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Later 

Iets later dan u van ons gewend bent ontvangt u deze Brieven. 

In het verslag van de jaarvergadering leest u dat het voorstel 

werd gedaan om dit blad niet 5 maar 4 maal per jaar uit te 

geven. Het lijkt ons ook een heel goed idee om de regelmaat 

van een kwartaalblad aan te nemen. 

In dit eerste kwartaalblad van ons 43e verenigingsjaar vindt u 

vooral verslagen van de afgelopen bijeenkomsten en ook enkele 

van de teksten die daar werden uitgesproken. 

Het waren interessante verhalen, die we zo ook kunnen delen 

met wie er niet bij was. 

Wij wensen u veel leesplezier en horen graag uw verhalen. 
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Agenda 2017-2018 

December 
 

Zondag 3 • Museum open. 

Januari 
 

Zondag 14 • Museum open. 

Zondag 28 • Muziekmiddag in Mariendal met 

optreden van Elcerlyck. 

Februari 
 

Zondag 4 • Museum open. 

Maart 
 

Zondag 4 • Museum open. 

 

Wijzigingen voorbehouden. 

Voor meer en actuelere informatie kijkt u op onze website: 

www.paulusvandaesdonck.nl 

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

iedere maandag, dinsdag en woensdag, steeds van 14:00 tot 

16:00 uur. 

Voor groepsbezoeken kunt u ook op andere tijden terecht. 

Neem daarvoor contact op met Kees Leijten (076) 561 27 42. 
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Pekhoeve loopt vol voor Wim Daniëls 

door Louis Vriens 

Maandagavond 11 september liep de Pekhoeve in Ulvenhout vol 

voor een lezing van taalvirtuoos Wim Daniëls. Heemkundekring 

Paulus van Daesdonck en het Ruilboek Ulvenhout organiseerden 

samen deze lezing. De ruim 200 bezoekers kregen een 

wervelende avond voorgeschoteld. 

 

Wim Daniëls is een geboren Brabander uit Aarle-Rixtel en als 

schrijver van 100 boeken, columnist en cabaretier is hij inmiddels 

een bekende Nederlander en verschijnt regelmatig op televisie. 

Het thema voor deze avond was “De wondere wereld van de 

taal” en dat hebben de mensen ook geweten. Onmiddellijk bij 

aanvang weet Daniëls het publiek te boeien met anekdotes uit 

zijn jeugd. 
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Opgegroeid in een arbeidersgezin in de plattelandsgemeente 

Aarle-Rixtel schets hij herkenbare Brabantse situaties. 

Taalkunstenaar 

De zaal voelt zich onmiddellijk thuis bij de taalkunst, vaak in 

dialect, die Daniëls aan de lopende band uit zijn mouw schudt. 

Het aantrekkelijke is de eenvoud en de herkenbaarheid van 

alledaagse situaties. Daniëls gebruikt uitdrukkingen in het dialect 

die middels taalontleding soms verwijzen naar Latijnse 

basiswoorden of herkenbare gebruiksvoorwerpen.  

De voorbeelden die Daniëls aanhaalt hebben vaak te maken met 

ervaringen uit zijn jeugd. 

Zo heeft een gebeurtenis met een schoolarts op de lagere 

school hem in aanraking gebracht met het fenomeen: “Taal”. 

Een weerbarstige nieuwgierigheid naar taalgebruik deed hem 

uiteindelijk op de MULO belanden. Later ging hij Nederlands en 

Duits onderwijzen. De wereld van Wim Daniëls werd de wereld 

van de taal. Sinds 1994 is hij fulltime schrijver en taaladviseur. 

Taal door de eeuwen heen 

In de ruim twee uur durende voorstelling kwam niet alleen 

alledaagse taalgebruik aan de orde maar werd ook een 

intellectuele doorkijk gegeven naar de herkomst van taal door 

de eeuwen heen. Daniëls sloot af met een vraag- en 

antwoordspel waarbij interactieve discussies ontstonden over 

waarom de mens, met nagenoeg hetzelfde spraakorgaan als de 

Chimpansee, wel praat en “de Chimpansee dat nog steeds 

verdomt”. Nog vele vragers in de zaal staken hun hand op, maar 

de avond was te kort. 
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Margriet Mulders van het Ruilboek sloot uiteindelijk de avond af 

en dankte Wim namens de organisatoren, Paulus van Daesdonck 

en het Ruilboek Ulvenhout, voor zijn virtuele taaluitleg. Met een 

prachtig landgoederenboek onder de arm dankte Wim het 

publiek en toog huiswaarts. 

Taal en dialect 

Toevallig lazen we een week later in BN De Stem deze column 

van Nynke de Jong, die de aandacht vestigt op de waarde van 

onze dialecten: 

Spreken met een accent maakt je niet meteen een domme 

boer 

NOS op 3, het jongere broertje van het NOS Journaal, maakte 

vorige week een drieluik over dialecten. Hoeveel wordt er in 

Nederland eigenlijk nog dialect gesproken? Worden mensen 

met een accent anders benaderd dan mensen die ABN spreken? 

Worden ze benadeeld? 

Ja, althans, zo voelen ze dat wel. Weggezet als boeren, 

bierdrinkers. En uit onderzoek blijkt ook dat mensen die dialect 

spreken ook minder verdienen dan zij die Algemeen 

Standaardnederlands spreken. Vijf procent minder, om precies te 

zijn. 

Dat gaat me aan het hart. Want achttien jaar lang was het Fries 

mijn eerste taal, en nog altijd zitten de Friese woorden dichterbij 

mijn hart dan de Nederlandse. Als ik dronken of anderzijds 

emotioneel instabiel ben, dan praat ik Fries. 
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Toen ik net moeder was geworden, kon ik niet anders dan in 

mijn moedertaal tegen mijn dochter spreken. 

Dialecten en accenten vind ik charmant. Ik hoor graag waar je 

vandaan komt. Het land zou maar saai klinken als we allemaal 

een Kinderen voor Kinderen-accent zouden hebben. Dus dat je 

accent je benadeelt op de arbeidsmarkt, zou niet moeten 

mogen. 

Maar dat minderwaardigheidscomplex, daar moeten we het 

even over hebben. Laat ze toch, al die mensen met hun saaie 

tongval die grinniken om jouw zachte G of je ingeslikte N. Je taal 

is je identiteit, en die moet je koesteren. Jij hebt iets wat zij niet 

hebben, of zichzelf hebben afgeleerd: je hebt extra woorden om 

je gevoelens mee uit te drukken. Je hebt een tongval die je 

direct linkt aan je geboortegrond. Taal wortelt je ergens. 

En het is ook niet zo dat de televisie en radio je alleen maar 

Algemeen Nederlands voorschotelen. Mensen gniffelen 

misschien om jouw accent, maar mensen gniffelen allang niet 

meer om Daniël Lohues, Foppe de Haan, Ilse DeLange, Wim 

Daniëls, Jack Poels en Sanne Hans. Het geeft ze kleur, hun 

accent. Het is hun kracht. 

Niet piepen omdat ze lachen. Geniet van de extra’s die jouw 

accent je geeft. Niet huilen omdat je je achtergesteld voelt. Je 

bent geen domme boer. Je hebt een rijk vocabulaire.1  

  

                                                 

1 Column van Nienke de Jong in BN De Stem. 
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”Waar de kassa rinkelde” 

door Louis Vriens 

In het museum van Heemkundekring Paulus van Daesdonck te 

Ulvenhout opende Kees van Disseldorp op zondag 1 oktober de 

middenstandstentoonstelling: “Waar de kassa, zo deden we onze 

boodschappen”. 

Kees, is een telg uit de 

bakkerijfamilie Van 

Disseldorp. Cornelis van 

Disseldorp startte in 1861 

in Bavel het familiebedrijf. 

Twee generaties later is het 

Jan van Disseldorp die in 

1949 de bakkerij 

voortzette. Jan opende 

medio jaren zestig zijn 

eerste filiaal aan de 

Ginnekenweg 258, 

Inmiddels telt het bedrijf 

vier vestigingen: twee in 

Breda, één in Bavel en sinds dit jaar ook één in Ulvenhout. Kees 

van Disseldorp nam in 1981 de bakkerij over. Inmiddels hebben 

zijn zoons het stokje weer van hem overgenomen. 

De tentoonstelling is open voor bezoekers van 1 oktober 2017 

tot 4 maart 2018, elke 1e zondag van de maand en elke 

woensdag van 14 tot 16 uur aan de Pennendijk 1 te Ulvenhout. 
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Kees van Disseldorp: 

Ik ben gevraagd de tentoonstelling met het thema 

“middenstand van weleer” te openen en iets te vertellen over de 

middenstand en de winkels uit Bavel, Ulvenhout, Ginneken, 

Heusdenhout, Galder en Strijbeek. Mijn herinneringen gaan 

terug tot eind jaren vijftig en ook vooral naar het dorp Bavel. 

Veel foto’s die hier hangen geven een beeld van de winkels uit 

de periode 50-60-70. Hoewel er veel winkels in onze dorpen 

waren was het niet altijd zo dat die winkels de enige 

broodwinning waren. Veelal diende de winkel als aanvulling van 

de bezorgwijk. 

