons depot in de kelder van het 

dienstencentrum Ulvenhout naar de zolder van de pastorie is 

gerealiseerd.  
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Het 40 jarig jubileum is gevierd in april. Dat is voor een 

belangrijk deel betaald met gelden uit de clubkascampagne van 

de Rabobank.  

Het oprichten van een werkgroep Archeologie lijkt nabij.  

Niet alles uit het actieplan voor het afgelopen jaar is 

gerealiseerd. Het bezoekersaantal van het museum is wel 

toegenomen. 

De plannen voor de tram hebben een afronding bereikt in het 

vinden van een geschikte opstellocatie. 

Voor het komende jaar zijn weer 3 actiepunten geformuleerd: 

Aansluiten bij de Erfgoednota van de gemeente Alphen Chaam, 

het archiveren van roerend erfgoed en het maken van 

beschrijvingen van kerken en kapellen in ons heem. 

Vragen over het jaarverslag: 

Dhr. Van der Veer vraagt of de lezing van Arnoud-Jan Bijsterveld 

op de website kan worden geplaatst. Antwoord: Dat gaan we 

bekijken. De tweede vraag is wat het bestuur gaat doen met zijn 

aanbevelingen? Antwoord: We zoeken de tekst erbij en gaan 

ermee aan de slag. 

Dhr. Dirven vraagt in hoeverre de digitale informatie beschikbaar 

is. Antwoord: Naast de bidprentjes staan nu ook al 150 Brieven 

van Paulus op de site. 
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Dhr. van Kaam vraagt wat de erfgoednota inhoudt. Antwoord: 

Daarin geeft de gemeente aan welk beleid ze de komende jaren 

gaan voeren. 

Op de vraag van Dhr. Schuurmans of de brieven op CD te krijgen 

zijn, wordt geantwoord dat ze gewoon te downloaden zijn via de 

website en de Brabant collectie. 

4. Financieel beleid 

De penningmeester geeft aan dat de ingekomen gelden en de 

uitgaven vrij nauwkeurig zijn begroting volgen. Grootste 

kostenpost blijft: de Brieven van Paulus (drukwerk en porto). 

Voor onverwachte uitgaven hebben we het boekenfonds als 

buffer. 

5. Verslag kascommissie 

(Wim Joosen en Johan van Gestel) 

De kascommissie is zeer positief over de wijze waarop de 

penningmeester de administratie van de financiën van de 

heemkundekring verzorgt. De penningmeester werkt grondig en 

adequaat. Een aanbeveling is het beter administreren van 

contante uitgaven met een passend boeking stuk. 

Met dank aan de kascommissie gaan de leden akkoord met het 

gevoerde beleid door middel van applaus voor de 

penningmeester. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 

De heer Ad Oomen heeft zich beschikbaar gesteld om volgend 

jaar, samen met Wim Joosen, de kascommissie te vormen. 
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7. Begroting 2015 – 2016 

De begroting is in grote lijnen hetzelfde als die van het 

afgelopen jaar. 

Door de onverminderd hoge portokosten moeten we uitgaan 

van een licht negatieve prognose. Daarmee kunnen we wel de 

geplande activiteiten naar verwachting uitvoeren, maar we zullen 

iets moeten interen op de reserves. 

Uit de zaal komt de vraag of we geen vergoeding moeten gaan 

vragen voor adviezen en onderzoeken door de heemkundekring. 

Antwoord: In voorkomende gevallen zou dat best het 

overwegen waard zijn. 

8. Bestuursverkiezing 

Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

volgens rooster af: Gerard Oomen, Johan Mulders, Louis Vriens 

en Niek Kools. De eerste 3 stellen zich herkiesbaar en worden 

met applaus herbenoemd. Het bestuur stelt voor de heer Ger 

Schuurmans als nieuw bestuurslid te benoemen. Ger stelt zich 

kort voor waarna de vergadering hem met applaus aanvaardt. 

Van Niek Kools wordt met een gloedvolle speech van de 

voorzitter, een oorkonde, een cadeau en bloemen voor zijn 

vrouw Anette, afscheid genomen. 

