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GRENSGEBEUREN 
Met het toevoegen van 1789 aan onze reeks jaartallen opende 
Sjef Schellekens op zondag 2 september onze nieuwe tentoon
stelling "Leven langs de Landsgrens" met een boeiend verhaal dat 
u in deze Brieven nog eens na kunt lezen. 
Toon van Miert fietste weer over de grens en Ad Jansen ontdekte 
niet minder dan 12 cafés in Strijbeek, ook aan de grens. 
Ook Willem Lambregts gi11g de grens over en boeide ons met zijn 
verhaal over een autotocht van Strijbeek naar Peking (Beijing). 
1 n oktober en november zullen ook de lezingen van drs Evelyne 
Roodt en professor dr Alex Vanneste ons meer vertellen over de 
geschiedenis van onze grens in het begin van de vorige eeuw.(zie 
onze agenda) 
Anneke Oomes haalt herinneringen op aan de Heralds een band 
uit de zestiger jaren die furore maakte in ons heem. 
Jan van Dorst stelde weer ons jaarverslag samen dat in de suc
cesvolle jaarvergadering met worstenbrood werd gepresenteerd . 
Oranjevereniging Ulvenhout bestaat dit jaar 75 jaar. Maar dat is 
niet dankzij maar ondanks de Ginnekense Oranjevereniging van 
toen. Lees er meer over. 
Herinneringen aan de bevrijding van Ginneken door Loek Laar
hoven, een kwartierstaat van Jan van der Westerlaken door 
Frans Roelvink en twee verhalen over het smokkelen door Jan 
Bastiaansen moesten helaas door een overvloed aan kopij 
wachten op een volgende editie. Deze keer wijden we ons boek
je zoals u wel gemerkt hebt aan het 

GRENSGEBEUREN 
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heemku mie kring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Nieuw - Ginneken 

vh Nieuw-Ginneken, 15 oktober 2007 

Beste vrienden van ons heem. , 

De maand september van dit jaar heeft heel wat prettige drukte 
met zich meegebracht. Vooral Anneke Oomes en haar man 
Frans hebben veel werk verzet met het produceren van zo'n 470 
DVD's over Ulvenhout 1967. "Och, er zullen toch wel honderd 
mensen belangstelling voor hebben?", veronderstelde Anneke 
toen zij met het idee van de DVD's kwam. Op ~6 september 
begon het uitleveren van de prachtige film. ~ok fmanc1~el een 
mooi resultaat voor Paulus. Lees er meer over m deze Sneven. 

Sjef Schellekens uit Hoogstraten is een geweldig spreker. C?at 
hebben we ervaren tijdens de opening van de tentoonstelling 
"Leven langs de grens" op 2 september. Een interessa~te ~n 
duidelijke toespraak over drie jaartallen die heel belangrijk zijn 
geweest voor de landsgrens. In deze Brieven krijgt u de tekst te 
lezen. 

Op de jaarvergadering van 24 september zijn meer dan t~chti~ 
leden aanwezig geweest. Met zo'n geweldige opkomst Zijn _w1J 
als bestuur heel blij. De lezing van Willem Lambre~ts, verluch!1gd 
met honderden dia's van de indrukwekkende reis naar Chma, 
was buitengewoon boeiend. 

Op 8 oktober kwamen tien leden van Paulus voor het _eerst ~ij 
elkaar om samen te brainstormen over onderzoeksproJecten m 
ons heem. We willen oude paden in kaart brengen, belangrijke 
plaatsen in ons heem "zichtbaar'' maken en cafés en winkels 
beschrijven. 
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We moeten proberen om het verleden voor de jeugd van nu 
toegankelijk te maken. Dat moet een van de doelstellingen zijn 
van een heemkundekring. Daartoe willen we ook met wat oudere 
mensen praten die "het allemaal nog hebben meegemaakt". Die 
verhalen zijn heel belangrijk in de regionale geschiedschrijving. 

In november heeft er een eerste zondagmorgengesprek plaats 
met enkele bewoners die langs de grens leven. In de volgende 
Brieven houden wij u op de hoogte. 