De eerste klant van onze bezorgwijk was onze buurman 

Verdaasdonk, die had een drankenhandel en bezorgde binnen 

Bavel nog met een handkar. Een winkel hadden ze niet, maar je 

kon achterom toch drank komen halen bij zijn vrouw Betje en o 

ja, je hoefde niet te bewijzen dat je 18 was om alcoholische 

drank te kunnen kopen, want Betje kende je toch wel. 

De huisvrouw was nog thuis en de gezinnen waren veelal veel 

groter dan nu. Auto’s waren nog dun gezaaid. Veel mensen uit 

onze gemeente waren werknemer en in die tijd hadden de 

meeste werknemers nog een brommer in plaats van een auto. 

De kruidenier, slager, groenteboer, bakker en een keer in de 

week de visboer kwamen nog aan huis. Smits uit Dorst kwam 

nog aan huis met grote koffers kleding waar mensen uit konden 

kiezen. De kruidenier werkte nog met bestelboekjes. Dinsdag 

kwam hij de bestelling van de vorige week afrekenen en nam 

gelijk de bestelling op voor die week en die bestelling werd dan 

op donderdag weer gebracht. 
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Veelal was de bestelling dezelfde als de week daarvoor. 

Veelal diende de winkel ook als aanvulling bij het ambacht, 

bijvoorbeeld de smid had ook een winkel waar klompen, spijkers 

en van allerlei artikelen die nodig waren op de boerderij gekocht 

konden worden. De spijkers werden nog los verkocht, ze werden 

gewogen en in een zakje meegegeven. De fietsenmaker had een 

winkel maar die diende vooral als showroom hoewel de keuze 

uit het aantal verschillende fietsen en uitvoeringen in geen 

verhouding stond met tegenwoordig. 

Er ontstonden ook winkeltjes met artikelen die zonder 

vergunning verkocht mochten worden en die winkeltjes dienden 

als aanvulling op het loon dat de huisvader meebracht. 

Vaak waren de mensen al klein behuisd in verhouding tot het 

aantal kinderen maar toch werd er ruimte gevonden om een 

winkeltje te beginnen. Enkele voorbeelden in Bavel waren het 

snoepwinkeltje van de familie Marijnissen in de Mariastraat maar 

vooral het textielwinkeltje van Piet en Mien van Ginneken. 

Piet had een ronde als melkrijder, vandaar zijn bijnaam “Piet 

Pap” en zijn vrouw Mien had een textielwinkeltje in de 

voorkamer en de gang van hun woonhuis. Het winkeltje leek 

nog het meest op de winkel van Jaak van Wijck in het Ginneken 

maar dan vol met textiel. Ze verkocht van alles, van overalls tot 

bed-overtrekken. De artikelen lagen tot aan het plafond en Mien 

had dan ook een trapje in de winkel om bij de bovenste spullen 

te kunnen komen. 
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Buiten winkelier was de ondernemer ook een soort bankier. De 

gekochte spullen werden veelal opgeschreven en eens per week 

of maand betaald. Soms lukte het een klant niet om op tijd te 

betalen en werd er onderling een betalingsregeling afgesproken. 

Verder deden de meeste winkeliers ook mee aan een 

spaarsysteem, veelal via spaarzegels en spaarzegelboekjes. Die 

werden weer ingeleverd tegen geld als er een verjaardag was of 

tegen feestdagen, dat gaf weer extra koopkracht. Die 

spaarzegels waren een goede klantenbinder. Toen de 

organisatie waar mijn ouders bij aangesloten waren de zegels 

afschaften zei mijn moeder dat kost ons klanten en gelijk had ze. 

In de jaren vijftig en zestig was er een strenge vestigingen- en 

vergunningenwet. De diploma's die iemand nodig had om een 

winkel te beginnen moesten duidelijk in het zicht van de klanten 

in de winkel opgehangen zijn. Voor iedere branche moest je 

vakbekwaamheidspapieren hebben en verder nog een 

zogenaamd middenstandsdiploma. Verder waren er ook 

vergunningen nodig voor de verkoop van drank en voor de 

verkoop van tabak. De douane kwam regelmatig controleren of 

de vergunning aanwezig was en of dat alle pakjes met 

tabakswaren gebanderolleerd waren. Dit was een teken dat er 

belasting betaald was over die tabakswaren. Verder moest voor 

of boven de toegangsdeur een plaat hangen dat er vergunning 

verleend was om tabak te verkopen of alcoholische drank te 

schenken. 

Wat we ons nu niet meer voor kunnen stellen, maar de slagers 

slachten nog in de slagerij achter de winkel. In de morgen werd 

een dier gebracht wat de dag daarop geslacht werd. 
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Om de paar weken werden de botten en de huiden opgehaald, 

heerlijk die geur. 

  

Bij slager Nagtzaam hingen de bouten voor het winkelraam, 

prima reclame. 

Omdat er zoveel winkeltjes waren was er een moordende 

concurrentie. Het was voor de winkeliers keihard buffelen. Er 

waren openingstijden maar je kon altijd nog buiten sluitingstijd 

achterom en als je iets tekort kwam kon je altijd even bellen en 

de spulletjes werden nagebracht, veelal door één van de 

kinderen van de winkelier, want van ieder werd verwacht om een 

steentje bij te dragen. 

Veelal werd de klandizie gegund omdat er een band of 

eventueel een familieband met de winkelier was. Kwam er een 

nieuwe bewoner dan werd er gevraagd of je mocht leveren. 

Als een klant een jubileum vierde of er was een communicant 

dan werd er wel verwacht dat de winkelier een attentie had. 
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In begin van de jaren zestig kwam de zelfbediening op, steeg de 

koopkracht en er kwamen nieuwe producten zoals de 

wasautomaat die het leven veranderden. De bakker, slager en 

groenteboer gingen ook kruidenierswaren verkopen en werden 

een supermarkt. De smid hoefde geen paarden meer te beslaan 

en ging van allerlei huishoudelijke apparaten verkopen en werd 

daardoor ook weer een Gawalo-bedrijf. Kortom de specialist 

verbreedde zijn aanbod met branchevreemde producten. 

Doordat mensen meer koopkracht kregen kwam de 

mogelijkheid om naar de stad te gaan winkelen, wat massaal 

met hele families in een auto werd gedaan. Door de 

zogenaamde Witte Prijzenhallen werd er onder de door de 

fabrikant vastgestelde prijs verkocht. Door fabrikanten werden 

de Witte Prijzenhallen wel uitgesloten van levering maar via 

opkopers van failliete boedel kwamen ze toch wel aan hun 

producten. Het was een verloren strijd van de fabrikanten en de 

verticale prijsbinding werd losgelaten. Dit is één van de redenen 

dat er zoveel winkeliers zijn gestopt. Een andere reden is 

bedrijfsopvolging. Niet altijd was er een bedrijfsopvolger en ging 

de tent dicht. 

De huisvrouwen gingen ook steeds meer buitenshuis werken en 

waren niet meer thuis voor de bezorger. De bezorging werd al 

minder aantrekkelijk door de gezinsverdunning. In en rond de 

stad kwamen steeds grotere winkels met een steeds groter 

assortiment tegen steeds aantrekkelijkere prijzen. 
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Specialiseren is een mogelijkheid om te overleven in onze 

dorpen. De slager wordt weer alleen slager, de groenteboer 

weer alleen groenteboer en de bakker alleen nog bakker. De 

kruidenier werd supermarkt, al dan niet onder de vlag van een 

bekende landelijke formule. Als ik bij ons in het dorp kijk hadden 

vader en moeder Bastiaansen een kleding en meubelwinkel in 

één pand. Enkele tientallen jaren geleden zijn de twee branches 

van elkaar gescheiden en ieder van de winkels heeft zijn eigen 

ondernemer die weer zo onderscheidend zijn in een branche dat 

ze een grote regio kunnen bedienen. Zo kun je ook in een dorp 

overleven. 

We hebben in de afgelopen 50 jaar de cirkel rond gemaakt van 

specialistenwinkel naar een winkel met meerdere branches tot 

weer een specialistenwinkel. Er wordt zelfs weer geprobeerd om 

het bezorgen nieuw leven in te blazen, wat met enkele 

producten ook weer lukt en dan denk ik vooral aan maaltijden 

en pizza’s. Hoewel zowel Albert Heijn en Jumbo vol inzetten op 

thuisbezorging is die nu nog niet succesvol en ook niet 

kostendekkend, maar wie weet wat de toekomst brengt? Jumbo 

heeft al aangekondigd niet méér winkels te willen openen, maar 

meer te zien in bezorging en afhaalpunten aangestuurd door 

bestellingen via internet. Amazon heeft in Amerika al een 

proefwinkel geopend waar je niet meer bediend wordt en waar 

automatisch geregistreerd wordt wat je uit het rek hebt gepakt 

en dat wordt automatisch via je smartphone afgerekend. 

Hoe winkelen we in de toekomst? Wie het weet mag het zeggen. 
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Nieuws uit het museum 

Een wapenbord, 

afkomstig van de 

voormalige 

brandweerkazerne 

uit Ginneken, is door 

ons lid Joke Oomen 

uit Bavel opnieuw 

geschilderd en hangt 

in onze 

expositieruimte. 

Een “meterstok” van 5 meter die 

werd gebruikt door de 

stratenmaker. Afkomstig van de 

firma Van den Broek. Geschenk 

van dhr. J. Verschuren uit Bavel. 