9. Activiteiten afgelopen jaar in beeld 

In een PowerPointpresentatie, voorzien van commentaar door 

de scheidende secretaris, worden de activiteiten van dit 

verenigingsjaar in 81 foto’s zichtbaar gemaakt. 

Deze formule wordt door de aanwezigen zeer gewaardeerd. 
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10. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

11. 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 worden door Peter Janssens een paar 

filmcomposities vertoond uit het verleden van Bavel, Ginneken 

en Ulvenhout. Daarna heeft Peter nog een deel van de film 

gearrangeerd die laat zien hoe de tram vanuit een zeer beroerde 

situatie in 1992 in de jaren daarna, door een stel enthousiaste 

vrijwilligers, is omgetoverd tot een uniek museumstuk dat het 

bewaren en exposeren meer dan waard is. 

Na deze films uit de collectie van Paulus vertoont Peter ook nog 

een schitterende door hem en collega fotografen gemaakte 

reportage over de Mark, van bron tot Ginneken. 

(foto Louis Vriens)  
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In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

9 sep.  Harry Berendschot  Ulvenhout  82 jr. 

5 okt.  Ton van der Westerlaken Ulvenhout  87 jr. 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van één van 

onze leden een rouwbrief en/of een bidprentje te mogen 

ontvangen. We kunnen dan melding maken in ons tijdschrift. 

Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 
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Bijen, imkers en St. Ambrosius 

door Karel van den Hout 

Voor zover we weten waren de bewoners van het Oude Egypte 

de eersten die zich bezig hielden met bijenteelt. Voorheen 

verzamelde men honing van wilde bijen door deze te doden, 

waarna men gemakkelijk de raten leeg kon halen. De bij had 

vaak ook een symbolische betekenis. In de 4e eeuw schreef 

Horapollo over de Egyptenaren: "Wanneer zij het volk willen 

voorstellen dat onderdanig is aan de koning, schilderen zij een 

bij. Want van alle dieren heeft alleen deze soort een koning die 

gevolgd wordt door de rest der bijen."  

Het houden van bijenvolken gebeurt dus al lange tijd en 

bovendien was honing, zeker in onze streken, de enige zoetstof 

die men had. De honing werd verzameld in holle boomstammen 

en de was die men verkreeg werd gebruikt voor het maken van 

kaarsen. De behuizing voor de bij veranderde in de loop der 

jaren. Men ging hier gevlochten korven voor gebruiken zoals we 

die af en toe nog steeds zien.1 

Bijenschansen 

We herkennen ze niet meer in het landschap, maar ze zijn er wel 

geweest: bijenschansen. Deze waren veelal te vinden op de 

heidegronden en boden plaats aan zo'n 40 tot 60 korven. Een 

schans, met een doorsnede van 5 tot 10 meter, had een 

zandbank waarop men de korven kon plaatsen.  

                                                 

1 In Paulus’ Museum staat er ook één. 
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Als afscherming was er vlechtwerk of begroeiing, om schapen of 

ander vee op afstand te houden. Rond 1900 wordt veel heide in 

cultuur gebracht en verdwijnen geleidelijk deze schansen. Nu 

zijn er nog maar enkele (gerestaureerd) te vinden in het Gooi. In 

Oost-Brabant is men nog op zoek naar restanten van schansen 

vanwege de vroeger aanwezige heidegronden.  

Vanaf 1775 is er sprake van een ‘bijenstal’, die beschutting gaf 

tegen weersinvloeden. Ook voorkwam men daardoor de snelle 

rotting van het vlechtwerk van de korven. Doordat het vlechten 

van korven vrij intensief werk was, kwamen er steeds meer 

bijenkasten. Deze zijn ook makkelijker te onderhouden voor de 

imker en hierin zijn ook kunstraten te plaatsen. 

