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Zestig jaar is het al weer geleden dat onze gemeente werd be
vrijd van de bezetter. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. 
Vele boerderijen brandden af. Plaatsgenoten en bevrijders ga
ven hun leven. Het is goed dat regelmatig te herdenken. 
Paulus heeft in zijn museum een tentoonstelling die daar aan ge
wijd is. Vele foto's en een vitrinekast vol zaken die herinneren 
aan die moeilijke jaren. Een schitterende collectie van een van 
onze Bavelse leden. 
In deze uitgave van de Brieven van Paulus schenken we 
aandacht aan zestig jaar bevrijd zijn. 
In 1950 zond de AVRO een vraaggesprek uit met de heren 
Maas, Struijs en Thijssen over Anneville. Jac Jespers typte dat 
gesprek uit. Heel interessant. 
A. Hallema schreef kort na de oorlog ( november 1946 ) een boek 
" Breda vertelt over zijn bevrijding". Een fragment uit dat antiqua
rische boek hebben we hier in opgenomen. 
Daarnaast de andere artikelen. Ad Jansen laat alle burgemees
ters van Bavel en Ginneken de revue passeren. Adriaan van 
Beek vertelt meer over het ECHTPAAR, een beeld in Bavel. 
Kortom weer veel nieuws voor u te lezen rondom het feest van 

ZESTIG JAAR 
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heemkundekring 
PAULUS VAN DAESDONCK 

Wijnmaand 2004 

Beste Heemvrienden, 

Het 30e verenigingsjaar is begonnen! Ik kan me nog goed herinne
ren hoe we in september 1975 begonnen met een lezing van Annie 
van Dort in de schuur van de Pekhoeve. Honderd mensen werden 
op die avond spontaan lid. Wat gaat de tijd toch vlug. 

Op 5 september heeft burgemeester Peter van de Velden in de 
pastorie in Ulvenhout de tentoonstelling ovér 100 jaar Lauren
tiuskerk geopend. Op dit moment is deze tentoonstelling alweer 
gesloten. Hebt U haar gezien. Zij was best de moeite waard. (Ik 
bedoel de tentoonstelling). 

Tijdens de jaarvergadering hebben Wim Langen en Adam 
Verkooijen beiden afscheid genomen. 
Adam is 25 jaar bestuurslid geweest en Wim 19 jaar. Beiden zijn in 
2000 onderscheiden door Mart van de Ven met de zilveren 
draagspeld van het Brabants Heem voor hun verdiensten voor de 
Brabantse heemkunde. Adam en Wim bedankt! 
Als nieuw bestuurslid werd deze avond Anneke Oomes-v.d. Berg 
verkozen. Wij wensen haar veel succes toe bij Paulus. 

Na het lekkere worstenbroodje vertelde Cor Rombouts over het 
drama op de Vloeiweide op 4 oktober 1944. Een aangrijpende en 
verschrikkelijke gebeurtenis, waarbij moeder Neefs en drie van 
haar kinderen zijn omgekomen. Op deze plaEits zijn toen ook 5 
verzetstrijders omgekomen en de andere dag zijn de andere 8 
v rzetstrijders gefusilleerd op de Kogelvanger. 
1 1ck Elings van Staatsbosbeheer heeft vervolgens een rondleiding 
J . even door het natuurontwikkelingsgebied van de Kogelvanger. 
W . hebben genoten van een mooie fietstocht en een prachtige 
w. nd ling. 
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We hebben stil gestaan bij de verschrikkingen van de oorlog. Het 
was een vreemde combinatie deze middag, maar de jeugd die 
aanwezig was vond het een interessante middag. 
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat wij bevrijd zijn. Daar wilden we 
nog meer aandacht aan besteden door een tentoonstelling in ons 
museum en door deze Brieven van Paulus. 
Beide zijn de moeite waard. 

De lezing op 25 oktober is vervallen, doordat op deze dag 's 
middags dezelfde lezing in de Pekhoeve gehouden wordt. 

Onze volgende activiteit is op maandag 15 november om 20.15 uur 
in zaal Bruininks te Bavel. (20.15 u.) 
Onder de titel: "Wat heb je aan · een goed gebit als er niks meer te 
lachen valt", komt Ben Hartman een voordracht geven over de 
geschiedenis van de tandheelkunde. In het kort wordt verteld hoe 
Egyptenaren, Grieken, Romeinen en Arabieren eeuwen geleden 
omgingen met tandheelkundige problemen. Daarna komt het 
accent van de lezing te liggen bij 5 eeuwen tandentrekkers in de 
Vlaamse en Nederlandse kunst, te beginnen bij Jeroen Bosch. 
Vroeger werden er onder grote belangstelling tanden en kiezen 
getrokken op markten en kermissen door kwakzalvers en barbiers. 
Er was nauwelijks sprake van verdoving en dat is vaak goed te zien 
aan de gelaatsuitdrukking van de slachtoffers. Soms zijn het 
vermakelijke taferelen die vaak treffend zijn uitgebeeld. 
Gelukkig(voor ons) is er in de loop van de tijd veel veranderd. 
Op deze avond wordt er geen opsomming gegeven van duffe 
historische feiten, maar het is een amusante lezing met grappige 
en leerzame dia's. 
Komt dat zien! 

Met vriendelijke groet. 
Namens het bestuur van de Heemkundekring 
Paulus van Daesdonck. 

Jan van der Westerlaken, 
voorzitter. 
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AGENDA 2004 (130) 
oktober 
03 Mseum open 

Opening tentoonstelling 60 jaar bevrijd 14.00 uur 
15 Brieven van Paulus 151 

november 
07 Museum open 
15 Ben Hartman met "Wat heb je aan een goed gebit als er 

niets te lachen valt. 
Bruininks Kerkstraat Bavel 20.15 uur 

december 
05 museum open 
15 Brieven van Paulus 152 

2005 januari 
01 We wensen elkaar een zeer voorspoedig 2005 
02 Museum open Laatste zondag 60 jaar bevrijd 
17 Polen, een volk, een natie. Lezing door Ed Cuber 

Zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout 20.15 uur 
30 Opening van de tentoonstelling 

"Vrouwenverenigingen in ons Heem" 
februari 
06 museum GESLOTEN in verband met Carnaval 
15 Brieven van Paulus 153 
maart 
06 museum open 
april 
03 PAULUS 30 JAAR ! 

wijzigingen voorbehouden 

Het museum Paulus van Daesdonck is geopend: 
Eerste zondag van de maand van 14.00-17.00 uur 
elke woensdag 14.00-16.00 uur 
op verzoek 076-561.27.42 

11 t museum is gesloten in juli en augustus 
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ED CUBER OPENT TENTOONSTELLING 
Met een korte en zeer interessante toespraak opende Ed Cuber 
op zondag 3 de nieuwe tentoonstelling in _het museum van 
Paulus van Daesdonck. 
Cuber, zoon van een van onze Poolse bevrijders, verhaalde hoe 
de Polen na de oorlog hebben moeten strijden om zich overeind 
te houden in een vreemd land met een vreemde taal terwijl ze 
niet terug mochten naar hun vaderland. 
Een interessante tentoonstelling met veel fotomateriaal en 
daarnaast een vitrinekast vol spullen, van een Bavelse 
verzamelaar, om van te watertanden. 
Met het hijsen van de Nieuw-Ginnekense vlag opende hij de 
tentoonstelling 
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LAURENTIUSKERK 100 JAAR 
De parochiekerk van Ulvenhout bestaat dit jaar 100 jaar. Dat 
werd natuurlijk gevierd. · Op verzoek van het Comité 
Laurentiuskerk 100 jaar organiseerde Paulus in de pastorie een 
tentoonstelling van foto's en voorwerpen over deze kerk. 
Een leuke tentoonstelling was het met interessante vondsten 
van de zolder van de pastorie. 

60 JAAR BEVRIJD 3 oktober-15 januari 
In het najaar van 2004 zijn we 60 jaar bevrijd. 
Paulus wil met een tentoonstelling aandacht besteden aan die tijd 
met o.a. de rol van Anneville. Onlangs verwierven we het archief 
van de oud-militairen rondom Prins Bernhard uit die tijd. 
Ook aandacht voor de boerderijen en woonhuizen die verwoest 
werden 

We zoeken nog steeds naar foto's over 
de feestelijkheden rond Anneville, 
foto's van verwoeste boerderijen en woonhuizen, 
andere foto's die betrekking hebben op oorlog of bevrijding in 
ons heem 

Mogen we uw foto's enkele dagen lenen ? 

WIE HELPT ONS AAN BIDPRENTJES VAN INWONERS VAN 
BAVEL, GALDER, GINNEKEN, HEUSDENHOUT, STRIJBEEK OF 
ULVENHOUT DIE DOOR DE OORLOG OF BIJ DE BEVRIJDING 
GESNEUVELD ZIJN ? 

VROUWENORGANISATIES 30 januari -30 juni 
Vroeger waren de vrouwen en mannen georganiseerd in aparte 
boeren.- en arbeidersorganisaties. Ook voor de jeugd en jonge
ren waren er aparte verenigingen voor jongens en meisjes .. 
De jongsten waren bij de verkennerij ingedeeld naar leeftijd en 
kunne. Van al die vrouwenorganisaties zoeken we foto's 
Wie helpt? We kopiëren ze graag. U krijgt ze snel weer terug 

~ -

- --~ ·~ 1 ., 
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GEDENKBOEK SINT-LAURENTIUSKERK 
EERSTE EXEMPLAAR VOOR PETER VAN DER VELDEN 
door Anneke Oomes van den Berg 

Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat de Sint-Lau
rentiuskerk te Ulvenhout in gebruik werd genomen. 
Dit eeuwfeest is een maand september lang gevierd. Op verzoek 
van het comité 100 jaar Laurentiuskerk heeft Paulus van 
Daesdonck een boek uitgegeven over de eeu~eling. 

Zondag 5 september werd het eerste exemplaar van het 
gedenkboek ter ere van het honderd jarig bestaan van het kerk
gebouw Sint Laurentius uitgereikt aan Peter van der Velden, 
ereburger van de oude gemeente Nieuw-Ginneken. 
Kees Leijten overhandigde het exemplaar na eerst te hebben 
uitgelegd hoe het boek tot stand is gekomen. 
In 1979, bij het 75-jarig bestaan werd een wetenschappelijk werk 
gepubliceerd door dr. Jan de Lepper. "Dit boek is anders" aldus 
Kees Leijten die samen m~t Kees van Hooijdonk de vormgever 
van dit boek is, waarna hij een tipje van de sluier oplichtte 
aangaande de inhoud. Van feiten uit het registrum memoriale het 
dagboek van de pastoor, tot een bespiegeling over de kerk in het 
jaar 2104. 

Deze nieuwste uitgave van Heemkundekring Paulus van 
Daesdonck is geen geschiedenisboek geworden, maar een boek 
over een gebouw midden in de samenleving. "Een gebouw dat 
leeft onder de bevolking. Een kerk als gebedsgebouw, als baken, 
als dorpskenmerk, als monument, als getuige in de historiè van 
een dorpsgemeenschap. Een aantal artikelen zijn relativerend 
maar hopelijk ook prikkelend en uitdagend zodat zij een vervolg 
verdienen in het denken over ons sociaal en cultureel erfgoed", 
zo staat in het voorwoord van de redactie. 

Het boek is samengesteld door Kees Leijten en Kees van 
Hooijdonk, twaalf schrijvers leverden hun bijdrage en de uitgave 
van het werk kon worden gerealiseerd dank zij de financiële 
ondersteuning van een aantal sponsors. 
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En deze unieke samenwerking resulteert in een fraai boekwerk 
van 112 pagina's dat voor slechts drie euro te koop is in het 
museum Paulus van Daesdonck aan de Pennendijk te Ulven
hout. 
In zijn dankwoord ging Van der Velden uitgebreid in op het 
belang van de kerk als gebouw en als instituut in de samen
leving. 
Daarna opende hij de tentoonstelling die door Paulus was 
ingericht in de pastorie. 
Herinneringen aan het rijke Roomsche Leven, die op de zolder 
van de pastorie nog aanwezig waren. 
Vele herinneringen werden opgehaald. 

~. 

l
:;\ 

. 

' 
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ERFGOEDBRIEF BREDA 
De gemeente Breda heeft onlangs een nieuw periodiek het licht 
doen zien.: de Erfgoedbrief Breda" 
Het gemeentebestuur wil de bewoners en betrokkenen van Breda 
in de gelegenheid stellen om de ontwikkelingen op het onder
zoeksterrein van het verleden en de doorwerkingen in de 
toekomst mee te beleven. 
Het eerste exemplaar vertelt u over de Gevangentoren van Breda 
en het Oude Hof van Ulvenhout. Wilt u een gratis abonnement? 
Schrijf: Bureau Cultureel Erfgoed postbus 3920 4800 DX Breda 

- - . 