 

Van ons nieuwe lid 

Jos Taalman 

ontvingen wij deze 

steen van het 

voormalige klooster 

van de paters H.H. 

Harten aan de 

Seminarieweg te 

Bavel. 
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150 jaar Bels Lijntje 

verslag door Louis Vriens 

Jan van Eijck 

In de Leeuwerik te Galder hield Jan van Eijck op 20 november 

een boeiende lezing over het Bels Lijntje. 

Jan van Eijck is geboren en getogen in 

Alphen en woont al geruime tijd in 

Goirle. In Goirle is hij voorzitter van 

Heemkundekring De Vyer Heertganghen. 

Jan is ook conservator van museum De 

Dorpsdokter in Hilvarenbeek en nauw 

betrokken bij de activiteiten van Stichting 

Bels Lijntje 150 jaar. Al vele jaren is Jan 

actief binnen Heemkundekring Carel de 

Roy te Alphen en Riel en is (mede-)auteur van vele publicaties. 

Jan van Eijck vertelt niet alleen vanuit zijn ruime kennis en 

ervaring, maar ook vanuit zijn eigen herinnering. Kortom, een 

genot om naar te luisteren. 

Het Belgische initiatief 

Het Belgische initiatief voor aanleg van een spoorlijn vanaf 

Turnhout naar Tilburg of Breda broeide al vanaf 1852. 

Uiteindelijk viel de keus in 1865 op Tilburg. De eerste pogingen 

om Tilburg en Turnhout met elkaar te verbinden door diligences 

(personenvervoer met koetsen) waren mislukt, maar het 

Tilburgse bedrijfsleven bleef geïnteresseerd in een dergelijke 

verbinding. Daarmee kon men aansluiting krijgen op het 

Belgische spoorwegnet. Twee maanden nadat de spoorlijn 
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Breda-Tilburg in gebruik was genomen werden door Belgische 

particuliere ondernemers de eerste plannen ingediend voor het 

traject Tilburg-Turnhout (“Bels Lijntje”). 

390 kavels en 180 eigenaren 

Voordat de lijn aangelegd kon worden hebben vele mensen in 

Tilburg, Riel, Alphen en Baarle -Nassau te horen gekregen dat ze 

hun grond, bosperceel, weide of huis ter beschikking moesten 

stellen aan de Nederlandse staat. Op het onteigeningsdocument 

van 18 december 1866 van Koning Willem III, getekend door de 

minister van Binnenlandse zaken Heemskerk, is te zien dat er 

meer dan 415 bunders, roeden of ellen, elk voorzien van een 

nummer werden onteigend om het Bels Lijntje te kunnen 

aanleggen. Er waren alleen al op Nederlands grondgebied 390 

kavels van 186 eigenaren betrokken. 
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Zo werd de molen en molenboerderij van de Kinderen De Werd 

door de spoorlijn gescheiden. Hiervoor ontvingen zij voor die 

tijd een behoorlijke schadevergoeding van maar liefst ƒ 3200,-. 

Ondanks de vergoeding bleef de scheiding sneu voor de familie. 

 

De Grand Central Belge  

De initiatiefnemer voor aanleg van het Bels Lijntje was de Grand 

Central Belge (GCB). Dit was een Belgisch consortium van privé-

spoorwegmaatschappijen dat ontstond door diverse fusies in de 

jaren 1864-1867 en bleef bestaan tot het einde van de 19e eeuw. 

Op haar hoogtepunt exploiteerde de Grand Central Belge een 

netwerk van meer dan 600 km spoorlijnen in België plus een 

aantal lijnen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. 

De ruggengraat was de noord-zuid-as Rotterdam – Antwerpen – 

Aarschot – Leuven – Charleroi – Mariembourg – Vireux 

(Frankrijk). De Centrale Werkplaats bevond zich te Leuven. 
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De maatschappij Grand Central Belge had eerst grote plannen 

met het Bels Lijntje. Het moest een onderdeel worden van het 

spoor voor internationaal goederenverkeer tussen Nederland en 

België. De Belgen zagen namelijk kansen om over deze spoorlijn 

kolen aan te voeren voor de Nederlandse fabrieken. 

Stille start 

De dertig kilometer lange spoorlijn, waarvan 8 kilometer zich 

uitstrekte in België en 22 in Nederland, doorkruiste de 

gemeenten Turnhout, Weelde, Baarle-Nassau, de enclave Baarle-

Hertog, Alphen, Riel en Tilburg. 

 

In 1865 was het gedeelte op Belgisch grondgebied al gereed. In 

augustus 1867 naderde men Tilburg en maakte men plannen 

voor een feestelijke opening van de lijn. Men was van plan om 

gratis kaartjes aan het nieuwsgierige publiek te verstrekken op 

29 en 30 september. 
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Toen brak in grote delen van Brabant echter een cholera-

epidemie uit die tientallen slachtoffers eiste. Feestvieren leek 

onder die omstandigheden ongepast. Men besloot een beter 

moment af te wachten. De lijn ging op 1 oktober in stilte van 

start, met drie dagelijkse verbindingen, maar dat betere moment 

om te feesten is blijkbaar nooit meer gevonden. In Tilburg werd 

deze spoorwegverbinding het “Bels Lijntje” genoemd. 

Treinmaterieel 

Met de kolengestookte stoomtreinen was reizen in het begin 

zeker niet comfortabel te noemen. De eerste trein in België, van 

Brussel naar Mechelen, in 1835, had veelal nog open wagons, en 

reed niet harder dan 30 km per uur. Geleidelijk aan kwamen er 

wel meer dichte coupés. In de regel was het vaak dat de 1e 

klasse volledig dicht was, 2e klasse half open en de 3e klasse 

geheel open. Indien er te weinig plaats was moest je ook nog bij 

elkaar op schoot zitten, wel gezellig maar toch! 

 

In 1863 zien de modellen van de locomotief en de rijtuigen er al 

wat comfortabeler uit.
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Werkgelegenheid en groei 

In totaal zijn er voor de lijn vier stations gebouwd, namelijk in 

Riel, Alphen, Baarle-dorp en Weelde-Merksplas. In 1906 kwam 

daar nog een grensstation, Baarle-Nassau-grens/Weelde statie 

bij. Er reden aanvankelijk zes maar later een viertal treinen per 

dag heen en weer. Naast de 4 fraaie stations, Bâtiments des 

reçettes, werden er ook nog 28 wachtposten, Maisonnettes de 

Garde-Barrière, gebouwd. De spoortaal in die tijd was Frans!  

 

Er ontstond ook meteen een hoop bedrijvigheid en 

werkgelegenheid. Binnen vijf jaar verschenen er rondom het 

station twee cafés en liefst zes leerlooierijen. Bouwvakkers 

werden ingeschakeld voor de bouw. Verschillende mensen 

vonden werk als spoorwegbeambte of als toeleverancier van 

materiaal en zelfs de smid uit het dorp werd ingeschakeld als er 

zaken gerepareerd moesten worden. De eerste dorpelingen die 

met de trein gingen moesten ook effe wennen. 
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Zo vertelt Jan het verhaal van een boer 

uit Alphen die voor het vertrek netjes 

zijn klompen uitdeed op het perron en 

daarna instapte. 

Toen hij in Tilburg weer wilde uitstappen miste hij zijn klompen 

en kreeg daardoor verrekte koude voeten! 

Wachtposten 

De wachtposten, route-huisjes of in dialect ook wel de 

roethöskes genoemd waren eenvoudige huisjes-met-zadeldak, 

1½-steens met een privaat achterin, de “aalput” (beerput). 

 

Er staan er momenteel nog twee in Alphen en vier in Baarle. 

Elke wachtpost heeft zijn eigen verhaal. Zo vertelt Jan het trieste 

verhaal van Liza Koks, de pastoorsmeid van Pastoor Bink. Zij 

verteld op 88 jarige leeftijd een verhaal uit 1908 van haar 

moeder en haar zusje. Liza was geboren in wachtpost 7 en later 

verhuisd naar wachtpost 18 waar haar moeder als wachteres 

werkte. 
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Dochter Anneke 

was ernstig ziek, 

had Geel slijm en 

lag in de kamer 

op bed. Omdat er 

een trein 

aankwam liep 

moeder snel naar 

buiten met haar 

drapeau (vlag) om 

de trein veilig te stellen en het verkeer tegen te houden. Toen ze 

enkele minuten later terug binnen kwam was Anneke overleden.  

Om de trein veilig te stellen werd met een witte vlag een signaal 

aan de machinist gegeven. Als het onveilig was werd de rode 

vlag gebruikt. Om het verkeer tegen te houden werkten de 

wachtposten met draai-, schuif- of valbomen. 
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Station Baarle-Grens – Weelde -Statie 

Om de lijn Antwerpen-Roosendaal deels te ontlasten vond in 

1906 een grote uitbreiding plaats tussen de twee grensstations 

Weelde en Baarle-Nassau. Alles werd in gereedheid gebracht om 

een vlotte internationale dienst te kunnen voorzien om zo de 

plaats van de lijn Turnhout-Tilburg op internationaal vlak 

eindelijk te kunnen opeisen. Midden in de heide werd een 

majestueus station uit de grond gestampt,met 32 km 

rangeerspoor, een watertoren, een locomotievendraaischijf en 

douaneloodsen. 