H. Ambrosius 

In Vlaanderen en Zuid-Nederland ontstond in de 17e/18e eeuw 

het biegilde of St. Ambrosiusgilde. Deze gildes zijn genoemd 

naar Valerius Aurelius, die we beter kennen als de heilige 

Ambrosius. Deze in Trier geboren patroonheilige van de 

bijenhouders werd in 374 bisschop van Milaan. Van hem gaat de 

legende dat een bijenzwerm honing maakte in z'n mond toen hij 

als baby in de wieg lag. De bijenverenigingen gebruiken zijn 

bisschopswijdingsdag (7 december) voor de zogenaamde 

teerfeesten. Ook herdenken ze zijn sterfdag (4 april). De gilden 

of broederschappen voor bijen hadden onder meer als taak de 

plaatselijke imkers te bekwamen in het vak, te beschermen 

tegen ongewenste bemoeienis van buitenaf, maar ook om 

gezelligheidsbijeenkomsten te organiseren. 
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Oude bijenhoudersvereniging 

Dit jaar bestaat de bijenhoudersvereniging van Bavel 90 jaar. 

Voor de viering van dit jubileum is erg veel belangstelling. De in 

1925 opgerichte vereniging heeft ook een oudere voorganger. 

Al in 1695 was er sprake van een bijengilde voor Ginneken en 

Bavel. Op de lijst van overleden leden sinds 1696 komen veel 

namen voor van nu nog bekende Bavelse families.1 

 

Het reglement van het Bie-Gildt telde zo'n 29 artikelen en geeft 

een inzicht hoe deze vereniging werkte. De hoogste functie was 

die van overdeken; er was een hoofdman en daarna volgde nog 

een tweede deken. Beide plaatsen, Ginneken en Bavel, hadden 

een dergelijk bestuur. Voor bijeenkomsten met een feestelijke 

tint had men enige regels om onwelvoeglijk woordgebruik zoals 

‘vloecken, krackelen ofte kijven’ te voorkomen. Hierop stond een 

stevige boete: 30 stuivers bij een overtreding. 

                                                 

1 Parochiearchief Bavel. 
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Natuurlijk werd ook aangegeven hoever de onderlinge 

bijenstallen van elkaar af moesten staan. Het plaatsen van 

korven van buitenstaanders was niet toegestaan.1 

Schilderij St. Ambrosius 

In de Bavelse kerk hangt een mooi door Frank Witte 

gerestaureerd schilderij van St. Ambrosius (zie pagina 48). 

Dit schilderstuk is jaren geleden aangetroffen op de zolder van 

de kerk, maar omdat de zolderopening kleiner is dan de nog 

intacte lijst van het schilderij moeten we aannemen dat het al 

naar boven is gebracht voor het sluiten van deze zolder. 

 

De kans is erg groot dat het dus al in de oude Brigidakerk heeft 

gehangen en we het schilderij voor 1888 moeten dateren. In dat 

jaar werd de oude kerk, gelegen aan de Kerkstraat, afgebroken. 

Ondanks dat de schilder onbekend is, blijft het meer dan 127 

jaar oude schilderij een pronkstuk voor de Bavelse jubilerende 

bijenhouders.  

                                                 

1 GAB, Oud Archief Ginneken en Bavel, 77. 
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Jacob Moleschott (1822-1893) 

Een opmerkelijke Brabander. 

Beroemd in Rome … onbekend in Den Bosch 

door Toon van Miert 

Nee, in de vier delen ‘Brabantse 

biografieën. Levensbeschrijvingen van 

bekende en onbekende 

Noordbrabanders’ komt hij niet voor. 

De medewerkers van de VVV in zijn 

geboortestad Den Bosch hadden nooit 

van hem gehoord en in ‘Achter ’t Wild 

Varken’, de straat waarin hij geboren is, 

staat geen gedenksteen of iets 

degelijks. Maar in Italië is een biografie aan hem gewijd en in de 

Universitá Sapienza in Rome staat een borstbeeld van hem. Zoek 

maar eens een Brabander die op dezelfde manier geëerd is! 