. .. ~ 
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DE VLOEIWEIDE 
BESPROKEN EN BEZOCHT 
door Anneke Oomes-van den Berg 

Het zal niemand ontgaan zijn, dat het dit jaar 60 jaar geleden is 
dat de bevrijding van Zuid Nederland plaatsvond. Niet alleen de 
media besteden veel aandacht aan dit feit maar ook Paulus kan 
dit niet onbesproken voorbij laten gaan. 
Daarom zal in oktober een nieuwe tentoonstelling in het museum 
geopend worden rond dit thema. . 
Voorafgaand aan de bevrijding is er in Brabant nog hevig ge
vochten en hebben zich zeer vervelende dingen voorgedaan. 
Eén drama vond op een steenworp afstand van ons vandaan. 
1 n oktober 1944 werd op de Vloeiweide onder Rijsbergen een 
verzetsgroep opgerold. Bij deze overval vielen ook onschuldige 
burgerslachtoffers te betreuren. 
Het drama van de Vloeiweide is al vaak in boeken beschreven, 
maar op maandag 13 september kwam Cor Rombouts uit Rijs
bergen de leden van Paurus vertellen wat er gebeurd is op de 
Vloeiweide. Het indrukwekkende verhaal werd ondersteund met 
foto's: Ongeveer tachtig leden van Paulus hebben het verhaal 
aanhoord. 
Het drama dat zich 60 jaar geled~n voltrok wordt op verschillen
de manieren verteld. En hoewel de verhalen op sommige punten 
niet overeenstemmen is de strekking van het verhaal altijd het
zelfde. 

zendinstallatie 
In de buurt van de Vloeiweide bevonden zich vele onderduikers, 
die allen weinig te doen hadden. Toen in september 1944 de 
heer Touw vanuit Princenhage met een zendinstallatie naar het 
landgoed van de heer Henkes kwam, besloot Paul Windhausen 
uit Breda dat het tijd werd deze onderduikers te verenigen en 
een verzetsgroep op te richten. De gastvrije boswachterfamilie 
Neefs, die op het landgoed woonde, verzorgde het onderdak 
voor deze jonge mannen. 
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De maand september stond vooral in het teken van het opleiden 
tot verzetsstrijder maar men bracht het geleerde ook al snel in 
praktijk. 
Een van de verzetsdaden die gepleegd werd, is de overval op 
het gemeentehuis van Etten waarbij persoonsbewijzen werden 
gestolen. 
Op 3 oktober genoten de jonge partizanen van het mooie na
jaarsweer toen er een man kwam aanfietsen. Hij zei verdwaald 
te zijn en vroeg de weg naar Antwerpen. Paul Windhausen zou 
de man vrij uitvoerig gesproken hebben, en heeft bij die gelegen
heid ook veel verteld over de aanwezigheid van zoveel jonge 
mannen. Na het gesprek is de man, een Belg luisterend naar de 
naam De Koster naar Princenhage gegaan om bij de Duitsers te 
melden dat er een verzetsgroep op de Vloeiweide huisde. 
Daarop hebben de Duitsers onmiddellijk een groot aantal sympa
thiserende Nederlanders (vooral Bredanaars, en inwoners van 
Princenhage en Oosterhout) opgeroepen. De hele avond hebben 
deze personen feest gevierd en in het holst van de nacht zijn ze 
als twee groepen richting de Vloeiweide gegaan. De ene groep 
via het Liesbosch, de andere via Effen. Vroeg in de ochtend 
kwam men bij de Vloeiweide aan, waarna de boswachterwoning 
werd omsingeld. Nog voor zij tot de aanval overgingen werden 
ze echter ontdekt door een van de dochters van boswachter 
Neefs, die onmiddellijk haar vader waarschuwde. Vervolgens 
werd de familie in de kelder verstopt en gingen vader Neefs, een 
van zijn zonen en een van de onderduikers de confrontatie aan. 
Onderduiker Henk Touw schoot vrijwel direct één van de Duit
sers dood waarna een ware veldslag ontstond die drie uur duur
de. Er werd op alles wat bewoog geschoten en men probeerde 
gevangenen te maken. Het lukte de boswachter te ontsnappen 
maar hij moest zijn familie achterlaten in de kelder. Mevrouw 
Neefs en haar kinderen werden opgemerkt door de Duitsers en 
daarop werden granaten naar binnen gegooid, er werd op de 
onschuldigen geschoten en men stichtte brand. Mevrouw Neefs 
en twee van haar kinderen lieten hierbij het leven. Buiten de 
woning vonden nog 6 mensen de dood; een zoon van boswach
ter Neefs, Paul Windhausen, J·. Oberg, H. vd Sande, R. ·vd Boo
gaard en H. Touw. 
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Negen anderen werden gevangen genomen en weggevoerd. 
Acht van hen werden de volgende dag gefusilleerd bij de 
Kogelvanger aan de Galderseweg. 
De negende persoon was geen verzetsstrijder maar een kame
raad van een van de zonen Neefs en werd op het laatste mo
ment uit de rij gehaald. Hoewel hij niet is gefusilleerd, heeft hij 
ernstig oorlogstrauma opgelopen omdat hij van dichtbij heeft 
moeten toezien op de fusillade van de andere acht. 
Ook hun namen (H. Brautigam, C. vd Boogaard, H. Hofman, F. 
de Visser, J. Bakker, J. vd Heuvel, J. Nelissen en J. de Vries) 
staan gebeiteld in het monument dat geplaatst is op de plaats 
waar eens de boswachterwoning van de familie Neefs heeft 
gestaan. 

Een aantal jaren geleden heeft men besloten om de fundamen
ten van de woning weer op te bouwen. Jaarlijks komt een grote 
groep Rijsbergenaren en andere belangstellenden naar de her
denking op het landgoed. 
Groep zeven van de basisschool uit Rijsbergen wordt hier altijd 
extra bij betrokken. Op deze manier blijft de gedachte aan het 
drama altijd levend. 

bezoek aan Vloeiweide 
Enkele kinderen van de boswachter hebben het drama overleefd 
maar dragen de lichamelijke en geestelijke littekens nog steeds 
met hen mee. Zo vertelde een van hen. · 
Mevrouw van Rijckevorsel-Neefs uit Ulvenhout was 7 jaar toen 
het drama zich afspeelde. Nog zeer regelmatig komt ze naar de 
plek waar haar leven definitief een andere wending kreeg. -
Zo ook op zaterdagmiddag 18 september toen zo'n dertig leden 
van Paulus per fiets naar de Vloeiweide trokken om datgene wat 
de heer Rombouts 5 dagen ervoor had uitgelegd met eigen ogen 
te zien. 
Puur toevallig ontmoetten we daar ook een van de koeriersters 
uit die tijd, mevrouw G.Goossens-van der Sande. Beide dames 
mengde zich in de groep en gaven hun kijk op het verhaal van 
de Vloeiweide. 
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Boswachter Elings onderzoekt minialtaar 

De heer Rombouts en de dames van Rijckevorse/ en Goossen 
geven uitleg bij de fundamenten van de boswachterswoning 

~ - - - ---- - -------- .. 

Dit werd door de aanwezigen erg gewaardeerd en gaf het 
bezoek een andere dimensie. Ook de heer Rombouts was weer 
aanwezig om vragen te beantwoorden. 

de Kogelvanger 
Aansluitend aan het bezoek aan de Vloeiweide is de groep van 
Paulus naar de Galderseweg gefietst om daar de fusilladeplaats 
en het bijbehorende monument te bezoeken. Normaliter is een 
bezoek aan de Kogelvanger onmogelijk. Speciaal voor Paulus is 
boswachter Elings echter bereid gevonden een wandeling over 
het terrein te verzorgen. Tijdens de bijna anderhalf uur durende 
wandeling vertelde Elings van de plannen van Staatsbosbeheer. 
Men brengt stapsgewijs het gebied weer in gezonde staat. Hij 
wees ieder op de details die je normaal gesproken niet zou zien. 
Hoewel het gebied eigenlijk verboden terrein is, bleek tijdens de 
wandeling dat er toch altijd weer mensen zijn die zich van een 
dergelijk verbod niets aantrekken. Boven op de Kogelvanger was 
een klein altaar ingericht met waxinelichtjes. Uiteraard heeft de 
boswachter de spullen meegenomen.· En er werd deze middag 
nog meer meegenomen v::tnaf de Kogelvanger. In de berg 
bevinden zich namelijk nog heel veel kogelresten. En nadat eerst 
alleen de aanwezige kinderen hun aandenken aan deze middag 
opgroeven, stonden binnen de kortste keren ook de volwasse
nen te graven in de berg. De aanw~zigheid van dit metaal in de 
berg baart Staatsbosbeheer wel zorgen. Als men het gebied 
open stelt voor het publiek moet men er absoluut zeker van zijn 
dat er geen gevaar voor de gezondheid zal zijn. Men weet dus 
nog niet of men de berg wel in deze staat moet laten, of dat men 
deze wellicht helemaal moet afgraven. Totdat men zeker weet 
wat men moet doen blijft het terrein van De Kogelvanger streng 
verboden. Iedereen die zich op het terrein begeeft, riskeert hoge 
boetes, die zonder pardon worden opgelegd. Alleen op deze 
manier kan het gebied zich ontwikkelen tot een sterk natuurge
bied, waar plant en dier zich thuis voelen. 
Overigens is het monument dat bij de fusilladeplaats hoort wel te 
bezoeken omdat dit zich buiten het terrein bevindt aan de Gal
derseweg zelf (schuin tegenover de ingang van Sensis). 

- -
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Wim van Eijl kreeg van het gemeentebestuur de waardering voor 
zijn houding en manier van werken ten tijde van en onmiddellijk na 
de bevrijding. Het origineel is te zien op de tentoonstelling "60 jaar 
bevrijding" in het museum van Paulus. 
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299 JAARVERSLAG 
VAN 
HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 
van 1 september 2003 t/m 31 augustus 2004. 
door Jan van Dorst. 

Laurens Siebers opende op zondag 7 september 2003 de 
tentoonstelling "Boerderijen gezien door de kunstenaar". Hij 
roemde het werk van de jonge kunstenaar William van der 
Zanden wiens aquarellen de tentoonstelling sierden. 
De jaarvergadering werd dit jaar gehouden op maandag 15 
september in café-zaal Flamin·go in Ulvenhout. 
Ook dit jaar waren Marietje en Theo Schreurs uit Oirschot weer 
aanwezig. 
De penningmeester en secretaris brachten verslag uit over het 
afgelopen verenigingsjaar. De voorzitter maakte het programma 
voor het komende verenigingsjaar bekend. 
Joke van Baal uit Ulvenhout en Piet van Disseldorp uit Bavel 
brachten verslag uit over de kascontrole. Piet van Disseldorp 
was aftredend lid van de kascommissie. In zijn plaats zal Harrie 
v.d.Mast uit Bavel volgend jaar samen met Joke van Baal de 
stukken bij de penningmeester controleren. 
De bestuursleden Toon Goos, Kees Leijten en Jos Verschuren 
waren aftredend. Zij stelden zich herkiesbaar. 
Daar er geen tegenkandidaten waren binnengekomen, zijn zij bij 
acclamatie herkozen. 
Na de pauze konden we genieten van een goed verzorgde lezing 
met dia's door dr.ir.Sjef Hendrikx. 
We konden zien, hoe onze boerderijen zich vanaf de ijzertijd tot 
nu toe ontwikkeld hebben. 
Op zaterdag 13 september hebben een 150-tal personen ons 
museum bezocht in het kader van Open Monumentendag 

Op 5 oktober was het museum geopend. 
Te zien was de tentoonstelling Boerderijen in ons Heem, 
aangevuld met aquarellen, tekeningen en prenten. 
Op 15 oktober verschenen De Brieven nummer 146. 
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Buiten de vaste rubrieken, welke verzorgd werden door de 
redactie troffen we aan: 
Het 28e jaarverslag en verslag van de jaarvergadering van de 
secretaris; een artikel van Ad Jansen over Bakkerijen aan de 
markt in Ginneken; het 17e artikel over Beelden in de Buurt door 
Adriaan van Beek. Ditmaal schreef hij over het Gemeentewapen 
Nieuw-Ginneken; een gedicht door mevrouw van Eijl-van de 
Klashorst en een artikel van Harry Verhoeven over Lieveheers
beestjes. 

Op 2 november was ons museum weer geopend. 
De journalist Paul Spapens was op 10 november bij Paulus om 
te vertellen over Zaligen en Heiligen. 
Hij wist te vertellen, dat er zes soorten heiligen zijn: helende 
heiligen, veeheiligen, patroonheiligen, titelheiligen, beroepsheili
gen en weerheiligen . 
Deze welbespraakte journalist zou avonden kunnen vullen. 

Op 6 december was ons museum weer geopend. 
Op vrijdag 19 december was wethouder Adank op bezoek in ons 
museum. 
Dit in verband met het uitkomen van het boek van Paulus: 
"Boerderijen in het heem van Paulus". 
Als afsluiting van het jaar van de boerderij heeft Paulus een 
boekwerk met 237 foto's uitgegeven. 
Een commissie bestaande uit: Wim Langen, Toon Goos,Adam 
Verkooijen, Jan Grauwmans en Kees Leijten hebben de ge
gevens verzameld en het boek samengesteld. 

Op 4 januari was het museum open en was voor de laatste maal 
de tentoonstelling Boerderijen in het heem van Paulus te 
bezichtigen. 
Op 11 januari waren een 100-tal leden van Paulus naar zaal 
Bruininks in Bavel gekomen om te genieten van de muziek en 
zang van de Glacis uit Bergen op Zoom. 

Op 1 februari opende Toon van Miert de nieuwe 
wisseltentoonstelling Ginneken in Beeld. 
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Naast ansichtkaarten waren veel foto's te bezichtigen van de 
verenigingen uit het Ginneken, zoals voetbalclub de Baronie, 
gymnastiekverenigingen, die het Ginneken gekend heeft, de 
Harmonie, de scouting, de carnavalsvereniging, maar ook van 
dominees, pastoors en burgemeesters, Vanuit Ginneken was 
volop medewerking voor het inrichten van de tentoonstelling 
Op 15 februari verschenen De Brieven nummer 147/148. 
Buiten de redactionele artikelen, stonden hierin de volgende 
artikelen: 
Beelden in de Buurt van Adriaan van Beek nummer 18, dit maal 
schreef hij over Wegkruisen; Het Gehucht Rakens onder 
Ulvenhout door Ad Jansen; en Poosplaatsen in het Grensgebied 
door Pien Storm van Leeuwen. 

Op 7 maart was het museum weer open. 
Op 15 maart hielden Ad Jansen en Laurens Siebers bij Oncle 
Jean in het Ginneken een lezing .Ad Jansen vertelde over het 
vroege Ginneken en Laurens Siebers over: Vraagtekens bij de 
jongere ontwikkelingen van .Ginneken. 

Op 3 april bestond onze vereniging 29 jaar 
Op 4 april was het museum weer geopend. 
Op 14 april verschenen De Brieven nummer 149. 
Naast de redactionele artikelen van Anneke Oomes, Jan van der 
Westerlaken en Kees Leijten waren hierin artikelen te vinden 
van: Christ Buiks over Landbouwgegevens Ginneken rond 1830; 
Ad Jansen over Smeden en Stalhouders bij de kerk in Ginneken; 
Adriaan van Beek met artikel 19 van Beelden in de buurt over 
het Citadelmonument; Frans van Genuchten over Monstrans
bonen of heilige boontjes in de Kruidentuin bij de Pekhoeve. 
Ad Jansen schreef over Het Vroege Ginneken en over een boer
derij aan de Bloemstraat in Ginneken. 

Op 2 mei en 6 juni was het museum weer geopend. 
Gedurende de maanden juli en augustus was het museum 
gesloten. 
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Op 15 juli verschenen De Brieven nummer 150 met daarin o.a. 
artikelen van de redactie en een gedicht van mevrouw van Eijl
van de Klashorst over Zomerzotheid; gedichten van Silva Ley 
over de boerderijen aan de Strijbeekseweg 12 in Ulvenhout en 
Bolbergseweg 14 in Bavel; lied van Jan Jorissen over Deken dr. 
Dirckx; artikel van Adriaan van Beek in de reeks Beelden in de 
Buurt nummer 20 over Drie Vlinders; artikel van Ad Jansen over 
Hurkx en De Pelikaan te Ginneken; artikel van Tom Scherder 
over Het wonder van het waterzakje. 
In deze uitgave heeft Kees Leijten ook de bibliografie van 
jaargang 29 van De Brieven opgenomen. 