 

Omdat de voorzieningen in dit station veel uitgebreider waren 

dan het station Weelde-Merksplas, moest er ook meer personeel 

gehuisvest worden. Samen met het nieuwe station, dat deels op 

Belgisch, deels op Nederlands grondgebied gelegen was, 

verschenen er dus talrijke woningen. 
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De opdracht voor de bouw van het nieuwe station en de 

dienstwoningen werd toevertrouwd aan ingenieur G. W. van 

Heukelom, onder andere ook de ontwerper van de stations van 

Roosendaal, Eindhoven, Maastricht en Utrecht.  Zo verrees er 

midden op de hei het reusachtige station Baarle-Grens/Weelde-

Statie en was hiermee het 3e grootste station van het land. Door 

de aanleg ontstond zelfs een hechte dorpsgemeenschap in 

Weelde-Statie. 

Eigen gezicht aan het spoor 

Door de jaren heen gaf het spoor een 

eigen gezicht aan de streek. Kenmerkende 

figuren zoals Henri Eekelaar (Vlissingen 

1873-Breda 1926), Stationschef in Riel 

(1910-1914), Jan van den Broek (1880-

1959) emplacementsbeheerder in Goirle 

(1919-1931) en Drik Verhoeven (1890-

1965), hij begon aan Station Grens als 

spoorarbeider en ging weg als voorman-

rangeerder, met 36 pensioenjaren 

droegen hier aan bij. 

Het spoor bracht leven in de brouwerij, zo is er het mooie 

verhaal van Pierre van Beek uit Tilburg over Sooi Mertens. Sooi 

Mertens, buffethouder van het grote station-à-cheval, kreeg veel 

volk over de vloer dat de douane moest passeren. Hij had een 5 

frank-stuk op de grond vastgeschroefd. Menig Ollander liet 

kwansuis iets op de grond vallen en probeerde het muntstuk op 

te rapen. “Awel menier, laot mar ligge zulle, ‘m zit 

vastgeschroefd!” klonk het dan olijk van achter het buffet… 
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Eerste Wereldoorlog 

In 1914 komen er veel vluchtelingen kwamen via het Bels Lijntje 

met de trein aan op Station Tilburg. Later in de oorlog werd het 

stationsemplacement Weelde-Baarle-Nassau met behulp van 

prikkeldraad – meer bekend als de Dodendraad – in tweeën 

gedeeld. De grens werd hermetisch afgesloten waardoor 

grensoverschrijdend treinverkeer onmogelijk werd. 

 

Personenvervoer afgeschaft 

Na de Eerste Wereldoorlog hernam het treinverkeer zich 

opnieuw, maar de samenhang van alle bovengenoemde 

problemen en de opkomst van het gemotoriseerde verkeer, 

gaven uiteindelijk de doodsteek aan de lijn. Het Bels Lijntje werd 

niet de verwachte grote internationale lijn, het bleef slechts een 

spoorlijn van lokaal belang. In 1934 werd het personenvervoer 

op de lijn Turnhout-Tilburg afgeschaft. 
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Het goederentransport liep gestaag verder tot in 1973. 

Ondertussen waren reeds verschillende stations, wachthuizen en 

spoorlijnen gesloopt. Het indrukwekkende station te Weelde-

Baarle-Nassau verdween in 1959 onder de sloophamer. Het 

station in Alphen werd gesloopt in 1968, 101 jaar oud. Sommige 

mensen kozen noodgedwongen voor een ander beroep. 

Opmerkelijk is dat de eerste fietsenmakers in onze dorpen 

allemaal spoorlui waren, zo had je vader en zoon Jan Mathijssen, 

zij stamden af van Adriaan 

Mathijssen (1838-1890), 

spoorwegwachter aan de 

Spaansche Hoek 

(wachtpost 9) in Riel (1867) 

en de legendarische PéJé 

van der Vloet (1885-1968), 

de laatste stationschef van 

Riel, hij werd fietsenmaker 

in Riel. 

Sommige plekken bleven bestaan en kregen een nieuwe functie: 

de Bergère-Herderin puddingfabriek in Baarle-dorp en À la Gare 

als restaurant À la Gare (circa 1974), later een bowlinghal en 

sinds 2006 restaurant Wok Wonderland. 

Baol-Boemel (1974) 

In de zomer van 1974 begon Stichting Stoomtrein Tilburg-

Turnhout (S.S.T.T.) op zondagen met toeristische 

stoomtreinritten van Tilburg tot de grens en terug. Tussen 1974 

en 1982 reed er in de zomermaanden de legendarische loc 3737, 

een stoomtrein uit vervlogen jaren. 
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Het Belgische gedeelte van de lijn was te slecht om te berijden. 

 

In de eerste twee succesvolle jaren huurde de stichting een trein 

van de NS. Dit was echter te duur en vanaf 1976 beschikte de 

stichting over eigen materieel. Deze maatschappij had echter 

niet genoeg geld en te weinig steun van de gemeente en de NS 

om alles werkende te houden. 

In de zomer van 1981 reed vanwege geldgebrek voor het laatst 

een stoomtrein over het lijntje en kreeg de stichting geen 

toestemming meer om het Bels Lijntje te berijden. Nadat de 

Stoomtreinmaatschappij failliet ging, kwam de spoorlijn tot 1990 

braak te liggen. In 1986 besloot de NS dat de lijn afgebroken 

mocht worden, wat ook gebeurde. Dat was ook meteen het 

definitieve einde voor de museumlijn. In 1986 verdween de rails 

op Belgisch gebied en kort daarna ook in Nederland.  
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Fietspad internationaal 

Hoe moest het nu verder met het Bels Lijntje? Aan Belgische 

zijde was in 1986 begonnen met het afbreken van de lijn. Kort 

daarop werd ook in Nederland het lijntje opgebroken. Lange tijd 

was het onduidelijk wat er verder zou gebeuren. Veel mensen 

dachten dat het traject opgebroken werd voor de TGV. 

Uiteindelijk kreeg het lijntje een nieuwe bestemming. In 1989 

werd een fietspad aangelegd op de oude spoorbedding, in 1993 

was het doorgaande fietspad van Tilburg naar Turnhout af. 

Dit fiets- en wandelpad, dat ook Baarle doorkruist, gaat wel 

negen keer de grens over. Ze loopt over een lengte van 22 km 

op Nederlandse en 8 km op Belgische grond. Het Bels Lijntje 

passeert ook prachtige natuur, aan de grens loopt het zelfs door 

een bijzonder natuurgebied. Het fietspad is inmiddels erg 

geliefd bij menig fietser en wandelaar. 
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Notulen 42e jaarvergadering 

door secretaris Johan Mulders 

Op 9 oktober 2017 in de Tussenpauz’ te Bavel. Ongeveer 50 

leden bezochten deze avond. 

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 Jan 

Rademakers en Ad Oomen. 

2. Notulen 41e jaarvergadering 

Er zijn geen opmerkingen over dit verslag. Het wordt 

vastgesteld. De voorzitter dankt de secretaris. 

3. 42e Jaarverslag sept. 2016 - aug. 2017 

Het volledige jaarverslag was opgenomen in de Brieven van 

Paulus 215 van augustus 2017. De secretaris licht enkele zaken 

toe uit het jaarverslag: 

Het ledental zit nu op 546. Dat is dus licht gedaald. We moeten 

het ledental stabiel houden of licht zien te verhogen onder 

andere door meer bekendheid te geven aan onze vereniging en 

onze activiteiten. We laten tegenwoordig ook niet leden – tegen 

betaling – toe bij lezingen en activiteiten. Het levert niet alleen 

nieuwe leden op maar het verhoogt ook de financiële armslag. 

In oktober hebben we het laatste depot in het Ulvenhoutse 

Dienstencentrum moeten ontruimen.  
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In het museum is een tochtportaal gemaakt door het plaatsen 

van een glazen tussendeur. Die is voor een belangrijk deel 

betaald door de Pierre de Jonge Foundation, aangevuld met 

gelden uit de clubkascampagne van de Rabobank.  

De buitendeur staat nu vaker uitnodigend open en afgelopen 

zomer hebben we geëxperimenteerd met middagopenstellingen 

met de bedoeling daar volgend jaar meer structureel werk van te 

gaan maken. Dat vereist ook meer vrijwilligers. 

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). De 

kosten van lezingen zijn ook aardig aan het stijgen. Dank zij de 

contributieverhoging heeft de vereniging wat meer armslag. 

5. Verslag kascommissie (Ad Oomen en Frans van Aert) 

De kascommissie is positief over de wijze waarop de 

penningmeester de administratie van de financiën van de 

Heemkundekring verzorgt. 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 Peter Janssens heeft zich beschikbaar gesteld om 

volgend jaar, samen met Frans van Aert, de kascommissie te 

vormen. 



31 

7. Begroting 2017 - 2018 

De begroting is in grote lijnen vergelijkbaar met die van het 

afgelopen jaar. De wegvallende subsidie en onverminderd hoge 

portokosten kunnen we pareren met de vorig jaar afgesproken 

contributieverhoging. 

Uit de zaal komt het voorstel van Wim Joosen om het aantal 

uitgaven van de ‘Brieven van Paulus’ terug te brengen van 5 naar 

4 per jaar. Dat levert mogelijk een aanzienlijk besparing op. Dit 

voorstel zal worden bekeken door het bestuur. 