In ‘In Brabant’, dat interessante ‘Tijdschrift voor Brabants heem 

en erfgoed’ van december 2013 staat een uitgebreid en boeiend 

artikel over deze antiklerikale vrijdenker, die na zijn dood in 

Rome werd overladen met roem.1 Hij was bepaald geen vriend 

van de rooms katholieke kerk, maar toch heeft het katholieke 

tijdschrift De Tijd al in 1935 een artikel aan hem gewijd. Ook in 

de periode van het Rijke Roomse Leven kon de katholieke pers 

dus even niet om Moleschott heen. 

                                                 

1 Frans van Gaal, Bosschenaar naast Garibaldi. Leven en werk van Jacob Moleschott 
(1822-1893), in: In Brabant. Tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed, Jaargang 4, 
nummer 6 december 2013, p. 12 - 21. 
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Jacob Moleschott is dus geboren in Den Bosch, waar zijn vader 

Gabriël Moleschott een vooraanstaande en gewaardeerde arts 

was. Gabriël staat als atheïst heel kritisch ten opzichte van kerk 

en geloof. Zijn vrouw is wel belijdend katholiek, maar is wars van 

irrationeel geloof. Dat is wat in een stad als Den Bosch in het 

midden van de 19e eeuw! Daar wemelde het nog van 

geestelijken die zich drie keer per week geselden, een 

boetekleed droegen en rigoureus waren tegen alles wat in het 

leven enige vreugde bracht. 

Jacob was een wijs menneke: hij sprak als vierjarige al vloeiend 

Nederlands en niet veel later beheerste hij Frans, Duits en Engels 

en las hij vlot Grieks en Latijn. Tijdens zijn studie genees- en 

verloskunde in Utrecht merkte hij al gauw dat de Nederlandse 

academische wereld te klein voor hem was; in 1842 vertrok hij 

naar Heidelberg, waar hij een paar jaar later afstudeerde. Daar 

ontmoette hij ook zijn latere vrouw Maria Strecker. Hij werd 

docent in de Duitse stad en schreef artikelen over de relatie 

eten/drinken en het denkproces. Hij gaf adviezen over gezond 

voedsel. Er zijn erbij die mij geruststellen: dagelijks wijn drinken 

verbetert en verheldert het verstand; alcohol stimuleert het 

verbrandingsproces en verkleint de eetlust. Goed, dit terzijde. 

In 1856 werd hij hoogleraar in de fysiologie in Zürich, in 1861 in 

Turijn en in 1879 in Rome. Hij voelde zich zo thuis in Italië dat hij 

zich tot Italiaan liet naturaliseren. Hij werd senator in het 

Italiaanse parlement voor de antiklerikale, links-democratische 

fractie. Hij zette zich in voor de socialistische idealen en was een 

van de eerste Europese parlementariërs die al in 1880 pleitte 

voor vrouwenkiesrecht. 
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Zijn voorstel om vrouwen ook het recht op echtscheiding toe te 

kennen, bezorgde hem in macho-Italië hoon en fluitconcerten. 

Rond 1870 steunde hij Garibaldi in de eenwordingsstrijd in Italië, 

die er onder andere voor gezorgd heeft dat de pauselijke macht 

ingeperkt werd tot wat nu het Vaticaan is. Daar heeft hij zich in 

roomse kringen niet bepaald geliefd mee gemaakt. 

Katholiek Nederland, nee de hele katholieke roomse wereld is 

woedend op Moleschott als hij in 1889 het initiatief neemt om 

op een boogscheut van het Vaticaan, op de beroemde Campo 

de’ Fiore, een standbeeld op te richten van de monnik en ketter 

Giordano Bruno (1548-1600). 

Die Bruno was een Dominicaan, vrijdenker, filosoof en 

kosmoloog, die nogal eens opvattingen spuide die niet in 

overeenstemming waren met de leer van de Kerk. Door de 

Inquisitie van Rome is hij in 1600 tot de brandstapel 

veroordeeld. Terecht, dan moet je maar niet zeggen dat het 

heelal oneindig is. Het standbeeld kwam op de plaats waar de 

brandstapel heeft gestaan en onze Bossche Jacob houdt de 

feestrede bij de onthulling. Voor vrijdenkers en andere 

progressieve geesten in de 19e eeuw was hij een martelaar voor 

de vrije gedachte. 