Op 31 augustus sloot het Verenigingsjaar 

/ 
/ 

/ 

Tekening mevrouw Jeanne Priss, 
oktober 1944 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 139 
HEILIGEN IN DE WEERSVOORSPELLING 76 

Oktober - wijnmaand - zaaimaand 
Vergeet niet te bidden voor Sinte Placiet (5/10) 
Dat 't regenen mag dat het giet 

November - slachtmaand - Jàchtmaand 
Nevels op Sint Maartensnacht (11/11) 
Brengen winters kort en zacht 
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VERSLAG VAN DE 29E JAARVERGADERING VAN DE 

HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 
gehouden op maandag 13 september 2004 in café-zaal 
Flamingo te Ulvenhout. 
door Jan van Dorst 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering 
Hij heet alle aanwezigen en speciaal Marietje en Theo Schreurs 
uit Oirschot, Wies Jansen uit Princenhage en kandidaat
bestuurslid Anneke Oomes uit Ulvenhout van harte welkom. 

Bericht van verhindering ontvangen van: Ad Verkooijen, Dré 
Heestermans, Pieter van Hooijdonk, en Harry van der Mast. 

Van Cees van Ginneken hebben we het boek Brabantse Brie
ven van d'n Dré en diverse boekwerken over het koninklijk huis 
ontvangen. 

Terugblik: 
Afgelopen periode is er middels een tentoonstelling en diverse 
publicaties veel aandacht besteed aan Ginneken. 
We hebben 25 nieuwe leden uit Ginneken erbij gekregen. 

De notulen van de 28e jaarvergadering op 15 september 2003, 
welke gepubliceerd zijn in De Brieven van Paulus nummer 146, 
worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

Het verslag over het verloop van het afgelopen verenigingsjaar 
wordt door de secretaris voorgelezen. Het wel en wee van de 
vereniging en het museum worden uitvoerig weergegeven. 
De vergadering keurt dit verslag goed. 

De penningmeester geeft toelichting op het gevoerde financieel 
beleid in het afgelopen verenigingsjaar. 
De totale inkomsten, inclusief de extra subsidie voor het 
boerderijenboek bedroegen€ 14.152,62. 
De uitgaven bedroegen€ 12,029,91. 
Saldo aan einde boekingsjaar € 2. 122, 71. 
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De vergadering heeft geen op- of aanmerkingen. 
De penningmeester doet een oproep aan een 20-tal leden, die 
hun contributie nog niet betaald hebben, hun contributie zo 
gauw mogelijk over te maken. 

Joke van Baal uit Ulvenhout en Harry van der Mast uit Bavel 
hebben dit jaar de boeken bij de penningmeester gecontroleerd. 
Zij zijn goed ontvangen en alle stukken waren prima in orde 
bevonden, aldus Joke van Baal namens de kascommissie. 
Zij verzoekt de vergadering om de penningmeester te willen 
dechargeren. Middels applaus wordt dit gedaan. 

Joke van Baal treedt af als lid van de kascommissie. In haar 
plaats komt Toon van Miert uit Ginneken. Hij vormt met Harry 
van der Mast de kascommissie voor volgend jaar. 

De penningmeester presenteert de begroting voor het nieuwe 
verenigingsjaar. De ontvangsten worden begroot op € 9.500,--. 
Ook de begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

Dit jaar zijn de bestuursleden: Ad Verkooijen, Wim Langen en 
Jan Grauwmans aftredend als bestuurslid. 
Alleen Jan Grauwmans stelt zich herkiesbaar. 
De voorzitter richt zich tot de scheidende bestuursleden, die 
beiden veel voor "Paulus" betekend hebben. 

Adam Verkooijen. 
Is in september 1979 bij het bestuur gekomen en heeft zich 
speciaal ingezet voor het gebied Meersel-Dreef, Galder en 
Strijbeek in ons heem. 
Adam had grote heemkundige kennis van zijn gebied. 
Er is vaak een beroep op hem gedaan en dit nooit tevergeefs. 
Voor zijn verdiensten heeft hij op 3 april 2000 de zilveren speld 
van Brabants Heem ontvangen. 
Wim Langen. 
Wim is een Bavelaar in hart en nieren. Samen met Jan van Dorst 
vertegenwoordigde hij Bavel. Hij was ook 2e secretaris. · 
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Een boek voor Wim en bloemen voor Riet 

Wim was in ·1978 al gevraagd voor het bestuur, maar toen had 
hij nog geen tijd. In september 1985 is hij toegetreden tot het 
bestuur. Heeft veel gedaan bij de oprichting, inrichting en aan 
onderhoud van het museum. Heeft diverse fietsexcursies 
georganiseerd. en was de man, die er voor zorgde, dat er foto's 
en andere artikelen uit Bavel geëxposeerd konden worden in het 
museum. 
We zullen hem missen, ook voor zijn collegialiteit in het bestuur. 
Ook hij ontving op 3 april 2000 de zilveren draagspeld van 
Brabants Heem. 
Ook zijn vrouw Riet wordt in de dank betrokken. Zij ontvangt een 
prachtig boeket bloemen en Wim een boek. 

Door het bestuur is als kandidaat gesteld: Anneke Oomes-van den 
Berg. Zij is al een aantal jaren bekend als redacteur van De Brie
ven van Paulus. Daar er geen namen van tegenkandidaten zijn in
gediend, wordt zij bij acclamatie gekozen. 
De voorzitter verwelkomt het eerste vrouwelijke lid met een bos 
bloemen. 
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Jan Grauwmans wordt bij acclamatie herkozen. 
Voorzitter vertelt, dat het komende jaar Toon van Miert uit Ginne
ken en Hans van der Zanden uit Bavel mee zullen lopen als kan
didaat bestuurslid. 

De voorzitter maakt het programma voor het komende 
verzekeringsjaar bekend. 

05 sept. 

13 sept. 

18 sept. 
03 okt. 
15 okt. 
15 nov. 

15 dec. 
17 jan, 
30 jan. 
15 febr. 
03 april 
15 april 
15 juli 

Rondvraag. 

Opening tentoonstelling Laurentiusparochie + 
presentatie boekje. 
Jaarvergadering+ lezing Cor Rombouts over het 
drama aan de Vloeiweide 
Fietsexcusie naar Vloeiweide en Kogelvanger 
Opening tentoonstelling 60 jaar Bevrijding 
Brieven van Paulus nummer 151 
Ben Hartman houdt een lezing onder de titel: 
"Wat heb je aan een goed gebit als er niets te 
lachen valt" in zaal Bruininks Bavel 
Brieven van Paulus nummer 152 
Lezing door Ed Cuber over Polen in Flamingobar 
Opening tentoonstelling Vrouwenvereniging 
Brieven nummer 153 
Paulus wordt 30 jaar 
Brieven van Paulus nummer 154 
Brieven van Paulus nummer 155 

Wim Langen dankt het bestuur en de leden voor de mooie en 
fijne jaren bij "Paulus". Hij wil hand- en spandiensten te blijven 
verrichten. 
Kees Leijten vertelt, dat de erven van pastoor Vermunt Paulus 
een gekalligrafeerd boekwerk met foto's hebben geschonken, 
dat pastoor Vermunt bij zijn afscheid heeft ontvangen. 

De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering. 
Hij biedt de aanwezigen-een worstenbroodje aan. 
Na de pauze volgt de lezing van Cor Rombouts over het drama 
aan de Vloeiweide in 1944. 
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AFSCHEID VAN DE BESTUURSLEDEN 
WIM LANGEN EN ADAM VERKOOIJEN 
door Jan van der Westerlaken 

Op de 30ste jaarvergadering van de heemkundekring Paulus van 
Daesdonck hebben we afscheid genomen van Adam Verkooyen 
en Wim Langen. 

Wim, een Bavel aar in hart en nieren en bekerid in het Bavelse 
verenigingsleven. Hij was, samen met Jan van Dorst, onze ver
tegenwoordiger in Bavel en jarenlang de tweede secretaris bij 
Paulus. 
Ik ontmoette Wim voor het · eerst in 1978 bij de Bavelse 
molenfeesten. We zaten beiden in het molencomité en daar heb 
ik Wim leren kennen als een geboren organisator. Na afloop van 
die feesten heb ik Wim al gevraagd voor het bestuur van Paulus, 
maar Wim had nog geen tijd, hij had het nog te druk in het Bavel
se verenigingsleven. Zo is hij een aantal jaren Prins Carnaval in 
Bavel geweest en was hij tij~ens de carnavalsdagen een opval
lende verschijning met zijn spruitenplant. 1 
n september 1985 is Wim tot het bestuur toegetreden en is dus 
19 jaar lid van het bestuur van Paulus geweest. 
Wim heeft veel betekend bij het tot _stand komen van het muse
um. Vooral zijn technische kennis en zijn handigheid kwamen bij 
het opknappen van het gebouw goed van pas. Het aanleggen 
van de tuin was bij Wim in goede handen, want hij is ook nog 
eens voorzien van groene handjes. 
Bij het verzamelen van materiaal voor tentoonstellingen in het 
museum en van foto's voor de brieven van Paulus was Wim de 
ideale contactpersoon voor Bavel. Hij kent iedereen en weet 
precies wat er zich de laatste halve eeuw in Bavel afgespeeld 
heeft. Wim organiseerde ook de fietsexcursies voor Paulus, zo
als de geslaagde excursie vorige maand naar De Vloeiweide. 
Dit alles is maar een greep uit datgene wat Wim allemaal voor 
Paulus gedaan heeft, daarom wil ik afsluiten met de laatste 
handeling die Wim als bestuurslid gedaan heeft; het verzorgen 
van een lekker warm worstenbroodje op de Algemene Ledenver
gadering van Paulus. 
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Wim heeft veel betekend voor Paulus. We zullen hem missen, 
vooral ook voor zijn collegialiteit en gezelligheid bij onze bijeen
komsten. Wim is voor zijn verdiensten voor de heemkunde in 
Brabant op 3 april 2000 door Mart van de Ven, de voorzitter van 
het Brabants Heem, onderscheiden met de zilveren draagspeld. 

Adam Verkooyen, geboren en getogen op Strijbeek, nam plaats 
in het bestuur in september 1979 als vertegenwoordiger voor 
Galder, Strijbeek en Meersel-Dreef. Hij is dus precies 25 jaar 
bestuurslid bij Paulus geweest. Adam bezit een grote heemkun
dige en historische kennis van het gebied waar hij zijn wortels 
heeft liggen. Hij heeft in de loop van de tijd een unieke verzame
ling opgebouwd met zaken die met ons en zijn heem te maken 
hebben. 
Ook hij speelde een belangrijke rol bij het tot stand komen van 
het museum. Op zijn grote praktische en technische vaardighe
den hebben wij vaak een beroep kunnen doen. Als er iets 
vervoerd moest worden, stond Adam altijd paraat. Ik kan me nog 
levendig herinneren dat hij het vervoer verzorgde van onze unie
ke paardentram van de Galderse Meren naar de restauratieloods 
achter het café van Marie Christianen in Ulvenhout. 
Adam organiseerde elk jaar de excursie voor het bestuur, die 
meestal richting België ging. Hij verzamelde materialen voor het 
museum en artikelen voor de Brieven van Paulus. 
Adam was geen vergadertijger, maar meer een doener en daar 
hebben wij bij Paulus veel aan te danken. Voor zijn verdiensten 
voor de heemkunde in Brabant heeft Adam uit handen van oud
burgemeester en toenmalig voorzitter van Brabants Heem Mart 
van de Ven op 3 april 2000 de zilveren draagspeld van Brabants 
Heem opgespeld gekregen. 
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HET HART VAN DE BARONIE 
BREDA, STAD EN ZES DORPEN 
Medio november verschijnt er een fotoboek van de gezamenlijke 
heemkundekringen die Breda rijk is. Ruim 200 foto's op 144 
pagina's. Een fotoboek over Bavel, Breda, Ginneken, Princen
hage; Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout 

"HET HART VAN DE BARONIE, Breda, stad ·en zes dorpen" 
kost 18,50 euro. 
Daar wij mede-auteur zijn mogen wij een aantal boeken aan onze 
leden verkopen met een korting van 3 euro. Leden die van deze 
enige mogelijkheid gebruik willen maken kunnen de boeken schrif
telijk bestellen bij het secretariaat Abdij van Thornstr.18 4854 KG 
Bavel vóór 15 november. 
De boeken kunnen de laatste week van november tegen contante 
betaling (15,50 euro) afgehaald worden in het museum. 
( verkoopvergunning: EAN(aktienr.)00000529-22141) 

2647 BEZOEKERS 
Uitgebreid was de tentoonstelling over Ginneken te zien en raad
plegen op ginneken-dorp.nl 
In augustus waren er 2647 bezoekers geteld. Goede reclame! 

IN MEMORIAM 
In de afgelopen maandan zijn weer enkele van onze leden 
overleden. We ontvingen een overlijdensbericht van 

27 juli Manuel Garcia P.Verschurenstr.31 Bavel 84 jr 
19 sep Piet van Dun, Kapucijn Meersel-Dreef 78 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Paulus zou het zeer op prijs stellen bij het overlijden van een van 
onze leden een rouwbrief en bidprentje te mogen ontvangen. 
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. Rouwbrief 
en bidprentje worden aan onze verzameling toegevoegd 
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BEELDEN IN DE BUURT 21 
door Adriaan van Beek 

De Ulvenhoutse kunstenaar Wim Verhagen kwam al eerder aan 
bod in deze serie (BvP 130). In deze reeks over beelden en 
andere sierende elementen uit het werkgebied van Paulus deze 
maal aandacht voor het kunstwerk dat Verhagen in 1986 maakte 
op verzoek van het gemeentebestuur: het echtpaar aan het Jack 
van Gilsplein. 
Uw opmerkingen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom. 

KUNSTWERK IN EEN RUSTHOEK 
Op zaterdag 15 november 1986 onthult wethouder Jack van Gils 
een beeldengroep op de hoek van de Pastoor Doensstraat en de 
Kloosterstraat in Bavel. Samen met de kunstenaar trekt hij de 
gemeentevlag van het zittende, bronzen, echtpaar af. 
In zijn toespraak schetst de wethouder enkele overwegingen die 
aan de aankoop van het beeld vooraf gaan: "Deze beeldengroep 
is te zien als een laatste element in de inrichting van de voorma
lige speelplaats van de oude Brigidaschool en omgeving. 
Bedoeld niet alleen als parkeerruimte, maar ook als ontmoetings
plaats voor de mensen die hier komen winkelen en markten. 
De bijdragen aan het kunstwerk van Verhagen door diverse 
bedrijven was een stimulans voor de gemeente om het plein 
gestalte te geven". 
Handig omzeilt Van Gils de eerdere aanvaring met de provincie 
over dit zelfde kunstwerk. 
Een subsidieverzoek van de gemeente wordt door Gedeputeer
de Staten van Noord Brabant afgewezen. 
De Provinciale Adviescommissie Beeldende Kunst Aankopen en 
Opdrachten oordeelt dat " ... de kwaliteit van dit werk, in relatie tot 
andere werken, waarvoor toekenning van de aangevraagde 
subsidie geadviseerd wordt, onvoldoende is ... ". 
Hoewel er dus geen geld uit Den Bosch komt zet Jack van Gils 
door. Hij weet zich gesteund door enkele schenkers (Rabobank 
f 5000,-, Amroprojecten f 3000,-- en Primarkt f 3000,-) die 
bepleiten de directe omgeving van hun vestigingen voor het 
publiek, c.q. de inwoners van Bavel aantrekkelijk te maken. 