8. Bestuursverkiezing 

Ingevolge artikel 17 van het Huishoudelijk Reglement treden 

volgens rooster af: Hans van der Zanden en Joke van Baal. Zij 

stellen zich beiden herkiesbaar en worden met applaus 

herbenoemd. 

9. Activiteiten afgelopen jaar in beeld 

In een power point, voorzien van commentaar door de 

secretaris, worden de activiteiten van dit verenigingsjaar in 45 

foto’s zichtbaar gemaakt. Deze formule wordt door de 

aanwezigen zeer gewaardeerd. 

10. Rondvraag 

Kees van Alphen wil graag wat meer uitleg over het wapen van 

Paulus. Heraldiekdeskundige Kees Leijten geeft ter plekke een 

korte uiteenzetting: Het wapen dateert tenminste uit het jaar 

1360 en zou nog zichtbaar zijn op het graf van Paulus van 

Daesdonck in de protestantse Laurentiuskerk in het Ginneken, 

ware het niet dat betreffende grafsteen is omgedraaid. 
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Gevraagd wordt of mensen die niet meer kunnen fietsen toch 

mee kunnen met de Paulus fietstocht. Daar wordt volgende keer 

een oplossing voor bedacht. 

11. Sluiting 

Om even over 20:30 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 geven Rina en Toine Jansen en Frank van Kuyk een 

inkijkje in het wel en wee van de vroegere middenstand in Bavel. 

 

Dit is allemaal erg herkenbaar voor het aanwezige publiek en het 

wordt erg op prijs gesteld. Voor wie er niet bij was en voor wie 

het nog eens wil lezen, is hier hun verhaal: 
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Rina Jansen: 

Goede avond leden en genodigden van Heemkundekring Paulus 

van Daesdonck. lk zal mij even aan u voorstellen. Ik ben Rina, de 

oudste dochter van de familie Jansen-Kin uit Bavel, zus van Kees 

en Toine. lk ga u wat vertellen hoe het er bij ons thuis aan toe 

ging. Onze pa was de smid in Bavel in het Haantje tegenover het 

boterfabriek en ons Mam had een winkel in de Kerkstraat, naast 

meubelzaak Bastiaansen. Zij verkocht er van ene lekstok voor 

een pan tot aan een wasmachine toe. Ons gezin bestond uit elf 

kinderen waarvan ik de derde was, twee broers zaten boven mij. 

Na de lagere school, ik was 12 jaar, zeiden de nonnen: “Hou je 

dochter maar thuis zij kan goed helpen in het huishouden.”, maar 

daar stak heer Van de Poel, hoofd van de jongensschool, een 

stokje voor. “Nee jullie Rina moet je naar de Mulo sturen. Er is 

hier een werkster in huis.” en het werd 4 jaar Josef mulo in Breda 

en daarna bleef ik thuis en natuurlijk in de winkel.  

Zo’n druk gezin met een winkel er bij daar was altijd leven in de 

brouwerij wij kenden geen sluitingstijd. Om half 9 ging de 

winkeldeur open tot dat wij naar bed gingen, dan ging de deur 

pas op slot. Wij kenden iedereen in Bavel en via de winkel wisten 

wij ook heel veel wat er zoal gebeurde in de gezinnen. Maar 

onze pa zei altijd “Vlug op straat en vriendelijk tegen de meese”. 

Alles wat er in de winkel verkocht werd was op de pof en werd in 

het grote alfabetisch winkelboek opgeschreven. Dit gebeurde 

ook vanuit de smederij. Om de 3 maanden ging ik een hele dag 

rond met de rekeningen; alles werd geschreven; wij kenden toen 

nog geen PC. 
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lk moest naar Dorst, Heusdenhout, het Ginneken, Tervoort, 

Bolberg, Lage en Hoge Aard, Lijndonk, Seminarieweg, Gilzeweg, 

Roosbergseweg en dan nog een hele dag in Bavel zelf. Ik kende 

de klanten en wist precies waar ze meteen afrekenden en waar 

ze opmerkingen hadden over de rekening. Het werd 

gemakkelijker toen de automatische betalingen werden 

ingevoerd. Alles werd toen nog gedaan op de fiets en al snel 

mocht ik mijn rijbewijs halen, in mijn tijd was dat voor 5 gulden 

per uur. 

Tussen de middag als je zat te eten en de bel ging, stond ik op 

en ging de klant helpen maar als je dan terug aan tafel kwam 

kon het weleens gebeuren dat alles zowat op was. Wat ik hier 

van over heb gehouden is dat ik altijd snel eet. Omdat wij met 

zoveel kinderen waren moesten de kleintjes elke dag aan een 

uitgetrokken blad dat uit de granieten aanrecht kwam al staande 

eten en in de zomer als de keukendeur openstond gingen ze 

aan de bijkeuken deur op de dorpel zitten. 

De inkopen van de winkel werden door ons Mam gedaan. Het 

was in die tijd, ik spreek nu over de jaren ’50-‘60, al een heel 

innovatieve vrouw. Ze had lef en durfde in te kopen; ik ging ook 

elk jaar met de trein met haar naar het Jaarbeursgebouw in 

Utrecht. Zij kocht er serviezen, glas en aardewerk, bloempotten 

en alles wat er in een huishouden nodig was. 

Vertegenwoordigers van zaken kwamen in de winkel maar er 

waren er ook die een hele middag in de kamer kwamen om hun 

waar aan te prijzen. Wij reden ook naar bedrijven in de avond 

naar Tilburg of Breda of Goes. 
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Op maandagmorgen kwam er altijd een vertegenwoordiger van 

Koolen uit Breda, die begon als hij binnen kwam met het 

volgende versje: “Daar alleen kan liefde wezen, daar alleen is het 

leven zoet, waar men vrij en ongedwongen alles voor elkander 

doet”. Ons Mam kon dat echt niet altijd hebben en dat liet ze 

dan ook duidelijk merken. 

Voor de winkel stond een benzinepomp en het was altijd de 

kunst als er bijvoorbeeld voor 25 gulden werd getankt, om dat 

dan ook precies te halen. Er waren vaste klanten die het voor 

een hele maand lieten opschrijven en die kregen elke maand de 

rekening thuis gestuurd. Maar kwam de grote wagen van de 

Shell dan moest er contant afgerekend worden. En die pomp die 

was dan ook open totdat wij naar bed gingen. Wij verkochten 

ook flessen gas en als wij dan met heel het stel met Kerstmis 

zaten te eten dan kwam er iemand achterom gefietst om ene 

pot gas en die werd ook weer geholpen. 

Sinterklaas 

Al weken van te voren werd onze huiskamer omgetoverd tot 

speelgoedwinkel, grote schragen met bladen en daar weer 

lakens op, zo werden die vol gezet met het ingekochte 

speelgoed en konden de klanten hun speelgoed voor Sinterklaas 

bij ons komen kopen. Ook hadden wij vaste klanten die in de 

avond kwamen, het speelgoed bleef dan bij ons in een doos 

staan de naam werd erop gezet en op Sinterklaasavond werd 

het speelgoed thuis gebracht. De laatste klant was elk jaar Janus 

Maas in de Vloei. Diezelfde avond werd onze speelgoedwinkel 

ook weer omgebouwd tot onze huiskamer want er moest voor 

heel het stel nog op de tafel worden gereden. 
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Omdat de kleintjes nog geloofden in Sinterklaas heeft onze Pa 

wel vijf jaar op een rij dezelfde handschoenen gekregen en voor 

ons Mam werd er een lap stof uit de kast gehaald en zo op tafel 

gelegd. Wij werden altijd met Sinterklaas heel erg verwend want 

anders moest het overgebleven speelgoed weer in dozen naar 

de zolder. 

In alle winkels werden er chocolade poppen, marsepein en 

suikerbeesten gekocht, want elke winkelier was een klant bij ons 

en wij moesten ook bij hen weer kopen. Toon de Looier, de 

schoenmaker die woonde waar nu modezaak Bastiaansen is, had 

voor mijn zusjes Trees, Els en Ans leren laarsjes ingekocht, die zij 

met Sinterklaas zouden krijgen. Zij waren in de nacht van 5 

december al vroeg uit bed om te kijken wat ze hadden 

gekregen. Zij deden die laarsjes aan en ondertussen waren Toine 

en Ben ook al uit bed en deden de gevraagde cowboypakskes 

aan. Drik Wirken de slager zag al vroeg licht branden bij ons, hij 

klopte op het raam en riep heel hard: “Sintereklaas”, zij vlogen 

als hazen met laarzen en cowboypakskes het bed in. 

De was 

Elke maandagmorgen stond een Thissen wasfornuis van 250 liter 

met wasgoed klaar om gewassen te worden. Op zondagavond 

werd het fornuis met hout opgestookt en die was stond dan te 

koken, ik was met ons mam al vroeg uit bed want om 9 uur 

moest de was aan de waslijn hangen van ons huis in den Hofpad 

naar de smederij op aan. In de jaren ‘50 kwamen de 

automatische wasmachines in de handel. Wij hadden er meteen 

één en het werd geplaatst in de keuken. 
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Op woensdagmiddag werden er steeds dames uitgenodigd die 

met vuile overalls naar ons kwamen en onder het genot van een 

bakske koffie werd de was gedaan. Zij vergaapten zich aan het 

glas in de deur waar de overalls van rechts naar links slingerden. 