Lof krijgt Moleschott toegezwaaid in ‘De Dageraad’, het 

tijdschrift van de Nederlandse Vrijdenkersvereniging. Hij wordt 

er zelfs erelid van. De katholieken verklaren hem tot persona 

non grata. De Brabantse pers reageert furieus op de onthulling 

en de bijdrage die een Brabander daaraan geleverd heeft. 
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Misschien is dat wel de reden dat Moleschott bij ons in het 

toenmalig nog katholieke zuiden niet erg populair is geworden, 

nee doodgezwegen is. Ik heb het artikel uit 1935 in De Tijd al als 

uitzondering genoemd. Ook de Deurnese arts en schilder 

Hendrik Wiegersma, ook een fel antiklerikaal, heeft voor de 

oorlog al een pleidooi gehouden voor een eerbetoon voor deze 

grote Bosschenaar. De schrijver van het artikel in ‘In Brabant’, 

Frans van Gaal, zet zich in voor erkenning van Jacob Moleschott. 

Een borstbeeld in ‘Achter ’t Wild Varken’ - een mooiere 

straatnaam bestaat er niet - heeft hij wel verdiend, vind ik. 

 

 

Bastiaansen Bavel 50 jaar 

“In 1965 opende in Bavel een textielzaak. Familie Bastiaansen 

zorgde voor een grootse opening op de Kerkstraat en zo kreeg 

de dorpskom van Bavel een nieuw beeld.” 

Dat is dus dit jaar 50 jaar geleden en de zaak die toen groots 

geopend werd is inmiddels uitgegroeid tot twee grootse zaken 

met een bereik dat de omvang van ons heem ver te buiten gaat. 

Beide zaken, Bastiaansen Wonen onder leiding van Peter en 

Bastiaansen Modestad onder leiding van Geert zijn sponsor van 

ons museum. 

Een welgemeend proficiat aan onze gouden sponsors! 
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Tekening klokkentoren nader onderzocht 

door Karel van den Hout 

Door nader onderzoek is vast komen staan dat de tekening op 

bladzijde 234 van de Brieven van Paulus 205 niet van de 

voormalige schuurkerk van IJpelaar is. Deze afbeelding geeft 

misschien wel aan hoe de constructie van het dak met 

klokkentoren van de oude kapel van Strijbeek was. 

De voorloper van de huidige kapel werd omstreeks 1518 

gebouwd op een stuk woeste grond van ongeveer 360 m2 en 

was vrij groot voor de kleine gemeenschap die Strijbeek destijds 

was. Over de inrichting lezen we dat er “eenige kerckelijke 

schilderyen en kercksieraden” aangekocht waren door 

kerkmeester Adriaen Poelen in 1639. Deze waren afkomstig uit 

de Markendaalse kerk.1 

Veel documentatie over deze kapel is er niet, maar er zijn een 

drietal tekeningen bekend. De oudste is van Maas van Altena uit 

1789 en Hendrik Verhees tekende de kapel in 1809. 

Verhees maakte een aantal schetsen van kerken uit deze buurt 

en was ook nog cartograaf, landmeter, architect en 

waterstaatkundige. 

Een tekening van H. Hora Siccama geeft de situatie in 1831 weer. 

De schets is afkomstig uit het archief van de familie De Constant 

Rebecque. 

                                                 

1 Taxandria jaargang 5, 1898, blz. 125. 
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Met name de tekening van Verhees ziet er betrouwbaar uit en 

de verhoudingen van het dak met de klokkentoren stemmen 

aardig overeen met de oude tekening uit het voormalige archief 

van de gemeente Ginneken en Bavel. Het is bekend dat de 

afmetingen van deze kapel ongeveer 15 bij 22 meter waren. 

Wanneer we uitgaan van een dak breedte van ongeveer 14 

meter dan zou het torentje zo'n 2 meter in doorsnee zijn. 

Mogelijk is de tekening gemaakt naar aanleiding van het herstel 

van het torentje. 