In het kader van de lopende tentoonstelling organiseren we in 
het najaar twee lezingen die beide zeer de moeite waard zijn. 
Elders in deze Brieven leest u daar meer over. 

Ik hoop veel leden te ontmoeten op 15 oktober en 19 november 
en natuurlijk op onze muziekmiddag op zondag 20 januari in 
Mariëndal in Ginneken. 

Veel leesplezier met Brieven 166 

Toon van Miert (voorzitter) 

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF 
Bij jubilea geven onze verenigingen soms een boek, een DVD of 
een andere herinnering uit voor hun leden. 
Vergeet daarbij Paulus niet. Paulus bouwt graag van alle vereni
gingen in zijn werkgebied een archief op. Veel is er al, veel ho
pen we nog te ontvangen. Vergeet Paulus niet als de vereniging 
die uw vereniging graag doet voortleven. 

NIEUW FOLDER VOOR PAULUS 
Onlangs heeft de heemkundekring een nieuw folder uitgebracht 
met kleurenfoto's. Wilt u ook iemand lid maken ? Haal in het 
museum zo'n mooie folder met inliggend aanmeldingsformulier. 
Want Paulus heeft steeds weer nieuwe leden nodig. 
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AGENDA 2007/ 2008 ( 144) 
oktober 
07 museum open 
15 lezing door drs Evelyne Roodt 

BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN W.O.I 
Zaal Flamingo Dorpstraat 66 Ulvenhout Aanvang 20.15 u 

15 Brieven van Paulus 166 
20 "Volkscultuurdag "Wonen in Brabant" te 's Hertogenbosch 
29 "Nut en Vermaak", lezing door Harrie Verhoeven bij 

boekhandel Van Kemenade & Hollaers. (zie verder) 

november 
04 museum open 
19 lezing door prof. dr Alex Vanneste : 

DE ELECTRISCHE DRAAD IN WERELDOORLOG 1 
Bij de paters in Meersel-Dreef Aanvang 20.15 uur 

december 
02 museum open 
15 Brieven van Paulus 167 
31 Oudjaar zingen door kinderen ( 9-12 uur} 

januari 2008 
01 We wensen elkaar alle goeds toe voor een nieuw jaar 
06 Museum open 
17 Voor de laatste maal "Leven langs de Landsgrens" 
20 Smidje Verholen in Mariëndal (bij NH kerk Ginneken) 

Aanvang 14.00 uur 

februari 
03 museum gesloten i.v.m. carnaval 
1 O Opening tentoonstelling Prentbriefkaarten van Bavel -

Galder - Ginneken - Heusdenhout -Strijbeek - Ulvenhout 
15 Brieven van Paulus 168 

wijzigingen voorbehouden 
Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 

1 e zondag van de maand 14-16 uur en elke woensdag van 14-16 uur 
voor groepen op verzoek 076-561 27 42 

Het museum is gesloten in juli en augustus, nieuwjaarsdag, carnavalszondag en de 
week tussen kerstmis en nieuwjaar 
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OPENING TENTOONSTELLING 
LEVEN LANGS DE LANDSGRENS 
door Louis Vriens 

Het is zondagmiddag 2 september en er hebben zich een aantal 
genodigden verzameld in de tuin van ons museum voor de ope
ning van onze tentoonstelling: "Leven langs de landsgrens". 
Onder de aanwezigen is ook wethouder Kees Schoenmakers 
namens het gemeentebestuur van Breda. 
Terwijl het najaarszonnetje haar stralen over het gezelschap 
verspreidt verwelkomt Toon van Miert, onze voorzitter, alle aan
wezigen. 
Voor de openingshandeling heeft Paulus Jozef Schellekens uit 
Hoogstaten uitgenodigd. Jozef is publicist in Hoogstaten, gebo
ren in Meersel-Dreef en getrouwd met een Nederlandse uit Gra
zen. 
Hij kent de grensstreek dus van twee kanten. 
Zijn liefde voor heemkunde draagt bij aan z'n grote kennis van 
de geschiedenis van onze grensstreek. 