Dit werkte natuurlijk preventief en zo verkochten wij de 

wasmachines. Op maandag kwam er altijd een mevrouw van het 

desbetreffende bedrijf om met ons mam naar de klant te gaan 

om die het wassen te leren. Het waren meestal het merk Miele 

of de Zet Zimmerman. 

De kerk en de paters 

Elke morgen gingen wij nuchter naar de kerk, want wij moesten 

te communie en de keren dat je naar de kerk was geweest werd 

weer op je rapport geschreven. Onze pa pachtte voor ons mam 

elk jaar in het middenschip bij de eerste pilaar op het hoekje een 

plaats voor haar en voor ons bij de linker biechtstoel onder het 

beeld van de Heilige Familie twee plaatsen en daar moesten wij 

dan met drieën gaan zitten. In de oorlog had Pater Lex met onze 

Pa contact via een code op een briefje hoe de toestand in de 

wereld was. De knecht Drik kwam in de smederij een keer per 

week de code ophalen en zo bleven zij op de hoogte van de 

toestand in de wereld. 

De kermis in Bavel 

De kermis moest elk jaar op elektriciteit worden aangesloten dat 

was het werk van onze pa; hij hoefde hier geen geld voor te 

hebben maar hij liet zich uitbetalen door het krijgen van kaartjes 

voor de mallemolen, de zweef en de schommels van Leander. 
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Die kaartjes lagen op het buffet in de kamer en dan kregen wij 

op zondagmiddag, ieder een stapeltje mee met de boodschap 

dat wij lang weg mochten blijven. Waren ze op, dan liepen wij 

weer naar huis en kregen weer een stapeltje mee. 

Mode 

Vanuit onze winkel gaven wij op het schoolplein aan wat er 

mode werd, ons Mam kocht knikkers en wij kregen een handvol 

mee. Op woensdagmiddag verkocht ze knikkers, zo ook met 

haktollen. Wij noemden dat dan knikker- of tollentijd. Zo ook 

kwam de hoelahoep in zwang, onze pa maakte tot zelfs op 

zondagmorgen na de Mis van elektrische pijpen hoelahoeps. Als 

het winter werd verkochten wij schaatsen en het lint werd per 

meter verkocht; de schaatsen werden in de smederij geslepen. 

De spaarkas 

De spaarkas een idee van ons Mam, die half de jaren ‘50 werd 

opgezet. Ze zei als er nu eens 50 klanten elke week 2 gulden 50 

betalen dan beuren wij 125 gulden in de week. Wij doen de 

namen van de klanten in een trommel en trekken om de twee 

weken een naam, dan is het gekochte artikel, ik noem voor het 

gemak een stofzuiger, door de overige klanten al betaald. Zo 

kregen wij met een man of vier een wijk en dat geld moest elke 

zaterdag worden opgehaald en in specíale boekjes worden 

genoteerd. Deze spaarkas werd een groot succes; er deden ook 

klanten mee om zo hun schuld af te betalen. 
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Het Nieuwe Jaorke Ouwe zingen 

Op 30 december zat ons Mam heel de avond centenzakjes te 

naaien want wij gingen de andere dag met heel ons stel in Bavel 

zingen. 

Overal kreeg je ene cent, bij tante Nel de slager bij ome Koos de 

smid in de Kloosterstraat, waar nu de Smidse staat en bij opa 

kregen wij een dubbeltje en dat tikte dan door. 

Bij Joaneke Voermans in de Kloosterstraat kregen wij een 

handvol gepofte erwtjes. Bij de Pastoor en de Nonnen daar 

hadden wij een speciaal liedje voor en dat begon zo: “Wie woont 

er in dit mooie huis? Is mijnheer Pastoor wel thuis om ons wat te 

geven, zalig zal hij leven, zalig zal hij sterven en den hemel zal hij 

erven”. In de middag fietsten wij nog met een stel langs de 

boeren die buitenaf woonden en daarna werd de buit geteld. Ik 

heb een jaar gehad dat ik 2 gulden en 38 cent bij elkaar 

gezongen had. 

Vuurwerk 

Met oudjaar verkochten wij ook vuurwerk, het was dan heel de 

dag een drukte van jewelste en als de klok 12 uur had geslagen 

dan mochten wij het overgebleven vuurwerk voor de winkel met 

zijn allen opstoken. 

Voor wij naar bed gingen was er elke avond dit versje: 

“Dank u lieve Heertje, Dank u lieve vrouwke, Dank u engeltjes 

zoete, Die onze Jan, onze Ad, ons Rien, onze Kees, ons Trees, ons 

Els, ons Ans, ons Marian, onze Toine, onze Ben, ons Elli bewaren 

moet voor water en vuur, kranken in het uur, zonden en schande, 

boze vijand, Amen.” 
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Frank van Kuyk: 

Onze Jan was de slager in Bavel, maar die kon vanavond niet. 

”Ga de gij mar, ik ben gepensioneerd” zei hij. Dus ben ik maar 

gegaan. Ik ga vanavond uitleggen hoe het er vroeger bij ons aan 

toe ging in de slagerij. 

Sjef van Kuyk 

Ons vader was de oudste zoon van een bakkersgezin in Bavel, 

voor hetzelfde geld waren wij bakker geweest maar hij had meer 

oog voor een koei dan vur nun zak bloem dus werd hij slager. In 

1932 werd er gestart met een slagerij in de Dorpsstraat, dat is nu 

de Kerkstraat, op dezelfde plaats waar onze Jan en wij geboren 

zijn. Hij startte de slagerij in samenwerking met onze opa Janus 

van Kuyk, d’n bakker en mee Kees van de Velden, da was nun 

café-eigenaar naast de slagerij. 

In 1937 had ons vader, Sjef van Kuyk, te weinig ruimte voor de 

slagerij en had hij grond nodig van de pastorietuin naast ons. 

Ons vader zei tegen ons moeder: “Nellie, ga de gij maar naar 

meneer den Deken want gij bent “kerksecretrice” vur d’n 

bedevaart naar de Noordhoek”. Nooit geweten dat da een 

bedevaartplaats was. De reactie van de Deken was dat ge niet 

kon verlangen dat hij grond af zou staan. Daarna kwam pastoor 

Doens; moeder ging mar weer op pad en vroeg pastoor Doens 

om grond voor de uitbreiding. Pastoor Doens wilde wél 

meewerken en zodoende kon er toch worden uitgebreid op 

huisnummer 142b; in Bavel kwam er toen een modelslagerij. 
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Tweede Wereldoorlog 

Toen kwam d’n Tweede Wereldoorlog en werd ons vader, Sjef 

van Kuyk, opgeroepen om soldaat te worden. Hierdoor kwam er 

bij ons een kink in de kabel, een broer van ons vader, ome Harry, 

kwam helpen om de winkel te doen, samen mee ons moeder. De 

slachtplaats werd ingenomen door de Duitsers als keuken, maar 

er moest toch nog geslacht worden. Ze gingen toen naar het 

hokske aan d’n overkant bij het kerkhof, da hokske staat er nou 

nog. Op die plaats gingen ze toen de varkens slachten. Het was 

wel een beetje een risico omdat die varkens vaak veel lawaai 

maakten. Dit werd opgelost door om de snuit een touw te 

binden, dan bleven ze stil. De Duitsers durfden trouwens toch 

niet op het kerkhof te komen, want die waren wel zo bang. Da 

was de tijd dat de slager al zijn eigen vlees keurde, daar komt da 

begrip, denk ik, vandaan.  

Ze hadden ook een knecht en een meid in dienst. De meeste 

activiteiten bestonden toen, naast de winkelactiviteiten, uit 

huisslachtingen. Veel mensen hadden een varken, zelfs de 

nonnekes hadden een varken en die had nog een naam ook 

namelijk: “Kees”. Als kind van de bewaarschool mocht ik samen 

met een maat uit de klas gaan kijken hoe een varken geslacht 

moest worden. De huisslachtingen liepen daarna verder af en er 

werd steeds meer centraal geslacht bij ons aan de winkel. Da 

was ook veel gemakkelijker dan bij de boeren aan huis. Als we in 

de buurt bij Piet van Ginneken moesten slachten dan liepen we 

mee het varken door het dorp en kwamen de mensen allemaal 

kijken hoe da varken geslacht werd. Da vonden ze geweldig en 

da mocht toen allemaal nog, da zou nou niet meer kunnen. 
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We hadden zelf ook vee en da gingen we dan op 

zondagsmorgen ophalen en werd pas maandag in de morgen 

geslacht. Da was beter want dan kon ie nun nacht rusten en had 

ie geen stress. Meestal deden we da als de leste mis uit was, dan 

was er wa volk op straat. Op maandag werd ie dan geslacht en 

dan moest dat vlees een paar dagen besterven. Het werd 

verdeeld in porties en in de winkel gezet. Mee Pasen en de 

kermis werd er altijd langs de deur gegaan om bestellingen op 

te nemen. Vooral na de vastentijd lusten de mensen wel een 

stukske vlees. Mee de kermis kwam er meestal volk dus dan 

hadden ze vaak ook vlees nodig. Mee da langs de deur gaan 

begonnen we al zes weken van te voren. Er waren namelijk twee 

slagers in Bavel en wie het eerst komt die het eerst maalt.  