Corneliusklok  

In de oude kapel hing een klok met een diameter van 60 cm en 

50 cm hoogte. De klok, met de naam Cornelius, gegoten door 

Jacop Wagheven in 1556, is in 1857 geschonken aan de 

Capucijnen van Meerseldreef en ging later naar de Luciakapel. 

De kapel op Strijbeek kreeg nog wel een nieuwe klok: deze had 

een diameter van 22 cm en was gegoten in 1756 te Brugge. 
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Vanwege te grote kosten voor het onderhoud werd besloten tot 

sloop van de oude kapel en van de resten bouwde men in 1872 

de huidige kapel.1 In de Luciakapel in Meersel hangt nog steeds 

de uit Strijbeek afkomstige klok met daarop de naam van de 

maker Jacop Waghevens en het jaartal van het gieten MDLVI 

(1556) duidelijk te zien. Daaronder staan twee afbeeldingen 

welke Eva onder een boom en een staande vrouw met engel 

voorstellen.2 

  

                                                 

1 Drie kapellen in de Baronie van Breda, 1980, blz. 51 e.v. Fr. Brekelmans e.a. 
2 Dank aan mevr. de Bie en C. Smeekens voor assistentie bij het maken van de foto's. 
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700 jaar kerkelijk leven 

Komend jaar staan er voor de parochies in ons heem grote 

veranderingen op het programma. Na 700 jaar onafhankelijk van 

elkaar bestaan te hebben, gaan de parochies weer samen verder. 

In ‘t jaar onzes Heeren duyzend, driehondert en sestien, op 

zaturdag na Sint Jans Baptist geboorte verzoeken vrouwe 

Margriet van Pitersem, abdis van Thorn en vrouwe van de kerk 

van Gilze en Rutger, pastor van de kerk van Gilze, aan de 

bisschop van Luik om de kerken van Ginneken, Mertersem, Etten 

en Bavel van de moederparochie Gilze af te scheiden. 

Dat is volgend jaar (op 26 juni) 700 jaar geleden! 

Paulus wil daar aandacht aan besteden in een nieuwe 

tentoonstelling vanaf 3 april 2016. 

De parochie Ulvenhout en de kapellen Heusdenhout en Galder 

zijn afgeleid van de parochie Ginneken. De huidige Hervormde 

Kerk is de oorspronkelijke kerk van het Ginneken. Toen die na de 

80-jarige oorlog werd overgedragen aan de “Staatsgodsdienst” 

week de pastoor uit naar Ulvenhout en daar werd later een 

nieuwe kerk gesticht. 

Wij zijn op zoek naar speciale foto’s van alle kerken en kapellen 

in ons heem. Hebt u een mooie trouwfoto of doop of gouden 

bruiloft of een ander gebeuren in een van de zeven kerken? 

We lenen ze graag van u. U krijgt ze onbeschadigd terug. 
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Uylespiegel 

door Hans van der Zanden 

Tijdens genealogisch onderzoek naar de familie Van Rijkevorsel 

las ik enkele jaren geleden in het RK doopboek van Ginneken de 

inschrijving van de doop van Anna Maria van Rijkevorsel op 

zaterdag 8 januari 1735. 

In die tijd werd bijna elk kind gedoopt en doopboeken worden 

dan ook terecht gezien als voorlopers van het register van 

geboorten der burgerlijke stand. Elke inschrijving had een vast 

formaat om alle vereiste gegevens vast te leggen:  

Op <datum> is gedoopt <voornaam>, (on)wettige 

zoon/dochter van <vader> en <moeder>; peter en meter waren 

<namen>. 

De Ginnekense pastoor was wel erg kort van stof, want hij 

schreef enkel “filius/filia” zonder de gebruikelijke toevoeging 

“legitimus/legitima” om aan te geven dat het kind uit een wettig 

huwelijk voortkwam. Een enkele keer moest hij toch “filius 

illegitimus” of “filia illegitima” noteren om aan te geven dat de 

ouders (nog) niet getrouwd waren. 

Het gevolg van zijn bondige notities is wel, dat zijn doopboek 

heel overzichtelijk is. 