28 29 

In zijn toelichting bij het ontwerp gaat kunstenaar Wim Verhagen 
vooral in op de Bavelse situatie: "Met het ontwerpen van een 
beeld voor het dorp Bavel ben ik er vanuit gegaan dat het een 
sociale functie moet krijgen. Bavel is een oud dorp, waar mo
menteel veel veranderingen plaats vinden. Het beeld veruiterlijkt 
voor mij een emotie, enerzijds naar het verleden, anderzijds een 
emotie van voorzichtige terughoudendheid naar de toekomst toe. 
Het beeld krijgt daar een functie die op de eerste plaats met 
mensen te maken heeft." 

Van schoolplein naar dorpsplein 
Als in 1979 de nieuwe Brigidaschool in gebruik genomen wordt 
verliest het schoolplein op de _hoek van de Kloosterstraat en de 
Pastoor Doensstraat zijn oorspronkelijke functie. Het oude 
schoolgebouw wordt voortaan gebruikt voor uiteenlopende activi
teiten als muzieklessen en speelgoed uitleen, het plein wordt 
parkeerterrein. In 1986 volgt een herinrichting met de plaatsing 
van het kunstwerk als afronding. Het plein verandert sterk van 
uiterlijk door de sloop van het oude schoolgebouw en de nieuw
bouw van woningen met commerciële ruimtes. Enige tijd na het 
overlijden van Jack van Gils, bijna 30 jaar gemeenteraadslid 
waarvan ruim 12 jaar wethouder, besluit de gemeente het plein 
in 1996 te noemen daar deze markante inwoner. 
Het Jack van Gilsplein gaat in 2002 opnieuw op de schop, teza
men met de beide aanliggende stralen. Als 30 km zone 
met nieuwe stenen en nieuw groen, moet deze hoek van dorp er 
weer een tijdje tegen kunnen. 
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Hun gedachten gaan daarbij uit naar een rusthoek met groen, 
een plek waar men kan zitten, verpozen en praten. In het 
raadsvoorstel komt de ontbrekende fl 20.000,-- uit de gemeen
telijke pot. Onderstreept wordt nog eens dat het initiatief van het 
college past in het streven om een ontmoetingsplaats te 
scheppen: " ... een kunstwerk aan te kopen dat de omgeving en 
dan met name de rusthoek verfraait en de ontmoetingsplaats 
markeert." 

Echtpaar voor Bavel 
Het paar heeft een prominente plaats gekregen op het door 
Openbare Werken kort tevoren aangelegde rustieke plein. In het 
kader van de dorpskernvernieuwing was daar ruimte voor een 
kunstwerk. De man en de vrouw kijken vanaf hun hardstenen 
bank uit op het 'nieuwe' Bavel. Achter hen oude gevels en de 
kerk, voor hen de nieuwbouw in de verte. 
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LAURENTIUSBEELD VOOR ULVENHOUT 
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Sint
Laurentiuskerk te Ulvenhout heeft een parochiaan de kerk een 
groot houten beeld geschonken van Laurentius in de vlammen. 
Het beeld is gehouwen door de pastoor van Breskens Omer 
Gieliet. Omer Gieliet maakte ook het Mariabeeld in de kapel op de 
Bavelse Hei en het beeld van pater Damiaan bij het klooster van 
de paters aan de Seminarieweg te Bavel. 
Het Laurentiusbeeld weegt bij benadering 700kg en is 2 meter 
hoog. Het hout is van een plataan die in de tijd van Napoleion ge
plant is in Gent. Adam Verkooijen vervoerde het beeld van Bres
kens naar Ulvenhout. 
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EEN LAATSTE BERICHT 
Drik Koenraads werkte in de oorlog gedwongen in Duitsland. 
Op 11 mei 1944 scheef hij nog een brief aan zijn zus Marie. 
Toen werd het stil. Op 23 februari 1945 sneuvelde hij bij een 
bombardement op Pforzheim. Marie bewaart de laatste kaart 
zorgvuldig. De tekst van de kaart luidt: 

11-5-1945 Pforzheim 

Lieve Zuster 

Ik heb het potlood ook weer opgenomen om je een keertje te 
schrijven. Je bent me toch noch- niet vergeten ik hoor niets meer. 
Misschien geen tijd meer. Zo druk aan het dansen dat je mij zo 
maar vergeet. En Marie zit je nog niet in de fabriek ik heb ge
hoord dat de meisjes ook moeten hier zitten de meisjes ook alle
maal in de fabriek Of ze nog Mevrouw of niet in de fabriek Waar 
ik woon die vrouw ook een hele mevrouw net als waar jij werk 
voor voormiddag in de fapriek. En hoor je nog wat van die me
neer waar je werk of niet Zoals ik denk niet Die zit toch in Stalin
grad is niet en die stad hebben de Russen bijna of weet je dat al 
Het is te hopen voor hem dat ie daar weg is want anders hebt ie 
nog al n bombardement mee gemaakt want daar is het warm 
geweest. 
Nou Marie ik hoop van je het beste Je zult misschien ook wel 
eens klagen Oost West thuis ook niet best Maar hou je maar taai 
eens komt de tijd Marie Tot ziens Daag 

Afz. H. Koenraads 
Machinefabriek Bükker 
Zerrener Strasse 37 
Pforzheim (Baden) Deutschland 
Nederlandse taal 

Aan Marie Koenraads 
Ceintuurlaan 33 Breda 
Noord Braband 
Holland 



------------ ~P~fo~t;hr~tm-rr .3~ett-ung PFQRZHEJM 

Vom Bauernhof nach Pforzheim in den Tod 
r. ief bewegt steht ein 75-jähriger 

Mann mit seinem Sohn und des
sen Familie vor dem GroEgrab 

auf dem Hauptfriedhof, in dem die 
Gebeine derer liegen, die den scheckli
chen Luftangriff des 23. Februar 1945 
nicht überlebten. Zwei Jahre ist das her. 
Franciscus Koenraads ist zum ersten 
Mal in Deutschland. In Pforzheim trau
ert der Holländer urn seinen Bruder 
Hendrikus, den ~ie alle Dirk nannten. 
Dirk wäre an diesem Tag 74 Jahre alt 
geworden - wenn er nicht mit seinem 
Freund Adrianus .Jos" van Geldern 
und den anderen Bewohnern des Hau
ses Nummer 12 an der Westlichen 
erstickt wäre. Beide waren 20 Jahre aK 
deportiert aus ihrer Heima~ in Pforz
heim eingesetzt als Zwangsarbeiter. 

Frühling 1943 in Nieuw Ginneken. 
Dirk, der Jüngste der Familie Koen
raads, hat den Kriegsverpflichtungsbe
scheid erhalten, muss sich am Bahnhof 
in Breda einfinden zur Fahrt ins elsäs
sische Sankt Ludwig bei Mühlhausen. 
Er verabschiedet skh von seiner Mut
ter. Auf ihren besonderen Wunsch fährt 
er mit derri Fahrrad über die Schwelle 
des elterlichen Bauernhofs. Seine Mul
ter wird ihn nie wiedersehen. Im März 
1948 erhält Johanna Maria Koenraads 
übers Rote Kreuz die Nachrich~ ihr 
Sohn sei drei Jahre zuvor ,.in Pforzheim 
du.rch F!iegerangrili f.a!len" 

La er Rhemeo; emqt:a!ller. w:.rd uc 
bei der Firma Stotz-Kontakt in Hünin
gen-St. Ludwig als einer von vier nie
derländischen Zwangsarbeitern einge
setzt wird. Hier freundet er sich mit 
Adrianus van Geldern und Jakobus 
.,Ko" Nieuwenhuyzen an. 

Keine Details aus Fabrik 
Am ll. September 1943 müssen 

sich die drei Männer in Pforzheim 
melden. Koenraads arbeitet in der Ma
schinenfabrik Carl Bühler jr. an der 
ZerrennerstraEe. Untergebracht ist er 
gemeinsam mil seinem Freund van 
Geldern bei Familie Suedes an der 
Westlichen 12 - in jenem Haus, in dem 
sie später sterben sollten. ,,Mein Brudcr 
hat geschrieben, er fühlte sich da wohl, 
und er wurde nach Umständen gut 
ernährt", so Dirks Bruder gegenüber 
der PZ. 

Übcr Tätigkeit und Arbeitsumstän
de in der Fabrik darf Dirk nichts 
schreiben. Wenn er es trotzdem tu~ 
wird es von der Zcnsur mit roter Tinte 
unleserlich gemachl Franciscus Koen
raads: ,,Es wurde uns aber klar, dass die 
Zwangsarbeiter aus Polen und Russ
land weniger gut behandelt wurden. 
Die mussten auch ein Kennzeichen 

Als Zwangsarbelter kamen Hendrikus Koenraads (links) und Adrianus van Geldern nach 
Pforzheim. Sie starben beim Bombenangriff am 23. Februar 1945. Foto: privat 

sichtbar auf der Kleidung tragen. Ihnen 
wurde meistens in den Geschäften der 
Zutritt verweigert." 

Ansichtskarten beigefiigt 
Woche für Woche schrieb Dirk Koen

raads nach Hause, fügte Ansichtskarten 
bei, ,,damit wir Pforzheim und Umge
bung besser kennenlernen konnten", 
erinnert sich sein Bruder. Im Septem
ber brach die Korrcspondenz schlagar
tig ab - Dirks Familie vermute~ weil 
die Alliierten immer näher gegen 
Deutschland vorrückten. 

Überlebt hat nur der Dritte des 
Trios, Jakobus Nieuwenhuyzen. Zu ver
danken hal er das der Tatsache, dass 
sein Chef - .ein gewisser Herr Wankel" 
(Koenraads) - seinen Betrieb aus Angst 
vor den Alliierten nach Lindau am 
Bodensee verlegt Den Holländer 
nimmt er mil Van Nieuwenhuyzen 
verabschiedet sich am 9. Februar 1945 
von seinen Freunden, zwei Wochen vor 
dem Pforzheimer Flammeninferno. Im 
März erfährt er die Schreckensnach
richt auf dem Lindauer Bahnhof, einer 
Informationsbörse, die er regelmäEig 
aufsuchl 

lm Februar des vergangenen Jahres 
besuchten Franciscus Koenraads und 
sein ältester Bruder schlieElich· den 

Entschädigung 
Die deutsche Wirtschaft ist da
bei, sich zu blamieren: Von den 
angekündigten fünf Milliarden 
Mark, die man für den Entschä
digungsfonds zu Gunsten der 
Zwangsarbeiter sich zu sammeln 

• verpflichtete, fehlen wenige Wo
chen vor Frist-Ende noch 2, 1 
Milliarden Mark. Mutma!\lich 40 
Firmen in der Region profitierten 
im "Dritten Reich" vonden billi
gen Arbeitskräften aus dem 
Osten . 15 Unternehmen - wohl
gemerkt auch solche, die erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg ge
gründet wurden - haben sich 
bereit erklärt, Kompensations
zahlungen zu leisten oder gene
reil aus Solidaritätsgründen dem 
Entschädigungsfonds beizutre
ten . Die Liste reicht von der 
Dentaurum-Gruppe (!springen) 
über Henkel & Grosse, die Pforz
heimer Bau und Grund, Sonnet, 
die Stadtwerke Mühlacker bis zu 
Wieland und Witzenmann. o/ 
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VAN BOERENHOEVE 
NAAR DE DOOD IN PFORZHEIM. 
door Jan van der Westerlaken. 

Onder deze titel las ik een artikel in de Pforzheimer Zeitung van 
zaterdag 13 mei 2000. Pforzheim is gelegen tussen Karlsruhe ~n 
Stuttgart in Baden-Württemberg. Het verhaal gaat over Dn~ 
Koenraads uit Ulvenhout die samen met Adrianus van Gelderen b1J 
een bombardement op 23 februari 1945 om het leven is gekomen. 
Hierna volgt het artikel in een vrije vertaling. 

Diepbewogen staat een 75 jarige man met zijn zoon en zijn familie 
voor het massagraf op het kerkhof, waarin het gebeente ligt van 
degenen die bij het verschrikkelijke bombardement van 23 februari 
1945 om het leven gekomen zijn. 
Frans Koenraads is voor de eerste maal in Duitsland. In Pforzheim 
treurt de Nederlander om zijn broer Drik. Drik zou op deze dag 7 4 
jaar geworden zijn, als hij niet met zijn vriend Jos van Gelder~n _en 
de andere bewoners van het huis Wertlichen nr. 12 door verstikking 
om het leven gekomen zou zijn. Beiden waren 20 jaar, 
gedeporteerd uit hun vaderland en in Pforzheim ingezet als 
dwangarbeider. Het was lente 1943 in Nieuw-Ginneken, toen de 
jongste van het gezin Koenraads de tewerkstellingsoproe~ kreeg 
om zich naar het station van Breda te begeven voor een reis naar 
Sankt Ludwig bij Mühlhausen in de Elzas. Hij nam afscheid van 
zijn moeder. Op haar uitdrukkelijke wens rijdt hij met zijn fiets ov~r 
de drempel de ouderlijke hoeve uit. Zijn moeder zou hem nooit 
meer terugzien. In maart 1948 krijgt Johanna Maria Koenraads van 
het Rode Kruis het bericht dat haar zoon drie jaar geleden in 
Pforzheim bij een luchtaanval is omgekomen. Tussen deportatie en 
dood liggen twee jaren, die Drik eerst in de zuidelijke Elzas doet 
belanden, waar hij in het kamp Rheineck ingekwartierd werd en bij 
de firma Stoz-Kontakt in Hüningen-St.Ludwig als één van de vier 
Nederlandse dwangarbeiders ingezet werd. Hier wordt hij bevriend 
met Jos van Gelderen en Ko Nieuwenhuyzen. 