Op 25 oktober 1962 werd de winkel geheel verbouwd en 

gemoderniseerd. Toen werkten onze Jan, ons Dien en ik al in de 

slagerij. Het was een familiebedrijfje en we kregen al wa meer 

winkelwerk en verkochten ook vleeswaren en er kwam wa meer 

variatie. We konden toen laten zien wat er allemaal nog meer 

aan een koei of varken zat. In een advertentie uit die tijd werd 

melding gemaakt van een “opengekoelde verkooptoonbank” en 

een “Marchandrie” (uitstalling met goederen). Er werd naast 

doorregen runderlappen ook nog hals-karbonade, ham en 

leverkaas aangeboden. De slagerij van J. van Kuyk-Jansen was 

gevestigd aan de Kerkstraat nr. 6 te Bavel. 

Er werden steeds meer gespecialiseerde producten gemaakt. In 

1968 kwam onze Jan en Nettie in de zaak, de huisslachtingen 

namen af; de verkoop in de winkel nam toe. Vanwege de nieuwe 

wetgeving werd slachten aan huis verboden. 
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Deze activiteiten gingen meer naar de slagerslocatie. Daardoor 

werd onze winkel te klein. In 1987 is onze Jan naar de overkant 

gegaan en da leidde tot de verhuizing van de winkel naar de 

Brigidastraat en daar zitten ze nou nog steeds. Dit was trouwens 

de oorspronkelijke plaats van de bakkerij van Janus van Kuyk. Op 

dit moment zitten daar Jos en Ester in zij zwaaien momenteel de 

scepter. 

Toine Jansen: 

We hadden ook in onze familie een eigen smidslied, wie het 

geschreven heeft is niet bekend, ik zal het laatste couplet 

oplezen: “Het kan niet anders alle dagen komt er stof in onze 

keel, zondags spoelen wij onze magen, eens per week is niet te 

veel.” 

Ook betalen was soms een probleem, een aantal berichten van 

klanten: 

“Hoi Toine, hoe is het, hoop dat je nog in het witgoed zit, mijn 

wasmachine, een Miele, is lek onder de deur, is dat te repareren, 

graag jouw mening als je eens tijd hebt.” 

Na een verzoek van de smid om te betalen volgde de volgende 

reactie per briefje: “Hallo Toine ik heb je papier gevonden toe ik 

thuis kwam maar ik zit namelijk een beetje krap, en kan de 

wasmachine niet in één keer betalen, ik ga vanaf november 200 

gulden betalen en overmaken, ik probeer eind december het 

restant te betalen als het lukt, anders krijg je de rest in januari.” 
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Zakennamen in Bavel 

Jan Jorissen noemde in zijn boek “de Kleine Hema”. Het haantje 

werd ook wel “Hotel Krasnapolsky” genoemd. Piet van Ginneken 

was het “filiaal van de Haven”, hij verkocht lange onderbroeken 

en overalls en die moesten ‘s-middags worden opgehaald als hij 

van het melkfabriek kwam. Bruininks werd “Den Dre” genoemd. 

Bijnamen 

Er waren veel bijnamen in Bavel omdat er bijvoorbeeld wel zes 

“Jan Jansen” in Bavel woonden. Piet van Engelen: “Bij goed weer 

een potje bier bij de Peer”. Er kwamen veel dubbele namen voor 

vooral in de winkels omdat er veel familie in zat, bijvoorbeeld 

“Toon de Smid en Anna Kin”. Bakker van Kuyk was “Jan van 

Kuyk”, bakker van Disseldorp was “Jantje den Bakker”. Rinus 

Diepstraten konden wij niet, maar wel “Rinuske”. Gerrit Oprins 

was bekend als “Gerrit de post”. Toon Adriaansen was “Toon de 

Looier”. Keer Romme was “de pony” met de spreuk: “Wees wijs, 

eet rumtieijs”. 

Trieste gebeurtenissen  

In 1953 overlijdt de vader van Jan Jorissen van het Haantje door 

een ongeluk. Jan was behanger en schilder maar moest naar 

huis komen om de zaak over te nemen. In 1957 overlijdt Rinus 

Ros de zoon van Jantje Ros, de voerman en Jos was loodgieter 

en moest ook naar huis komen om het bedrijf voort te zetten. 

In 1954 verongelukt Jan Jansen de smid van ome Koos; die 

kwam ´s-avonds terug van de avondschool en die rijdt met de 

fiets onder een vrachtwagen en overlijdt. 
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Zijn broer Frans Jansen was bakker en die moest naar huis 

komen om ook de zaak mee door te zetten. Het was 

vanzelfsprekend dat er opgevolgd werd. Het was niet altijd pais 

en vree in het zakenleven. 

Anekdotes in de winkel 

De strijd tussen Bavel en Ulvenhout ging over het algemeen best 

goed, de strijd werd over het algemeen geleverd op het 

voetbalveld. Er is een moment geweest waarop de Bavelse 

middenstand een kaartspel uitbracht en da viel niet goed in 

Ulvenhout. Frans van Aert uit Ulvenhout vertelde pas nog dat 

het wel meeviel en het toch ook wel eens wit is geweest tussen 

Ulvenhout en Bavel en dat was toen het in de winter flink had 

gesneeuwd! Wat is het mooiste van Ulvenhout? Das de weg naar 

Bavel. 

Toontje van Arendonk komt in de winkel en ik vraag hem: 

“Moete gij een plastiek zak hebben?” “Is het al niet erg genoeg 

dat ik een kunstgebit heb?” antwoorde Toon. 

Ook kwam Harry Oomen op en keer in de winkel om een 

elektrisch scheerapparaat te kopen. Hij wilde hem eerst uit 

proberen, waarna de smid zei: “Ga mar eens op dieje stoel zitten 

dan scheer ik oewe baard wel even”. Maar Harry merkte niks en 

zei: “Ik voel helemaal niks”. De smid keek en zag dat hij vergeten 

was om het dopke eraf te halen. 

Afsluitend: ons vader en ons moeder hebben altijd hard moeten 

werken en wij hebben ook hard gewerkt maar naast ons werk 

ook nog geprobeerd om van het werk te genieten en dat is 

aardig gelukt.  
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Archeologie… opgegraven en daarna? 

door Karel van den Hout 

De weg van het opgraven en het tentoonstellen van gevonden 

archeologische voorwerpen is langer dan je zou denken. Wat 

komt er kijken bij het verwerken van archeologische vondsten en 

wat is het uiteindelijke resultaat hiervan? Om hierachter te 

komen ben ik op bezoek geweest bij het Archeologisch Depot in 

Breda, waar Joeske Nollen mij haarfijn uitlegt hoe dit wordt 

gedaan. 

 

Schoonmaken en registreren 

Na het opgraven komen de vaak vieze voorwerpen - groot en 

klein - binnen bij het depot waar ze worden opgeslagen in een 

geconditioneerde ruimte. 
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Alles is voorzien van een registratiekaartje dat betrekking heeft 

op de locatie, de werkput en de (diepte)laag of het spoor waarin 

het is gevonden. In dit stadium is nog niets gesorteerd op 

materiaalsoort zoals aardewerk, hout, metaal, leer et cetera. Het 

“splitsen” vindt plaats nadat alles is gewassen in een speciaal 

ingerichte ruimte waar de voorwerpen in spoelbakken met grove 

of fijne zeven terecht komen. Hierna krijgt ieder voorwerp een 

vondstnummer op het object. Dit wordt gedaan met inkt. 

Het aardewerk, waar soms nog redelijk gave exemplaren tussen 

zitten en de scherven hebben vanwege de gebakken toestand 

eigenlijk weinig conservering nodig. Voor vuurstenen 

voorwerpen geldt hetzelfde, maar voor de vondsten van hout, 

metaal, glas en leer zijn wel behandelingen nodig. Metaal gaat 

de koelkast in om het oxideren tegen te gaan en hout en leer 

kunnen beter vochtig worden gehouden tot ze een verdere 

conservering krijgen. De andere vondsten kunnen gewoon 

drogen om verder te verwerken. 

Voor de verschillende soorten voorwerpen die binnengebracht 

worden op het depot, zoals vuursteen, leer, aardewerk, glas en 

diverse metalen, heeft het depot een specialist in huis. 

Ook zijn er vrijwilligers op het depot bezig om van de vele 

scherven aardewerk zo goed mogelijk een min of meer geheel te 

maken, met gewoon papieren plakband. Dit is een erg geduldig 

werk en zodra geen stukken meer zijn toe te voegen gaat men 

over tot lijmen. Dit hele proces is omkeerbaar en indien nodig 

kan alles weer teruggebracht worden tot afzonderlijke scherven 

met eigen registratienummer. 
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In het verleden werden van aardewerk vondsten ook de 

ontbrekende delen bijgemaakt, om zo een complete restauratie 

te krijgen. Vanwege het tijdrovende werk en de kosten wordt dat 

tegenwoordig niet meer gedaan. 