Bij de doop van Anna Maria schreef hij echter twee extra 

woorden. Ze vallen nauwelijks op, maar die woorden leidden 

naar een opzienbarende geschiedenis in Galder. 
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In leesbaar Latijn staat hier: 

Anna Maria filia dubia Joannis van Rijkevorsel et Adrianae Antonii 

van Hoijdonck adultera. Patrinus Jacobus Petri van Hoijdonck 

Vertaald naar het Nederlands: 

Anna Maria, twijfelachtige dochter van Joannes van Rijkevorsel en 

van de overspelige Adriana Antoniusdochter van Hoijdonck. 

Peetvader was Jacobus Petruszoon van Hoijdonck. 

Wat er van deze dubieuze dochter geworden is weet ik niet, 

maar daarmee is dit verhaal niet ten einde. Op zoek naar een 

verklaring voor de ongebruikelijke toevoegingen in haar 

doopakte kwam ik op het spoor van een familie waarover in de 

archieven veel meer te vinden is dan over andere 18e-eeuwers. 

Haar grootvader spant wat dat betreft de kroon, maar dat was 

dan ook Antonij Janse van Hooijdonk alias Uylespiegel.1  

Op 4 oktober 1735 werd hij op de Grote Markt van Breda 

geradbraakt en met de bijl onthoofd zodat zijn hoofd op een pin 

tentoongesteld kon worden. Voor zo’n zware straf moest je ook 

in die tijd heel wat op je geweten hebben. 

                                                 

1 F. Brekelmans schreef in 1978 al over hem in de Brieven van Paulus nummer 19 (pag. 9) 
en 21 (pag. 11). 
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Hoe berucht hij was blijkt wel uit een verklaring die ruim 30 jaar 

na zijn dood wordt afgelegd: 

Op 10 januari 1766 verschijnen voor de schepenen van Ginneken 

en Bavel, op verzoek van Jan Michielssen van Hooijdonk, ruiter in 

het regiment van generaal Van der Beeke, de volgende 

personen: Adriaan Vermeeren, oud schepen van Ginneken, 56 

jaar en Paulus van Hooijdonk, gezworene, 56 jaar, beiden 

wonende te Galder onder Ginneken. 

Zij verklaren onder ede, dat zij zeker weten dat Jan van 

Hooijdonk en diens vader beiden geboortig waren van Ginneken 

en dat hij in het geheel of ten deele niet is van de parantage of 

bloedverwantschap van Antonij Jansse van Hooijdonk, welke in de 

wandeling is bekend geweest met de naam van Uylespiegel. Ook 

verklaren zij, dat onder Ginneken verscheidene families wonen 

met dezelfde naam Van Hooijdonk, die helemaal geen 

bloedverwant zijn. Zo is de tweede comparant, Paulus van 

Hooijdonk, net zo min bloedverwant van de requirant, Jan 

Michielssen van Hooijdonk, als van gemelde Antonij van 

Hooijdonk alias Uylespiegel.1 

Antonij was het middelpunt van een bende van wisselende 

samenstelling die zich ophield in zijn Galderse herberg waar het 

uithangbord met de Uilenspiegel uithing. 

Over deze familie en hun trawanten valt van alles te vertellen … 

in volgende Brieven van Paulus. 

                                                 

1 Protocol van allerhande akten Ginneken en Bavel 1753-1769, 155r (10 jan 1766). 
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Naar buiten fair een groot succes 

door Kees Leijten 

De zon stond hoog aan de hemel toen Staatsbosbeheer op 

zondag 27 september om 10 uur de Naar buiten fair opende. 

 

Al direct kwamen de eerste bezoekers en het bleef lopen. 

Volgens Liza van Velzen, de organisator namens 

Staatsbosbeheer, waren er die dag zo’n 7000 bezoekers. 

 

Paulus had een prachtig plaatsje bij de entree met naast de 

kraam een grote oets (regionale naam voor een bomenwagen of 

mallejan), die ons bestuurslid Johan Mulders in Rijsbergen had 

geleend. Paulus kon zich prima presenteren. 

 

De bezoekers aan onze kraam konden meedoen aan een quiz. 

Er hingen zeven grote foto’s van de zeven dorpen van ons heem. 