Op 11 september 1943 moeten de drie mannen zich in Pforzheim 
melden. Koenraads wordt te werk gesteld in de machinefabriek 
Carl Bühler jr. in de Zerrennerstrasse. 
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Hij wordt met zijn vriend Van Gelderen ondergebracht bij het gezin 
Suedes in de Westlichen nr. 12, het huis waarin ze later ook 
zouden omkomen. 
"Mijn broer heeft geschreven, dat hij zich daar thuis voelde en. er 
naar omstandigheden goed te eten kreeg", zo verklaarde Dnks 
broer tegenover de Pforzheimer Zeitung. 
Over de werkzaamheden en arbeidsomstandigheden in de fabriek 
mocht Drik niets schrijven. Als hij dat desondanks toch deed werd 
het door de censuur met rode inkt onleesbaar gemaakt. 
Frans Koenraads:"Het werd ons duidelijk dat de dwangarbeiders uit 
Polen en Rusland slechter behandeld werden. Die moesten ook 
een zichtbaar teken op hun kleding dragen. Hun werd meestal de 
toegang tot de winkels geweigerd. 

Elke week schreef Drik Koenraads naar huis en voegde er 
prentbriefkaarten bij "opdat wij Pforzheim en omgeving beter 
konden leren kennen" herinnert zijn broer zich. In september brak 
de correspondentie plotseling af, de familie van Drik vermoedt, 
omdat de geallieerden steeds dichter naar Duitsland oprukten. 
De derde van het trio n.l. Ko -Nieuwenhuyzen heeft het overleefd. 
Dat heeft hij te danken aan het feit, dat zijn chef, een zekere 
Wankel, zijn bedrijf uit angst voor de geallieerden naar Lindau aan 
het Bodenmeer verplaatst had. De Nederlander neemt hij 
mee.Nieuwenhuyzen neemt op 9 februari 1945 afscheid van zijn 
vrienden, twee weken voor het vlammeninferno van Pforzheim. 
In maart verneemt Ko het verschrikkelijke bericht op het station van 
Lindau waar hij regelmatig een informatiebeurs bezoekt. 

In februari van het afgelopen jaar bezochten Frans Koenraads en 
zijn vrouw uiteindelijk Ko Nieuwenhuijzen en zijn vrouw. Hij vertelde 
veel over Drik .... .. . 

Geroerd zei Koenraads :"Deze dag is voor mij onvergetelijk 
geworden". 

Artikel uit Pfortsheimer Zeitung dd 13.05.2000 
Vertaling : Jan van der Wester/aken 
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C 93 Ulvenhout 
Telefoon 291 
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Is meneer Van Dijk echt zo ziek dat 
hij het bed moet houden of heeft hij 
het met zijn huisarts op een akkoordje 
gegooid? In ieder geval was zo'n 
briefje goud waard en heel wat artsen 
waren bereid om zon.der enig onder
zoek verklaringen te geven dat de 
betrokken patiënt ernstig ziek was. 

In BvP 150 publiceerden we een fraaie foto van 28 heren en één 
dame voor het gemeentehuis· in Ginneken. We noemden het een 
onbekende bijeenkomst op een onbekende datum. 
Een aantal reacties kwam binnen, maar het blijkt dat de meeste 
personen niet meer herkend worden. 
Ad Jansen veronderstelt dat het een afscheid is van de gemeente 
Ginneken en Bavel op 31-12-1941; voor het gemeentehuis aan de 
Raadhuisstraat. 
Op die dag trad wrn burgemeester Th.E.Serraris (24) terug. 
Gemeentesecretaris A.G.Bastiaansen (11) was tot 26-1-1942 wnd 
burgemeester van de nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken. 
Wie waren het ? 
1 Th.H.E. van Wijmen (of dhr Van Aalst ?); 6 Houtvester 
P.M. Tutein Nolthenius; 7 Hein van Gestel; 11 A.G.Bastiaansen; 
16 Meeuwissen sr (met bolhoed) 21 dhr Serraris jr 23 freule 
Serraris (?); 24 Jhr Mr Th.E.Serraris; 25 F.van Unen, gem. ambt.; 
26 Van Aken (ambt.burg.stand) of dhr Beens; 27 Jan Verlegh; 28 
A. Vossenaar (gem.ambt.) 29 G.van Zwol(gem.ambt.) 

Onze informanten waren: Johan van Gestel; Ad Jansen; Wim 
Langen; Bibiche Verberk; Harrie Westerdijk. 
Aan hen veel dank. Wie weet er nog meer namen ? 



Foto 1: Huize Weilust aan de Heusdenhoutseweg, waarvan de 
achtjarige Bonaventura S.J.Havermans in 1787 de eerste steen 
mocht leggen (foto A. WJansen, 2004). 

Foto 2: Het herenhuis aan de Ulvenhoutselaan (nrs.9-13), zoals er 
dat in de jaren dertig van de twintigste eeuw uitzag. Bij de bevrijding 
van Breda op 29 october 1944 ging het in vlammen op. Van 1839 
tot 1852 was het eigendom van burgemeester Middelaer. 
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DE BURGEMEESTERS VAN GINNEKEN 
EN HUN HUIZEN, 1810-1942 
door Ad Jansen 

Inleiding 
De zelfstandige gemeente Ginneken en Bavel kwam tot stand in 
1810 en heeft tot 1 januari 1942 bestaan. Toen kwam Ginneken
dorp bij Breda, terwijl het restant van de oude gemeente werd 
voortgezet door de gemeente Nieuw-Ginneken. Tijdens de Franse 
Tijd heeft de gemeente drie maires gehad. Na de omwenteling in 
1813 volgde een overgangsperiode tot 1824, waarna de gemeente 
door vijf echte burgemeesters werd bestuurd. 
De huizen waarin deze magistraten hebben geresideerd zijn op een 
enkele na nog steeds in volle luister in het dorp of in de naaste 
omgeving terug te vinden 1

. Opvallend is, dat zowel de maires als 
de burgemeesters op een enkele uitzondering na gewoond hebben 
aan de Raadhuisstraat en aan het begin van de Ulvenhoutselaan. 

Het gemeentebestuur tussen 1810 en 1825 
Al in 1803 was het landsbestuur begonnen met de eerste opzet van 
een reorganisatie van het gemeentebestuur. Doel was om naar 
Frans model een scheiding tot stand te brengen tussen de rech
terlijke en de bestuurlijke macht 2. Eeuwenlang waren deze beide in 
handen geweest van de schepenbank onder leiding van de schout. 
In 1803 werd er een schout-civil benoemd met een college van 
zeven schepenen, dat belast was met de rechtspraak. 
In de praktijk veranderde er echter weinig, omdat het burgerlijk 
schepencollege en het rechtscollege uit dezelfde personen be
stond. 
Na de inlijving bij het Franse Keizerrijk in 1810 werd de scheiding 
echter straf doorgevoerd. Het gemeentebestuur bestond daarna uit 
een maire met een conseil municipal (gemeenteraad). 
De nieuwe orde werd ingesteld per 1 november 1810. De eerse 
maire was Bonaventura S.J.Havermans, die voordien al schout-civil 
was. 
In 1811 liet hij de eerste functie vallen om verder te gaan als 
vrederegtervan het nieuw opgerichte kantongerecht te Ginneken. 



Foto 3: Het herenhuis Raadhuisstraat 21 werd omstreeks 1845 
gebouwd door burgemeester Roelandus Buijsen. Het pand werd 
enkele jaren geleden geheel gerestaureerd (foto A. W.Jansen, 
2004). 

Foto 4: Burgemeester Van der Borch bewoonde Huize De 
Hondsdonk aan de Chaamseweg. 
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Havermans (1779-1854) was geboren te Breda. In 1803 huwde hij 
te Turnhout met de daar geboren Henrica Josepha Roberts (1770-
1809). Zijn vrouw overleed te Ginneken, waar het echtpaar woonde 
in het huis De Witte Zwaan aan de Markt (nr.16-18). Het huis was 
toen eigendom van Cornelis Knaap. Bonaventura was de zoon van 
Johannes Joseph Havermans en Anna Maria Floren. Vader 
bouwde en bewoonde het buiten Weilust (foto 1) aan de Heusden
houtseweg, waarvan Bonaventura in 1787 de eerste steen mocht 
leggen. Na de dood van de ouders werd het buiten in 1821 eigen
dom van Bon en zijn zuster. In 1835 kocht hij echter Ypelaar, waar 
hij in 1854 is overleden 3

. 

De tweede maire was Corneil van der Burcht van Lichtenbergh. Hij 
overleed echter reeds in 1813: 
In zijn plaats werd benoemd mr.Laurentius Beens, sedert 1812 
reeds notaire impéria/te Ginneken. In 1813 vertrokken de Fransen, 
maar mr. Laurens Beens kon zijn beide functies voortzetten respec
tievelijk als provisioneel burgemeesteren notaris. In 1819 kreeg de 
eerste functie weer de vroegere naam schout terug. Deze situatie 
heeft tot 1825 voort geduurd .• 
Beens (*1781, Breda; +1857, Breda) was notaris te Ginneken van 
1812 tot 1823. Hij woonde naast het gemeentehuis in de 
Raadhuisstraat, in het deftige huis met de naam St. Catharinen
hove (nr.8-10)4. Van 1823 tot 1842 resideerde hij als notaris in 
Breda. Ondanks het feit dat Beens nooit officieel de functie van 
burgemeester heeft bekleed, is het nieuwe plein op de plaats van 
touringcarbedrijf Hurkx achter de Raadhuisstraat naar hem Bur
gemeester Beenshof genoemd. 

Jan Jacob Middelaer (1824-1841) 
Ook Beens' opvolger Jan Jacob Middelaar ( *1782, B. op Zoom; 
+1866, Ginneken) was nog een jaar schout, voordat hij in 1825 de 
titel burgemeester kreeg. Aanvankelijk woonde hij in een fraaie 
dorpswoning genaamd De Gouden Leeuw aan de huidige Ginne
kenweg (nu nrs.229-235). 
In 1835 verkocht hij dit huis aan P.J.Cuijpers 5

. In 1839 kocht Mid
delaar de bierbrouwerij De Oude Roskam aan de Ulvenhoutselaan 
(nrs. 9-13). 



Foto 5: Het herenhuis Ulvenhoutselaan 7, vooraan links, was het 
woonhuis van burgemeester Passtoors (foto A. WJansen, 1987). 

Foto 6: Ulvenhoutselaan 7 werd in de jongste tijd ingericht tot 
kantoorpand (foto A. WJansen, 2004) 
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Vermoedelijk heeft hij het huis waarin vroeger een herberg en een 
logement was gevestigd, verbouwd tot een statig herenhuis, dat er 
tot aan de bevrijding in 1944 gestaan heeft (foto 2)6. Na zijn ontslag 
in 1841 als burgemeester was hij niet alleen bierbrouwer maar ook 
kantonrechter van Ginneken. Middelaer was tweemaal getrouwd. 
Uit zijn tweede huwelijk werden zeven kinderen geboren. In 1851 
werd hij voor de tweede maal weduwnaar. In 1852 verkocht hij het 
huis en woonde daarna als kantonrechter in een woning aan de 
Ginnekenweg ter hoogte van nr.330. 
Bij raadsbesluit van 28 november 1938 werd in het uitbreidingsplan 
Schoolakker een straat naar de eerste echte burgemeester van 
deze gemeente genoemd 7

. 

Roelandus Buijsen (1841-1881) 
De opvolger van Middelaer is maar liefst veertig jaar in functie ge
weest en is daarmee de langst residerende burgemeester van 
Ginneken en Bavel geweest. Voordat hij in 1841 in dit ambt werd 
benoemd was hij in die gemeente van 1830 tot 1833 al gemeente
secretaris geweest. Ook Roelandus Buijsen (*1805, Breda, +1881, 
Ginneken) heeft een burgemeesterswoning laten bouwen. In 1842 
kocht hij een dorpswoning op de hoek van de huidige Viandenlaan 
en de Raadhuisstraat, waarin tientallen jaren een grutterij gevestigd 
was geweest. Hij heeft de oude opstallen vermoedelijk geheel laten 
afbreken, waarna hij het herenhuis Raadhuisstraat 21 liet optrekken 
met daarnaast een kleine dienstwoning. Buijsen bleef ongehuwd. 
Na zijn dood werd het fraaie pand verkocht aan de oprichter van de 
Ginnekensche Tramwegmaatschappij Kuijtenbrouwer. Het heren
huis dat onlangs werd gerestaureerd, heeft uiterlijk de negentiende
eeuwse vorm geheel behouden (foto 3). 
Bij raadsbesluit van 30 mei 1930 kreeg een zijstraat van de toen
malige Ceintuurlaan (=Franklin Rooseveldtlaan) de naam Burge
meester Buijsenstraat. 

Mr. Willem Henri Baron van der Borch (1881-1908) 
Na de deftige ambtenaar Buijsen kreeg Ginneken in 1881 een adel
lijke burgemeester. 
Baron van der Borch ( 1848-1908) was samen met zijn zuster eige
naar van de landgoederen Hondsdonk en Luchtenburg aan de 
Chaamseweg. Hij woonde zelf op Huize de Hondsdonk (foto 4). 
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Vlnr Mr Bonaventura S.J. Haverm·ans, in 1810 de eerste maire; 
Jan Jacob Middelaer, de 1e burgemeester, 1825-1841; 
Roelandus Buijsen , 1841-1881 
Mr E. H.E. Baron van der Borch 1881-1908 
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Willem C.J.Passtoors 1908-1916 Jhr mr Th.E. Serraris 1916-1942 

Voor zijn benoeming tot burgemeester was hij van 1873 tot 1881 
schoolopziener. Hij bleef ongehuwd 8

. 

Bij besluit van de gemeenteraad van Ginneken werd op 10 oktober 
1926 de een jaar tevoren aangelegde ·straat langs de verlegde rivier 
de Mark naar Baron van der Borch vernoemd. 

Willem Casper Joseph Passtoors (1908-1916) 
Burgemeester Buijsen had Ginneken 40 jaar bestuurd en Baron van 
der Borch 27 jaar. Burgemeester Passtoors ( *1856, Zundert_+ -
1916) stierf reeds na acht jaar het ambt bekleed te hebben, Hij liet 
een gezin na met vijf kinderen. De burgervader werd ter aarde 
besteld op het kerkhof van de Laurentiusparochie aan de Kerkhof
weg, waar zijn grafmonument nog steeds aanwezig is 9

. 

Passtoors was een geheel andere bestuurder dan zijn voorgan
gers. Hij was een man van eenvoudige afkomst, die in katholieke 
kringen zeer geacht werd door zijn werk voor de gemeenschap. In 
1888 richtte hij te Amsterdam de R.K. Volksbond op, een sociale 
organisatie voor arbeiders en middenstanders. Gedurende dertien 
jaar was hij lid van de Tweede Kamer voor het district Beverwijk. 
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Foto 7: Het herenhuis Raadhuisstraat 1 na de recente . herbouw 
(foto A. W.Jansen, 2004). 