Er is ook een leerspecialist, die probeert van vele kleine of 

grotere stukken leer te achterhalen met wat voor schoeisel hij te 

maken heeft en uit welke periode het stamt. Vaak is de 

combinatie van vindplaats en andere aangetroffen voorwerpen 

ook een aanwijzing voor datering. Om te conserveren wordt 

P.E.G. gebruikt. Dit middel dat enigszins vettig is verdrijft het 

overige vocht, maar heeft als nadeel dat het leer zwart wordt. 
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Beschrijven, tekenen en fotograferen 

Omdat er materialen binnenkomen op het depot uit veel 

verschillende periodes, zijn er naslagwerken met beschrijvingen 

en voorbeelden aanwezig voor controle. In een speciale 

tekenruimte maakt men van een aantal vondsten die in grote 

lijnen compleet zijn - dat wil zeggen waarvan vaststaat hoe 

bovenzijde en de onderkant eruit zien - een tekening op ware 

grootte. Zo ook bij houten onderdelen en ook bij vuurstenen 

werktuigen uit de steentijd. Datering van vuursteen komt nogal 

nauw, want vuursteen werd eind 17e eeuw ook gebruikt voor 

ontsteking bij vuurwapens. 

 

Het tekenen van stenen werktuigen is een aparte discipline en 

bijna alle voorwerpen worden op originele grootte en met 

meerdere aanzichten getekend. 
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Hoewel er ook een professionele fotoafdeling is waar alles wordt 

gefotografeerd, is het tekenen toch noodzakelijk vanwege de 

betrouwbare weergave van diverse vlakken en contrast. 

Scherven en voorwerpen van glas kunnen net als aardewerk 

geplakt en gelijmd worden en ook dat is omkeerbaar. Irisatie van 

glas wordt gestopt door een behandeling met het 

glasconserveermiddel Paraloid. Metalen voorwerpen worden 

geconserveerd om oxideren tegen te gaan en ook voor hout is 

een juiste behandeling noodzakelijk, omdat het organisch en 

daardoor heel kwetsbaar materiaal is. Uiteraard gaan van alle 

vondsten de gegevens in een databank zodat alles 

probleemloos teruggevonden kan worden. 
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Ons verleden 

Aan het einde van Joeskes rondleiding door het depot komen 

we nog in een ruimte waarin de “specialiteiten” zijn opgeslagen. 

Hier liggen vele mooie en zeldzame stukken uit verschillende 

periodes die je zo in een museum zou kunnen aantreffen. 

Hopelijk komen deze voorwerpen wat vaker in de publiciteit 

door tentoonstellingen. In ons eigen museum hebben we al 

enige stukken van de Archeologische Dienst in langdurige 

bruikleen en het is onze bedoeling om meerdere vondsten uit 

ons heem op deze manier te verkrijgen en te laten zien. 

Voor degenen met interesse in onze lokale archeologie is het 

Erfgoedweb van Breda een prima middel om het nodige te 

weten te komen over de diverse opgravingen in en rond Breda. 

Duidelijke kaarten, diverse foto´s en goede rapporten geven een 

uitstekend beeld van het werk en de vindplaatsen. 

Zo is er informatie te vinden over het onderzoek bij het plan 

Eikberg in Bavel, waarbij vele mooie vondsten tevoorschijn 

kwamen. Ook wanneer er weer bouwactiviteiten gaan 

plaatsvinden aan de Gilzeweg komt er zeker een 

gedocumenteerd onderzoek, waarvan we het resultaat 

nieuwsgierig afwachten. 

Eind 2017 zal het de Archeologisch Depot van Breda verhuizen 

van de binnenstad naar een locatie in Breda-Noord. De 

werkzaamheden gaan ondertussen gewoon door, want 

archeologie is iets wat eigenlijk nooit “af” is en het verleden zit 

gewoon in de bodem onder ons. 
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Jubilea in onze kerken 

In 2018 vieren we een aantal jubilea in onze kerken: 

1463 Brigidaklok in kerk van Bavel   555 jaar 

1468 1e vermelding kapel van Galder  550 jaar 

1518 1e vermelding kapel van Heusdenhout 500 jaar 

1518 1e vermelding kapel van Strijbeek  500 jaar 

 

500 jaar Annakapel te Heusdenhout 

door Wim Joosen 

In 2018 bestaat de Annakapel in Heusdenhout 500 jaar, een feit 

dat we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom is een 

werkgroep vanuit de parochiekern Michael in het leven 

geroepen die bezig is met het organiseren van een aantal 

activiteiten gedurende het hele jaar. 

Op zondag 12 november hebben we het jaar een feestelijke start 

gegeven met meesterverteller Rob van Uden die, gekleed in 

middeleeuws pak, een levendige schets gaf van de geschiedenis 

van de periode rond de stichting van de kapel. Met een korte 

PowerPointpresentatie hebben we uitleg gegeven over de te 

verwachten activiteiten in 2018: 

Op 21 januari belichten we het historisch aspect van de kapel: 

een PowerPointpresentatie over de geschiedenis van de kapel 

door de eeuwen heen, afgewisseld met muziek. Om 13.30 uur in 

de kapel. 
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In maart belichten we het maatschappelijk aspect. Omdat de 

kapel geruime tijd dienst heeft gedaan als, onder meer, 

openbare school hebben we de basisscholen in de wijk gevraagd 

samen met ons een programma voor de jeugd samen te stellen. 

Zij hebben met enthousiasme gereageerd. Ideeën moeten nog 

nader worden uitgewerkt, maar er zal een schatzoektocht rond 

de kapel worden gehouden, er wordt een lesbrief geschreven 

om een leuke geschiedenisles speciaal over Heusdenhout te 

kunnen geven en er zullen een foto- en een kleurwedstrijd 

worden gehouden. Voor elke leeftijdsgroep een programma. 

Op 27 mei kijken we naar het religieuze aspect, met onder 

andere een workshop gregoriaans zingen, aandacht voor Luther 

(wiens feestjaar nog gaande is), enzovoorts. 

Van 17 tot en met 25 juli houden we onze jaarlijkse Annanoveen 

ter voorbereiding op het Annafeest op 26 juli, met dagelijks 

vieringen in de kapel, maar tijdens die week zullen we 

bijvoorbeeld ook een fietstocht door de omgeving van Breda 

houden, die voert langs diverse kapellen en kapelletjes.  

Tenslotte haken we op 8 september aan bij de Open 

Monumentendag voor onze slotactiviteit. Heemkundekring 

Paulus van Daesdonck geeft een fotoboek uit over Heusdenhout 

en Annakapel, dat op die dag gepresenteerd wordt; de van TV 

bekende Leo Fijen zal een lezing geven over het toekomstige 

aspect van de kapel, breed gezien. Om 13.30 uur in de kapel. 

U bent allen van harte welkom tijdens de feestelijke 

programmaonderdelen. Houd daarvoor de media in de gaten, 

geregeld zullen wij daar onze deelplannen publiceren. 
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In memoriam 

In de afgelopen maanden moesten we afscheid nemen van  

14 sept Jan Rijvers  Bavel 89 jr. 

29 sept EJAM Wijnings Bavel 78 jr. 

18 okt  Jan Cregten  Bavel 78 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. 

 

 

 

 

 

Niet de jaren in ons leven tellen 
Maar het leven in onze jaren 
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1981 Driekwart eeuw Constantia 

1982 David Tomkins 

1983 100 jaar school Galder 

1983 Veldnamen 1-25 

1984 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 

1985 Bibliografie I 

1985 Tussen Witte Wolk en Anneville 

1986 Wandelen in Strijbeek 

1987 Kerken in Bavel 

1987 Wandelen in Ulvenhout (Callot) 

1990 Het Mastbos en Van Schermbeek 

1990 Gemeente Nieuw Ginneken in verleden en heden 

1994 De Ginnekensche Tramweg Mij. 

1994 Bibliografie II 

1996 Wandelen op Luchtenburg 

1996 Veldnamen 26 

1996 Gemaallijst 1795 

1997 Straatnamen 

1999 Carnaval in Ulvenhout 

1999 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 

2003 Boerderijen in ’t Heem van Paulus 

2004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 

2006 Paters van de Heilige Harten 1916-2006 

2006 Vlooienmarkt Ulvenhout 1968-2006 

2007 50 Jaar KBO-Ulvenhout 

2008 Mattheusschool Galder 125 jaar 

2011 Oude namen in Nieuw-Ginneken 

2014 Bavel 70 jaar bevrijd 

2016 Landgoederen rondom Ulvenhout 

 

 

 

 

 

 

PAULUS’ MUSEUM 

 

geopend op 6 september 1986, statutair opgericht op 20 

december 1988, ingeschreven bij KvK Breda dossiernr. 

41104979, is gevestigd aan de Pennendijk 1, 4851 VB 

Ulvenhout. 

Geopend van 14:00 tot 16:00 uur op elke 1e zondag van de 

maand en elke woensdag. Voor groepsbezoeken op andere 

tijden kunt u contact opnemen met conservator Kees 

Leijten (076) 561 27 42. 

Voor schenkingen voor de collectie kunt u terecht in het 

museum op maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 

16:00 uur. 

 

Het bestuur van de stichting Paulus’ Museum bestaat uit 

het volledige bestuur van de heemkundekring, aangevuld 

met: Kees Leijten, penningmeester Dick Meeren en Adam 

Verkooijen. 

 

 BRIEVEN VAN PAULUS 

 

redactie@paulusvandaesdonck.nl 

 

Kees Leijten, Louis Vriens, Johan Mulders, 

Hans van der Zanden. 

 

 

 

WEBSITE 

 

www.paulusvandaesdonck.nl 
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