Wanneer men alle zeven kerken kon plaatsen en de 

patroonheilige kon noemen verdiende men een balpen. 

Verrassend was dat zo weinig bezoekers de torens konden 

plaatsen. Vooral de twee kerken van Ginneken waren moeilijk. 

Hoog boven alle zongenieters bekeken de twee ooievaars in het 

nest op de voormalige boerderij al die vreemde mensen in hun 

territoir. 

 

Een geslaagde dag voor Staatsbosbeheer en alle standhouders. 

Ook voor Paulus. 
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Nieuwe plaats voor tram nummer 1 

door Kees Leijten 

Zaterdag 17 oktober 2015 is voor de tram van Paulus een 

nieuwe historische dag geworden. Een mooie plaats in de 

showroom van Garage Van Hooijdonk aan de Chaamsebaan in 

Ulvenhout, drie maanden nadat het oude voertuig op rolletjes 

de garage was ingerold. (zie BvP 206 blz. 209) 

Om half elf verzamelden de genodigden zich in de garage Van 

Hooijdonk. Bestuursleden van de heemkundekring en hun 

partners alsmede de vrijwilligers, die de tram in 1992/1994 

restaureerden onder de leiding van en in aanwezigheid van de 

thans negentigjarige Huub Brech: Jan van Dongen en Jos van 

der Aa. In 2014/2015 werd de tram nogmaals onder handen 

genomen en werden beschadigingen hersteld. Ad de Zwart die 

het verfwerk opfriste en de dames Van Baal en Janssens die de 

tram van alle onvolkomenheden ontdeden waren aanwezig.  

 (foto Louis Vriens) 
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In zijn welkomstwoord schetste garage-eigenaar Kees Van 

Hooijdonk, als historicus, de geschiedenis van het 

personenvervoer van paardentram naar tram en bus van nu. 

De grote hoeveelheden paardenpoep waren mede oorzaak aan 

de ontwikkeling van het personenvervoer. Vanzelfsprekend 

besteedde hij aandacht aan de geschiedenis van zijn bedrijf. 

Gerrit, zijn vader, had er bij moeten zijn. Voorzitter Gerard 

Oomen en bestuurslid Johan Mulders schetsten de laatste 

maanden van de geschiedenis van Tram nummer 1, het laatste 

werk en de gelukkige besprekingen met Kees van Hooijdonk. In 

de tram werd vervolgens de gebruiksovereenkomst ondertekend 

door Kees, Gerard en Johan. 

 
(foto Ingrid Bothe) 

In de nazit werd nogmaals de film vertoond die Jan Grauwmans 

destijds maakte en die door Peter Janssens werd bewerkt, over 

het vinden van de tram en de restauratie van het voertuig. 

Onze historische tram uit 1884, ruim 130 jaar oud, is aan een 

nieuwe periode in zijn geschiedenis begonnen.  
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De paardentram vertrok precies op tijd 

door Kees Buijks 

Mijn vader Janus Buijks (1910-1997) geboren op Notsel, vertelde 

graag verhalen. Zo ook het verhaal over de Paardentram in 

Ulvenhout. Deze anekdote speelde zich af rond 1920. 

 

Op de jongensschool in Ulvenhout gaf meester Calis les. 

Alle jongens wilden graag bij deze meester in de klas zitten. 

Misschien kon hij goed les geven of was hij vriendelijk voor zijn 

leerlingen. 

De voornaamste reden was echter dat meneer Calis elke dag 

met de Paardentram naar Breda moest. 

De school eindigde om kwart voor vier maar de tram vertrok 

dagelijks om half vier. 

Dat betekende elke dag een kwartier eerder uit! 

En wie vindt dat niet leuk? 

 

 

 

 

De bestuurder zit aan het stuur 

De chauffeur zit er dikwijls naast 
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Aan dit nummer werd bijgedragen door Kees Buijks, Marijke van 

Hooijdonk, Karel van den Hout, Wim Joosen, Kees Leijten, Johan 

Mulders, Toon van Miert, Louis Vriens en Hans van der Zanden.
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