Tijdens zijn ambtsperiode in Ginneken woonde de familie Passtoors 
in het herenhuis Ulvenhoutselaan 7 (foto 5), dat tot de bezittingen 
behoorde van de eigenaar van het landgoed Anneville te Ulven
hout, de familie Cuijpers-Storm. Het deftige herenhuis aan de Ul
venhoutselaan heeft zijn huidige vorm gekregen in 1898, toen een 
lagere dorpswoning werd herbouwd en verhoogd met een 
verdieping. In de jongste tijd is het nog aanzienlijk van aanzien 
veranderd ten behoeve van het gebruik als kantoorpand (foto 6). 
Ook burgemeester Passtoors kreeg een eigen straatnaam. Op 20 
januari 1925 nam de raad van de gemeente Ginneken het besluit 
om een zijstraat van de Baronieiaan die eerst Julianalaan heette, 
naar hem te hernoemen. 

.overzicht van de maires en burgemeesters, 1810-1942 

naam titel periode woonhuis 

Bonaventura S.J.Havermans maire 1810-1811 De Witte Zwaen, 

J. C.v.d. Burcht 
van Ligtenbergh 

Mr. Laurens Beens 

Jan Jacob Middelaer 

235; 

Roelandus Buijsen 

maire 

maire 

Markt 16-18; 
Weilust, Heusd.h.weg; 

1811-1813 

1813-1813 St. Catharinenhove, 
Raadhuisstraat 8-10 

prov.burgem. 1813-1819 
schout 1819-1824 

schout 1824-1825 De Gouden Leeuw,; 
burgemeester 1825-1841 Ginnekenweg 229-

De Oude Roskam, 

Ulvenhoutselaan 9-13; 

burgemeester 1841-1881 Raadhuisstraat 21; 

Mr.E.H.E.Baron v. d. Borch idem 1881-1908 Huize De Hondsdonk; 

Willem C.J.Passtoors idem 1908-1916 Ulvenhoutselaan 7; 

Jhr.mr.Theodore E.Serraris idem 1916-1940 Raadhuisstraat 1; 
waarnemend 1940-1942 

Jhr.mr.Theodore Emanuel Serraris (1916-1942) 
Na de man uit het volk trad in 1916 opnieuw een adelijke burge
meester aan. Toen hij op 16 juli 1940 de pensioengerechtelijke leef
tijd bereikte, was het einde van de gemeente Ginneken en Bavel 
nabij. Serraris (*1875, 's-Hertogenbosch; + 1946, Ginneken) was 
tot de dag van de annexatie door Breda waarnemend burgemees
ter. 
Deze functie vervulde hij nogmaals enkele maanden na de 
bevrijding in 1944, nu echter als waarnemend burgemeester van de 
gemeente Nieuw-Ginneken. Hij overleed een jaar na het einde van 
de Tweede Wereldoorlog op de leeftijd van 71 jaar. Na de bevrij
ding deed hij riog verwoede pogingen om de tijdens de Duitse be
zetting doorgevoerde annexatie ongedaan te maken. Tot zijn grote 
teleurstelling had dit geen resultaat 10

. 
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Uit zijn huwelijk met M.P.G Baronesse van Oldeneel tot Oldenzeel 
werden vijf kinderen geboren. 
Na zijn benoeming in Ginneken kocht Serraris van J.K.H.F Sieg
mund het grote herenhuis Raadhuisstraat 1. Het enorme pand heeft 
een ontstaansgeschiedenis van meer dan drie eeuwen. In de 
achttiend~ eeuw st?nd er een voorname dorpswoning, genaamd 
Het Draa1erken. Hier woonde toen de ambtenarenfamilie Van 
Opst~II. Rond 1800 was het pand eigendom van J.L.Trip, een be
langnJke bestuursambtenaar uit de Bataafse Tijd. In de negentiende 
eeuw "".'oonde er tweemaal een geneesheer. Het was halfweg die 
eeuw eigendom van Prosper Cuijpers van Velthoven. In die tijd ont
stond het grote herenhuis, dat toen echter maar één verdieping 
telde en bekroond werd door een zadeldak. Omstreeks 1900 werd 
het huis ?o~r de fabrikanten-weduwe Van der Drift verhoogd met 
een verdieping. Nadat de familie Serraris de woning had verlaten 
raakte het herenhuis in verval. 
Eerst enkele jaren geleden viel het besluit om het pand geheel afte 
breken en uiterlijk in precies dezelfde vorm te herbouwen. Het is nu 
een combinatie van kantoren met er boven appartementen (foto 7). 
In te~enstell_i_ng tot zijn voorgangers werd burgemeester Serraris 
nog tijdens Zijn ambtsperiode geëerd met een straatnaam. 
Bij besluit van de raad werd 30 juni 1936 een zijstraat van de 
huidige Ginnekenweg naar hem genoemd. 
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HERINNERINGEN 

DE BEVRIJDING VAN BAVEL 
ZESTIG JAAR GELEDEN WAT EEN TIJD 
door Jan Jorissen 

De geallieerden waren op komst. Vanaf de Belgische grens 
hoorden wij het kanongebulder van de tanks en ander geschut. 
Onze hoop op bevrijding kwam nader en nader, en samen met 
Thé de smid zat ik op een bank bij de smederij, nieuwsgierig, 
wat er in die nachtelijke uren kon voorvallen. 
Vliegtuigen, die soms voor de maan schoven, lichtkogels, zoek
lichten die af en toe een toestel in hun lichtbundels hadden 
gevangen. 
Opeens hoorden wij een vreemd geluid naderbij komen. Waren 
het onze bevrijders? 
Wij slopen naar de straat en om de hoek van de tuin konden we 
onze ogen niet geloven! Terugtrekkende Duitsers! En hoe! Ze 
waren op de vlucht! 

Afgematte, doodvermoeide soldaten, lopend, op fietsen zonder 
banden met volgepropte bagagedragers, auto's zonder benzine 
getrokken door paarden die her en -der uit de stal gestolen wa
ren, letterlijk op één klomp en één laars, verslagen, uitgeput! 
Wij verstopten ons in een boerenkar die op het erf stond en 
konden zo die wanordelijke troep gadeslaan. Net op tijd! 
Opeens klonk in het nachtelijk uur het bevel: Halt! 
De moffen kregen even rust. De veldfles kwam te voorschijn, 
een boterham, een appel, enzovoort. Maar tot onze grote schrik 
maakten tientallen soldaten gebruik van de pauze om een plas 
te maken tegen de wielen van de kar waarin wij verscholen 
lagen. Daar hadden wij niet op gerekend! Na een kwartiertje 
trok het overschot van de eens zo trotse wehrmacht verder, en 
opgelucht en blij zochten wij ons veilige bedje op. 
Die laatste dagen sliepen wij in de kelder. Een paar dekens 
waren uitgespreid op de aardappelvoorraad en daarop lagen 
Vader, Moeder met tien kinderen op de bevrijding te wachten. 

--
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En eindelijk die zaterdagmorgen hoorden wij het gerammel van 
Poolse tanks. Ze waren in het "Haantje"! We werden getrak
teerd op Tjoklat en Papizoska's (Engelse sigaretten). Dat was 
heel wat anders dan "Fleur de Matras" (Belgische shag). 
De Polen vroegen de weg naar het Seminarie IJpelaar. 
Kiske van de Laar, zat als hij was, klom op de tank, zette zich 
op de loop van het gevaarte, zwaaiend naar zijn uitgelaten 
dorpsgenoten. 
IJpelaar werd bevrijd, en mijn vader, nieuwsgierig als hij was, 
pakte zijn fiets en ging een kijkje nemen, onder luid protest van 
mijn moeder. Dat is hem niet best bekomen. Verschillende 
boerderijen afgebrand (zie het uitgebreide verhaal van Jac 
Jespers in: Tussen Witte Wolk en Anneville). De Polen gaven 
mijn vader de opdracht de gesneuvelde S.S.-ers mee op te 
ruimen! Dat had hij niet verwacht! Met knikkende knieën is hij 
weer thuis gekomen. Hij had geen eten meer nodig en is met 
een witte neus in bed gekropen. "Net goed", zei mijn boze 
moeder. 

Ik heb aan de oorlog veel goede vrienden overgehouden. Toen 
Breda ingenomen was, heb ik Tony, een schuchtere, verlegen 
Pool, als hij weer naar Bavel was gelopen, terug gebracht naar 
zijn kwartier, ook lopend natuurlijk, met de stille wens, dat er 
wel eens een blikje Players over zou schieten. Voor wat hoort 
wat, nietwaar! 
Vijftig jaar na de bevrijding kreeg ik een briefkaart uit Polen, van 
Longin, onze huisvriend. Nadien ben ik nog een keer of vijf naar 
Polen, Tuchola, zijn woonplaats geweest. 
Dankbare bevrijders, maar ze hebben het niet gemakkelijk 
gehad. Ze verdienen méér! 

0 
C. 

1~ H. CHYllHSKI PWPW 69 
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SOLDAAT VAN ORANJE: 
'ANNEVILLE 'N SPROOKJE' 
door Rinze Brandsma. 

Koningin Wilhelmina zei achteraf: "Anneville, dat was onze sprookjestijd." 
Het waren de laatste woorden die haar 'Soldaat van Oranje' Erik 
Hazelhoff Roelfzema met haar wandelde, toen hij afscheid van de oude 
koningin nam. Zaterdag 19 april haalde Hazelhoff zijn herinneringen aan 
die sprookjestijd op - op het landgoed Anneville onder Ulvenhout. Hij 
plantte er een eikenboompje en onthulde een plaquette. 

Hij is nu 86, de Soldaat van Oranje die door de gelijknamige film(met 
Rutger Hauer en Jeroen Krabbé) nog beroemder werd dan door zijn 
autobiografieën. Wat krakkemikkiger dan in die glorieuze tijd, toen hij als 
adjudant van koningin Wilhelmina aan haar zijde terugkeerde in het 
bevrijde zuiden van Nederland, 2 mei 1945. Maar nog steeds een 
meeslepend verteller. Voor het eerst was hij zaterdagmiddag terug op 
Anneville en praatte er met de toenmalige buren van het landgoed, Ulven
houtse boeren die de koningin en haar staf met biefstukken een 
aardbeien zo onthaalden en ~rwenden dat Wilhelmina zich er voor 
schaamde. En met leden van de voormalige staf van Prins Bernhard, die 
Anneville een tijd als zijn hoofdkwartier gebruikte. Het begon met een 
zinnetje in de boeken van Hazelhoff, die autobiografieën over zijn 
ongelooflijke avonturen als Leids student, Engelandvaarder, RAF-piloot 
en als adjudant van Wilhelmina de beroemdste Soldaat van Oranje. 

"In de Ulvenhoutse bossen, een paar kilometer ten zuiden van Breda, 
stond het buiten 'Anneville'. Staat het er nog?", vroeg hij zich af. 
José Bontje uit Zoetermeer las het zinnetje en belde de VVV in Breda. 
Daar konden ze haar geen antwoord geven. 
Nooit van Anneville gehoord(!!) 
Maar het Breda's Museum kon haar later wel bevestigen dat Anneville er 
nog steeds is. Ze nam de trein naar Breda, huurde er een fiets en 
peddelde naar de Ulvenhoutse bossen. Via de uitgeverij van Hazelhoff 
boeken stuurde ze de foto's van Anneville naar de avontuur/schrijver, die 
op Hawaii woont. Hij reageerde opgetogen. José Bontje probeerde, eerst 
in Den Haag en daarna in de gemeente Alphen-Chaam (waar Anneville 
nu ligt), Hazelhoff te eren door een straat naar hem te vernoemen, maar 
de regels verhinderen dat. Dus werd het een andere symbolische hande
ling om 'deze unieke plek' en die bijzondere Nederlander recht te doen. 
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"Ik herinnerde me geen flikker van Anneville", zegt de Soldaat van Oranje 
zaterdag eerlijk. "Maar toen we de oprijlaan insloegen, kwamen alle 
beelden terug. Het was ook voor mij een geweldige tijd hier. We hadden 
het hier prima. De boeren hier in Ulvenhout waren ontzaglijk gul en 
bezorgden ons meer eieren, melk, biefstuk en aardbeien dan we op 
konden. Koningin Wilhelmina wilde daar niets of nauwelijks wat van 
gebruiken, ze vroeg ons steeds of 'de andere mensen' in Nederland dat 
eten ook konden krijgen. 
Drie van die Ulvenhoutse boeren - nog steeds buren van Anneville - zitten 
in het Koetshuis aan Hazelhoffs zijde net zo hard na te genieten van alle 
herinneringen. Adrianus Smeekens, Toon van Exel en Piet Jacobs (alle 
drie uit 1918), vertellen vol lof over 'de Willemien'. "Ze liep hier vrij rond, 
kwam kijken bij onze boerderij die was afgebrand omdat hier kort tevoren 
hard gevochten was. We hebben nog met Juliaantje gedanst toen Wil
helmina vertrok om weer naar Den Haag en Het Loo te gaan. Ze gaf een 
groot feest op Anneville. Met worstenbrood en bier. Ze waren aardig, 
vreselijk aardig". 
Smeekens knipoogt: "Wij waren haar hofleveranciers, dat waren we". 

uit: BN/De Stem van 21 april 2003 
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HET SPROOKJE VAN GEERSBROEK 
TEKST VAN EEN RADIOGESPREK AVRO RADIO (MEI 1950) 
uitgeschreven door Jac Jespers 

Reporter: Zeg,meneer Thijssen, het was dus voor U vroeg dag 
hè, vijf mei, kwamen ze U wekken? 
Thijssen: Nee, we waren al uit de veren. 't Was een nacht dat je 
eigenlijk voor dag en dauw wakker was door de emotie van de 
votige avond. 
Reporter: U zegt, de vorige avond. Dat was de avond van de 
vierde mei. 
Thijssen: Dat was de avond van de vierde mei. 
Reporter: Wat gebeurde er toen? 
Thijssen: Toen hoorde ik, terwijl ik op visite was in Breda om 9 
uur door de radio dat het land was bevrijd. Waarmee de visite 
eigenlijk werd opgeheven en we ook maar weer recht naar 
Anneville zijn gegaan. 

Struijs: Toen het bericht kwam dat Duitsland gecapituleerd had, 
dat was omstreeks negen uur, was ik toevallig in Ulvenhout, op 
een vergadering. 
En 't was net of nog erger als dat de kerk uitgaat. Alles stroomde 
naar Anneville. En ik natuurlijk ook ·mee. En onderweg werden 
alle hagen leeggeplukt van de bloemen, die in het veld stonden. 
En duizenden waren er direct, dat kan ik wel zeggen. Met bloe
men in d'r hand. Maar er stind een wacht . Na en poosje gewacht 
stroomde nog al meer en nog al meer tot dat op het laatst ie
mand het lied aanhaalde: "In naam van Oranje doe open de 
poort." 
En toen blijkbaar heeft Koningin Wilhelmina dat gehoord of ze 
heeft bericht ontvangen. En toen gaf ze toestemming om de 
poort te openen en kwam ze met prinses Juliana op het bordes. 
De eerste bloemen, die het eerst was, was het gelukkigst want 
die kon de Koningin de bloemen aanbieden. Die nam ze ook 
direct aan. Nou ja ze kon die duizenden bloempaketten, kon ze 
natuurlijk niet verwerken in d'r armen. En toen hebben ze ze 
maar aan de voeten gelegd. En ik kan wel zeggen, na verloop 
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van een half uur, nou toen hadden we eigenlijk moeite .... kon de 
Koningin bijna niet meer boven de bloemen uitkijken. 
En dat heeft zo geduurd van 10 uur kan ik wel zeggen nou tot 
diep in de nacht. 

Reporter: En U Maas? 
Maas sr.: Ik ben de naaste buurman geweest van de Koningin. 
Reporter: De naaste buurman. en hoe was Uw eerste ont
moeting met Koningin Wilhelmina? 

Maas sr.: De eerste ontmoeting dat was natuurlijk toen ze hier de 
toog aangenomen heeft hè. Toen is ze uit de auto gestapt, bij de 
toog om de mensen te bedanken. 
Reporter: De toog dat is de poort is het niet? 
Maas sr.: Dat is de poort. En toen is ze te voet hier naar toe 
gewandeld. En toen is ze eerst bij van Hoek aangegaan. 
Reporter: Van Hoek, die woont hier vlak bij? 
Maas sr.: Daar heeft ze eerst kennis mee gemaakt, met juffrouw 
van Hoek. Met de kinderen en toen is ze bij mij gekomen en toen 
stond ik aan mijn erf. 
En toen heeft ze mij de hand gedrukt. De vrouw de hand gedrukt 
en ook mijn dochters. 
Reporter: Een koninklijke handdruk dus. 
Maas sr.: Dus ik heb twee kere de hand goed gedrukt en stevig. 
Thijssen: Ja maar Maas, nou zegde 't eigenlijk nog niet goed 
want ge het oe vrouw weg gedouwe. Die stond bij de Koningin te 
praten. En toen hedde oe vrouw met oe elleboog weggedouwe 
en toen moesde gij de hand hebbe. En toen zeide: Ja maar ik 
ben de naaste buurman Majesteit. Zo was het Maas. 
Maas sr.: Ja da ken goed. 
Struijs: Nou maar ik weet niet meneer Thijssen of U dat nog ge
zien hebt daar aan die toog met Sie Maas. Toen zei ze: Dag 
residentie. 
Thijssen: Ah juist. 
Struijs: Daar werd natuurlijk verschrikkelijk mee gelachen. Maar 
ja 't was allemaal en dat kunde ze ook niet kwalijk nemen voor 
iedereen een begin hè 
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Reporter: Was U ook niet de man meneer Thijssen die gezorgd 
heeft dat laat ik zeggen van begin af aan de kok van Annevillle 
de kok van hare Majesteit laat ik zeggen zijn werk goed kon 
doen? 

Thijssen: Kijk 'ns uh, toen de hofhouding hier kwam op Anneville 
zaten deze mensen zoals we dat populair noemen als een kat in 
een vreemd pakhuis. Ze wisten natuurlijk waar dit te krijgen was 
of dat te halen was. En voor een dergelijk hoog gezelschap en 
betrekkelijk uitgebreid gezelschap is nogal het een en ander 
nodig. De buurtgenoten waren spontaan genoeg om direct te 
geven van hun zelf wat ze hadden. Dat waren, ze gaven hun 
eieren. En het volgende was . natuurlijk het grote gebrek in die 
begin maand van mei, van groente. Maar had ik daar voor een 
goeie vriend die ook een bewoner was va:, Geersbroek. Dat was 
onze heer Struijs. En die heeft 'm op meesterlijke wijze dat voor 
zijn rekening genomen, dat zal de heer Struijs het beste kunnen 
vertellen hoe of ie dat aan de vork heeft gestoken, om dat voor 
elkaar te boksen. 

Struijs: Ja kijk eens toen kwam die kok die kwam bij me en die 
vroeg aan mij om groente. Ik zeg: Ja ik heb niks geen groente 
als wat sla. Hij zegt: 't Is zo schaars met de groente. Ik zeg voor 
de Koningin daar zijn groente volop, al zijn ze nou niet op 
Geersbroek ik kan ze wel krijgen. En toen, want toen de Duitsers 
hier waren, die sneden bij mij de koren eraf en toen mijn vrouw 
er wat van zei toen trokken ze d'r revolver. En dat doet de 
Koningin niet. Dus die Koningin die kan volop groente krijgen 
hoor. Zoveel als ze maar wil. Daar is ie mee naar huis gegaan. 
Blijkbaar en direct is een hofdame gekomen en die vroeg of ik 
kans zou zien om aan groente te komen.Ik zeg wel zeker. Ik heb 
goede relaties met de directeur van de veiling, dus ik wil graag 
even naar de veiling. En dan kunt U krijgen wat U wilt. En 
zodoende was de groentekwestie opgelost voor Hare Majesteit 
de Koningin. En toen zeg ik Ga eens naar Maas die zal voor 
verder zorgen. En ik geloof meneer Maas dat U daar inderdaad 
direct voor gezorgd hebt, wat aardbeien betreft enzovoort. Hè 
vertel U zo maar eens wat daarvan gebeurd is. 
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Maas sr.: Ja ik heb de eerste eieren gebracht. De eerste 25 
eieren. 
Zaterdags is de Koningin gekomen 's zaterdagsmiddags en ';s 
zondagsmorgens heeft mijn dochter die heeft de eerste 25 
eieren mee een mooi strikje d'r aan. 
Reporter: Een oranje strikje. 
Maas sr.: Een oranje strikske en met de complimenten aan de 
Koningin Wilhelmina. 
Reporter: Van haar naaste buurman zoals U daarnet zei. 
Dat de_ Koningin dat op prijs gesteld heeft, mijnheer Struijs dat 
geloof~~ wel dat bewezen is door dat ze deelname aan het grote 
feest btj Heestermans. En dat is hier geloof ik het begrip van de 
omgeving niet? Weet U daar nog meer van? 

Struijs: Ja kijk eens we hebben toen het feest gevierd, we 
hadden toen een kinderfeest georganiseerd. Voor de kinderen 
zeer_ zeker en een voetbalmatch. Nou toen was het toevallig een 
beetje slecht weer, toen is dat feest plaats kunnen hebben in de 
schuur. Daar waren de kinderen 's middags allemaal volop aan 't 
fees_te~ en toe~ kregen we bericht als dat Hare Majesteit de 
~?rnngm -~n Prinses Juliana even daarbij tegenwoordig wouen 
Zijn. Ze Zijn gekomen maar dat even dat is eigenlijk dat zijn uren 
geworden want de Koningin Wilhelmina en prinses Juliana die 
vonden het zo fijn blijkbaar dat ze het gehele kinderfeest hebben 
meegemaakt. En toen 's avonds hebben de groten dat feest 
gehad, alle ouwers, en daar zijn alle hofdames bij tegenwoordig 
geweest. Want toevallig 's middags sprak ik nog een hofdame. 
Toen zei ze of ze er ook bij mocht zijn. En toen heb ik lachend 
aan die hofdame gevraagd of ze nie lezen kon. Ik zeg want 't 
staat toch aan weerskanten aan de ingang met grote letters 
aangeplakt dat 't toegankelijk was voor alle bewoners van 
Geersbroek. En ik zeg, bent U dan geen bewoner van 
Geersbroek ? Lachend zei ze: Ja dat ben ik eigenlijk ook. En 
zodoende alle hofdames hebben 's avonds het feest tot laat in de 
nacht meegemaakt. 
Reporter:En het afscheid van Anneville was dat nou groter feest 
dan het feest bij Heestermans?. · 
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Struijs: Ja kijk eens ik kan zeggen wat het grootste geweest is 't 
was natuurlijk zo daar was hare majesteit de Koningin en prin
ses Juliana ook bij tegenwoordig. 
En 't leukste wat we vonden dat die jonge jongens, ik was er 
natuurlijk te oud voor al, maar die jonge jongens de Koningin ten 
dans vroegen en dat ze ik kan zeggen met verschillende een 
dans gedaan heeft. 
De eerste die de brutale schoenen aantrok, was Theo Maas, de 
zoon van de naaste buurman. Die deed 't het eerst. 

Reporter: Die vroeg prinsen Juliana ten dans? 
Struijs: Die vroeg prinses Juliana ten dans wat ze zeer spontaan 
aannam. En die heeft er een. gezellige dans mee gemaakt. En 
toen was het hek van den dam. 
Reporter: Maas, is dat zo? 
Maas jr.: Ja zeker meneer. Dat is zo want ik was er zeer mee 
vereerd dat de Koningin of de prinses Juliana eigenlijk 
toestemde om met mij te dansen. Want ik ben ook maar een 
gewone boerenjongen. Ik ging zelf nar de prinses toe en ik vroeg 
Koninklijke Hoogheid mag ik êleze dans van U? 
Reporter: En wat zei prinses Juliana? 
Maas jr.: Prinses Juliana stemde er direct in toe. En wij aan 't 
dansen .. 
Reporter: Wat Maas? . 
Maas jr.: We gingen foxtrot dansen meneer. En 't ging zalig. 
Reporter: Dat ging zalig? 
Maas jr.: Ja 

Thuijssen: Ja mar Theo ze kende jou goed jij je was 's morgens 
met de mooiste praalwagen en met de mooiste paarden ervoor 
was jij voor gekomen. En die praalwagen had nog wel zo'n 
indruk genaakt toen op de prinses Juliana want er stond op de 
boeg de drie namen van de prinsesjes en gij bent nou niet de 
kleinste 
Maas jr.: Nee meneer. 
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Thuijssen: Gij was een flinke kerel, die bij die paarden stond. 
Niet waar dus de prinsen Juliana die heeft toen ook heel goed 
gezien wie gij was. Dus die heeft het toch heel prettig gevonden 
dat gij ze om den dans kwam vragen. 

Struijs: 't Was alleen Maas maar zo jammer dat die onweersbui 
kwam. En dat we moesten gaan vluchten. Op het terras buiten 
wat zo fijn was. Direct werden alle wagens uit de garage 
getrokken en de garage met koplampen verlicht en het feest zou 
in de garage verder gevoerd worden. Maar verschillende moe
ders die dachten natuurlijk omdat het zo'n bar onweer was om 
d'r kinderen. En toen bood direct koningin Wilhelmina alle 
wagens aan die ze had, ook haar eigen wagen, om die moeders 
allemaal naar d'r kinderen te gaan kijken. 
Het feest ging weer gewoon door en de moeders die kwamen 
allemaal in 't gros weer terug. 
Reporter: En wat hebben jullie toen gegeten? 

Struijs: Ja kijk eens toen hebben we eigenlijk van alles gegeten. 
We hebben eerst kregen we kip taart daarna kregen we en bier 
volop. Nou en da was fijn want dat was goed Engels overzees 
bier. 
Thuijssen: Van de brouwerij de Drie Hoefijzers. 
Struijs: Nou hadden wij natuurlijk in een hele tijd dat niet meer 
gezien, dus dat kwam natuurlijk .... . We kregen de beste Engelse 
sigaretten, kortom we kregen van alles. Maar na afloop kregen 
we nog worstenbrood. Hoe ze daar nou eigenlijk toe gekotnme 
was, dat blijkt weer dat ze direct met onze plaatselijke gebruiken 
op de hoogte was, want er mag niks te doen zijn, worstenbrood 
moet er zijn. En ik kan me nog zo levendig herinneren dat ze 
naast me stond en dat ze ook net worstenbrood in de hand stond 
en toen heb ik zo maar lachende tegen d'r gezegd: "Ach 
majesteit agge d'r zo een stuk of zes zeven op het dan slaapte 
vannacht goed." 
Reporter: Nou toen brak natuurlijk de dag aan na het feest zo is 
het altijd in het leven dat Geersbroek geen resideHtie meer zou 
zijn, is 't niet Maas senior. 
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Maas sr.: Ja zeker mener want 's anderdaags ging ik bij meneer 
Constant Rebecque en tegen mij vroeg mevrouw Hoe is 't nu op 
Anneville? Ik zeg Anneville is uitgestorven, nu de Koningin weg 
is. 
Thuijssen: Weet je nog wel Maas toen de Koningin weg ging? 
Dat de auto stapvoets is gereden eerst heeft ze gekeken totdat 
ze jullie niet meer zag en toen heeft ze gekeken tot de volgende 
buren en gewuifd tot ze om de hoek was nietwaar dat was het 
laatste dat was het eigenlijke uiteindelijke afscheid dat wij als 
naaste buren van haar hebben mogen meemaken. Jij hebt tot 
het laatste toe ook nog staan zwaaien en je vrouw en Sjaantje en 
juffrouw van Hoek. Allemaal hebben ze d'r bij gestaan, en staan 
zwaaien toen de Koningin voorbij trok. 

Rouppe v.d.Voort: Ja en dan mag ik tot slot als burgemeester 
van deze plaats want ik zal U even vertellen Geersbroek dat 
maakt een deel uit van Ulvenhout en dat is weer een deel van de 
gemeente Nieuw-Ginneken bij Breda. 
En ik kan U wel zeggen dat toen het Koninklijk gezin weg ging er 
toen een grote leegte was vooral op Geersbroek en dat het 
sprookje van Geersbroek dat werkelijk een sprookje leek het of 
dat het geweest was al hoewel het werkelijkheid was maar dit 
zou blijken nog lang te blijven doorleven, 
En waarom blijft het lang doorleven? Omdat hier gebleken is het 
grote medeleven van het koninklijk gezin met haar onderdanen 
en dat haar onderdanen ook getoond hebben te kunnen 
meeleven en te willen meeleven met het Koninklijk gezin omdat 
het voortspruit uit de liefde en aanhankelijkheid van het 
Koninklijk gezin. De tijd van 3 mei tot 17 juni 1945 die de 
Koningin met haar gezin, Koningin Wilhelmina dus, en prinses 
Juliana want hier spreken ze altijd over koningin Wilhelmina al 
hoewel ze van koningin Juliana even veel houden, die zouden 
werkelijk bij de mensen tot lange tijden in het geheugen blijven 
en d'r is maart een hoop bij alle mensen dat het hele Koninklijke 
gezin, dat het hier nog eens zal vertoeven in ons midden opdat 
ze andermaal gelegenheid krijgen om hun grote aanhankelijk
heid aan het Koninklijk gezin te bewijzen 
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En mag ik daarom meneer Thuijssen, Maas sr., Struijs en Theo 
Maas, Maas junior hier allemaal uitnodigen om met mij in te 
stemmen: Leve het Huis van Oranje, leven onze Koningin en 
leven de Prinses en de Prins. Hiep, hiep: 
Hoera, hoera, hoera: 

(Het artikel is een letterlijke weergave van het radiogesprek. 
Het is dus in spreektaal geschreven.) 

BEVRIJDINGS-FIETSTOCHT 
De Dorpsraad van Ulvenhout heeft ter gelegenheid van 60 jaar 
bevrijding een fietstocht samengesteld langs getroffen panden en 
langs plaatsen die van belang zijn geweest tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Zaterdag 30 oktober start bij het museum 13.30 u. 
Aansluitend aan de fietstocht kunt u de tentoonstelling in het mu-
eum bezoeken tot 17 .00 uur. 

Op zondag 31 oktober vindt er om 10.00 uur een herdenkings
dienst plaats in de Laurentiuskerk met medewerking van het 
gemengd koor. Na de dienst is er een korte plechtigheid bij het 
monument op het kerkhof. Met de kranslegging en de Last Post 
wordt de plechtigheid afgesloten. 
Na afloop kan er in de kerk nagepraat worden onder het genot 
van een kop koffie. 

TENTOONSTELLING KERK BAVEL 
De dorpsraad in Bavel laat zaterdagmiddag om 13.50 de klokk~n 
luiden om het bevrijdingsfeest luister bij te zetten. De harmonie 
rijdt enkele uren met de bus door Bavel en het uitgestrekte buiten
gebied. Om 16.30 is er een herdenking bij het oorlogsmonument. 
Na de gezinsviering van 17.00 uur is er tot 20.00 uur een 
tentoonstelling te zien van Bavelse verenigingen. Paulus toont er 
foto's uit die tijd. 
Ook op zondag is de tentoonstelling te bezichtigen tot 18.00 uur. 
Ondertussen rijdt een historisch militair konvooi door Bavel. 
Op maandag 1 november zullen de schoolkinderen de tentoon-
stelling bezichtigen. 
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Een pagina uit het boek van de ereburgers van de gemeente 
Nieuw-Ginneken. Onze waardering voor de Polen spreekt er uit 
Het ereboek wordt permanent tentoongesteld in het museum van 
Paulus 

HEET VAN DE NAALD 
In 1946 verscheen er van de hand van A. Hal/erna heet van de 
naald het boek "Breda vertelt van zijn Bevrijding", een boek dat de 
bevrijding van dag tot dag volgt. Namen van gesneuvelden, zowel 
militairen in het gevecht als burgers bij bombardementen en in 
het verzet. Een antiquarisch boek, dat moeilijk te verkrijgen is. 
Over de gevechten rondom de boerderij van Van Haperen aan de 
Galderseweg (Bouvignedreef), tegenwoordig Staatsbosbeheer, le
zen we onderstaande passage. 
Wilt u meer weten over de bevrijding, onze eigen uitgave "Tussen 
Witte Wolk en Anneville" is nog verkrijgbaar à 5, - in het museum. 

BREDA· VERTELT 
VAN ZIJN BEVRIJDING 

28-30 OCTOBER 1944 

A. HALLEMA 

Reeds waren er geallieerde verkenningspatrouilles in de buurt 
van de Tuchtschool gesignaleerd_ en dus zou de voorhoede niet 
lang meer op zich laten wachten, vooral toen de uitkijk in het ge
sticht over de Ulvenhoutschelaan Zondagmorgen omstreeks 12 
uur de eerste geallieerde tànks zag rijden. Omstreeks dien tijd 
kwam een vart deze tanks de öieberg oprijden, doch de beman
ning van dezen gevechtswagen werd opeens beschoten vanuit 
een hinderlaag. Het bleek, dat het vuren kwam van de boerderij 
van Vfin Haperen aan de Mark, waar een aantal dronken Duit
schers met mitrailleurs en geweren op de Engelsche tank: hadden 
geschoten. Deze opende nu op zijn beurt het vuur op de boerderij, 
welke spoedig een prooi der vlammen werd. Da bewoner, . met 
zijn gezin in een nabijgelegen schuilkelder gezeten, wilde nog 
gauw een en ander uit zijn brandende woning in veiligheid bren
gen, hetgeen zijn zoons niet raadzaam vonden, die hem- dus 
trachtten tegen te houden. 



In uwe gebeden en H.H. Missen 
wordt aanbevolen de Ztal van Zaltg"r 

HE'NRICUS VAN HAPER.EN 
geboren te Ulvenhout ~ Maart 192~ en aldaar 
overleden 10 November 19H, voorzien van de 

H.H. Sacramenten der Stervenden. 
Lid van de Katholieke Actie en van de 

Jonge Boerenstand. 
+ 

In het midden van mijn dagen ga tlt heen en 
het overschot van mlJn Jaren moet Ik missen. Ik 
zal den Heer niet meer In het land dar levenden 
zien en niet langer meer een mensch mogen 
aanschouwen. Is. 38. 10-11. 
Het oorlogsge,nld doorwondde m~n ledematen 
zonder meciedoogen, Ik werd getroffen vanutt de 
verte, me. n omrlngde1,. j van alla zijden, doch 
er was niemand, die nog Icon redden. Toen 
dacht Ik, o God, aan we barmharUgheld, GIJ 
immeis redt allen, dia op U vertrouwen. 
Met eerbied blijven In onze herinnering al de· 
genen, die vielen In da dagen der bevrlJdlng. G11 
moest het laven geven, het onze werd gespaard. 
Hand,\lc, gij waart dierbaar aan ja goede ouders 
en ja broers an zuster, gij waart Immer goed an 
behulpzaam voor iedereen. Gij leende geen vijand. 
Nu zijt ge door God weggenomen, als een van 
de besten, dia niet gemist Icon wol'C:ien. 
Goede God, geef ham dorl schoener geluk, dan 
hij ooit op aarde zou kunnen bezitten. Geef aan 
ons, die treuren om zijn heengaan, de genade, 
om zoo goed te zijn als hij, 

Mijn Jesus barmhartigheid. 
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Deze algemeene consternatie werd nog 
verergerd, doordat vluchtende Duitschers den schuilkelder binnen
drongen. Daardoor werd het gezin Van Haperen aan de beschie
ting blootgesteld met het noodlottige gevolg, dat een der zoons een 
schot in den rug kreeg, waardoor hij een paar weken later over
leden is, terwijl moeder en dochter door granaatscherven minder 
ernstig werden gewond. Alle drie gewonden werden in den loop 
van Zondagmiddag eerst per handkar naar de nabijgelegen 
Tuchtschool vervoerd, waar zij zoo goed mogelijk werden ver
bonden. Een Canadeesch0 Roouok:nri scrn to, qccl1urford door een 
nabij wonenden wcerbarcn vorzot::;mcm, bracht <l(]n zwaargewon
d en jongeman na een paar uur r~eds naar het St. Laurentiuszie
kenhuis, terwijl de moedige pastoor van de St. Laurentiusparochie 
zich aan de Tuchtschool vervoegde, om aan de gewonden de 
laatste H. Sacramenten te kunnen toedienen, doch toen was de 
zoon reeds naar het ziekenhuis. 
Ondertusschen had het Canadeesche Roode Kruispersoneel reeds 
aari directie, personeel en gestichtsbevolking meegedeeld, dat 
Ginneken en ook Breda gedeeltelijk bevr}j d waren, tengevolge 
waarvan de dankbaarheid en het enthousiasme der aanwezigen 
zich uitten in het gemeenschappelijk zingen van het "Wilhelmus" 
en daverende hoera's op Koningin en Vader land. 
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De raad der 

geallieerde militairen, om dien nucht nog in den kelder te blijven 
in verband met hot tegenvuur dm Duitschers, werd natuurlijk op
gevolgd en na een vorkwikkenden slaap hernam het gewone ge
stich tsleven met ingang van Maandag 30 October weer zijn rech
ten. Terloops mag nog even worden meegedeeld, dat dien nacht 
nog twee druipnatte Duitsche soldaten, die de Mark waren over
gezwommen, zich aan de Tuchtschool meldden, om zich te kun
nen overgeven, . doch zij werden natuurlijk verwezen naar den 
eerstvolgenden geallieerden post. Met de handen omhoog stap
ten zij weer het plein af, vervuld van bitteren haat tegen Hitler en 
de zijnen en gekweld door oorlogsmoeheid. Dat in tegenstelling 
met den nu bevrijden Poolschen officier, die zich langen tijd bil 
den zoo zwaar getroffen boer Van Haperen had verborgen qe, 

houden, daar als "knecht" had gewerkt en toen de Duitschers 
kwamen, zich in deh hooiberg had verstopt. Zoodra hij echter 
de kans schoon zag, meldde hij zich bij de in Ginneken en Breda 
aangekomen bevrijders, om weer in het geallieerde leger mee te 
vechten. ,,Back to war ! ,, Be Tuchtschool heeft na de bevrijding 
het meest te lijden gehad van het .V. I wapen en werd door een 
er van zeer ernstig beschadigd. 

ARCHIEFSTUKKEN NAAR PAULUS 
Onlangs werd Paulus in het bezit gesteld van archiefstukken van de 
R.K.Tuinbouwvereniging St.-Laurentius"; de onderlinge Veeverze
kering Helpt Elkander en de R. B.T. 
Ook ontvingen we het fotoalbum van de Hubertusvieringen in de 
zeventiger jaren in de kerk van Ulvenhout 
Vooruitlopend op onze tentoonstelling over vrouwenorganisaties 
kregen we het archief van VAC-Nieuw-Ginneken en VAC Breda. 
Dankaandeschenkera 
VAC is Vrouwen Advies Commissie, een commissie die de gemeente 
adviseerde bij de bouw van huizen. De commissie is vorig jaar opgeheven. 

UITSPRAAK 142 
Een mens is niet wat hij is maar wat hij er van maakt 
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CONTRIBUTIE AL BETAALD? 
Elk jaar weer moet de penningmeester de contributie innen. 
Dat behoort tot zijn taak. 
Soms wordt het vergeten om te betalen en soms haakt er wel 
eens iemand af. Zonder dat te melden. 
Hebt u de contributie al betaald? 
Voor slechts 15 euro bent U een jaar lang lid, 
vijf keer de Brieven van Paulus thuisgestuurd en 
een belangrijke culturele vereniging voor Bavel, 
Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout. 

WIE ZIJN DIT? 

krijgt u 
steunt U 

Galder, 

In het grote foto-archief ·van Paulus bevindt zich deze fo
to, waarvan we niets weten. Waar, wanneer, waarom werd deze 
foto gemaakt en wie staan er op? 
Help ons met onze W-vragen: Wie, waar, wanneer, waarom ?? 

1 VEN VAN PAULUS 
h I informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het slaat internationaal geregistreerd 

1111 h r ISSN-0166-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonder
" 1 n en saillante details uit de geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel , de gemeente Ginneken en 
1 v I en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

AULUS VAN DAESDONCK 
Il heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 

november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 2825668. 

d ctie 
d ctieadres 
y ut en vormgeving 

U EUM 

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-433488. 
: 52 18 33 639 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
: 37 13 311 t.n .v. Paulus van Daesdonck 
: Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout. 

: Kees Leijten; Anneke Oomes; Jan van der Westerlaken 
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout . 076 5612742 
: Kees Leijten. 

h emkundekring heeft 'n eigen heemkundig museum op 't adres Pennendijk 1. Het museum is geopend de 1 e zondag 
Y n de maand van 14.00 - 17.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur. Voor groepen op verzoek. Schenkingen 

r de collectie gaarne in het museum op werkdagen van 8.30 - 16.00 uur. In juli en augustus is het museum gesloten. 
t I museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus Museum'(S 10.49.79) 

TUUR 
van der Westerlaken 

J M. Leijten 
A van Dorst 

tt J M Meeren 
1 M. Goos 
A M Grauwmans 

: voorzitter 
: vice-voorzitter 
: secretaris 
: penningmeester 
: ze penningmeester 
: medewerker Bavel 
: lid redactie A .M.Oomes-v d Berg 

H M. Verschuren : medewerker Ulvenhout 

LICATIES 
Monumentenboekje 
Molen 'De Korenbloem' 
130 jaar Mariaschool 
Korenmolen De Hoop 
Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
Driekwart eeuw Constantia 
David Tomkins 
100 jaar school Galder 
Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 
Bibliografie 1 
Tussen Witte Wolk en Anneville 
Wandelen in Strijbeek 
Kerken in Bavel 
Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
Het Mastbos en Van Schermbeek 
Gem. Nw-Ginneken in verleden en heden 
De Ginnekensche Tramweg Mij. 
Bibliografie Il 
Wandelen op Luchtenburg 
Veldnamen 26 (Index) 
Gemaallijst 1795 
Straatnamen 
Carnaval in Ulvenhout 
Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 
Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
Sint Laurentiuskerk 1904-2004 

J.M.E.M. Jespers 
J.C. van der Westerlaken 
C.J.M. Leijten 
H. Dirven, K. Leenders e.a 
Dr. J. L.M. de Lepper 
H. Dirven. J. v.d. Westerlaken 
J. en R. v.d. Westerlaken 
Drs. H Verhoeven (BvP 39) 
A. Verkooijen e a (BvP 44) 
Ir. Chr. Buiks (per deel) 
Brieven van Paulus 46 
M. Beugels, C. Leijten (BvP55) 
J,M.E:: M Jespers 
J. Je per en Drs. H. Verhoeven 
Dr C S.M Rademaker SS CC 
Ir. W. Bonekamp, M Scheoper 
A. J Spiermgs 
Jac Jespers 
P vrm do Ven o.a. 
C.J M l eijlen (BvP 101) 
Jacque Jespers 
lr Chr Buiks, J. Spoorenberg 
J M Il Broeders, A.W. Jansf'!n 
A.W Jansen 
Ben C. Martens 
C P M van Alphen 
Kees LeI1ten e.a. 
Kees van HooiJdonk, Kees l eI1ten e a. 

2002 
2003 
2002 
2001 
2003 
2004 
2004 
2003 

€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 5,00 
€ 5,50 
€ 3,50 
€ 3,50 
€ 2,00 
€ 3,50 
€ 3,50 
€ 5,00 
€ 2,00 

4,00 
2,00 
4 ,50 
2,50 

€ 9,00 
3,50 
2,00 

uitverkocht 
1,00 

€ 5,00 
3,00 
3,00 
5,00 
3,00 

lt I v renigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactiviteiten , lezin-
11, 1 ntoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit Het lidmaatschap van de Kring 
111 voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2004-2005: 15,- Euro per Jaar 