Voordat Jozef aan zijn inleiding begint memoreert Toon van 
Miert het vele werk dat is verzet door de werkgroep die de ten
toonstelling heeft voorbereid, met name het vele werk van Kees 
Leijten verdient hier speciale aandacht. 
Op de tentoonstelling zijn o.a. foto's te zien over het smokkelen, 
de douane, de oorlogstijden en verschillende grensoverschrij
dende verenigingen. 
Ook vele voorwerpen, zoals smokkelattributen, douane-unifor
men en een maquette van de "Dodendraad" uit de Eerste WO 
zijn aanwezig. Kortom zeker de moeite waard om eens een kijkje 
te komen nemen. 
De inleiding van Jozef Schellekens begint met een aanvulling op 
de belangrijke "grensjaartallen" die de werkgroep heeft samen
gesteld. Het jaar 1789 is vergeten, een belangrijk jaartal voor de 
Belgen, het gaat over de Brabantse Omwenteling. 
Keizer Jozef Il van Oostenrijk legt een absolutistisch regime op 
aan de Zuidelijke Nederlanden. 
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Jozef Schellekens bespreekt met inrichter Kees Leijten de ten
toonstelling. Wethouder Kees Schoenmakers (IJ bekijkt met zijn 
echtgenote de geëxposeerde foto's. (foto Jeanny Wouters) 

De bevolking pikt dit niet en patriottische leiders verzamelen zich 
in Breda en trekken naar Hoogstraten waar de onafhankelijk
heidsverklaring (Manifest van Hoogstaten) wordt uitgesproken. 
Volgens Jozef een kleine tekortkoming in de Nederlandse ge
schiedschrijving maar een kniesoor die er om maalt. 
Na deze kleine terechtwijzing schets Jozef de ontstaansgeschie
denis van onze landsgrens vanaf 1648 tot aan heden. Dit gaat 
op een anekdotische en vloeiende wijze zoals alleen een "Zui
derling" dat kan; boeiend tot het laatste woord. ( De tekst van de 
toespraak vindt u elders in deze Brieven van Paulus.) 

Uiteindelijk komt na deze inleiding het belangrijke moment van 
de opening. Terwijl Jozef de vlag hijst knallen kanonnen confetti 
over de genodigden, niemanp raakt gewond. De tentoonstelling 
is geopend, er wordt onder het genot van een drankje nog gede
tailleerd gekeken en nabesproken. De tentoonstelling is nog te 
zien tot 15 januari 2008. U bent van harte welkom. 
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328 JAARVERSLAG 
VAN DE HEEMUNDEKRING 

PAULUS VAN DAESDONCK 
1 september 2006 t/m 31 augustus 2007 

door Jan van Dorst 

Het 32e verenigingsjaar werd op 1 september 2006 geopend. 
Op 3 september werd feestelijk herdacht, dat de paters van de 
H.H. Harten zich 90 jaar geleden in Bavel hadden gevestigd. 
Ter gelegenheid hiervan is onder auspiciën van Paulus een jubi
leumboek samengesteld. Alle leden van Paulus hebben dit boek 
thuis gekregen. 

In de namiddag van dezelfde 3 september werd onder grote be
langstelling de brandweertentoonstelling in ons museum geo
pend door oud-commandant Hans Vermeij. 
Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. oud-burgemeester Mart 
van de Ven en de huidige cemmandant M.Hudepohl. 

Op 6 september bestond ons museum 20 jaar. 

Het jubileumboek van de "Paters van Bavel' werd op 15 septem
ber aan alle leden van Paulus toegestuurd, dit in plaats van de 
Brieven Paulus nummer 161 van 15 oktober. 

Karel Leenders was op 18 september naar Ulvenhout gekomen 
met zijn boeiende lezing, ondersteund met lichtbeelden met als 
titel: "Verdronken Dorpen in West-Brabant." 

Het museum was op 1 oktober open met de tentoonstelling over 
de brandweer. Deze middag hield de brandweer vóór ons muse
um, onder grote belangstelling een demonstratie. 

De 31 e jaarvergadering van onze kring werd gehouden op maan
dag 16 oktober in zaal Bruininks in Bavel. 
De voorzitter vermeldde het schenken van: 'n Delfts Blauw bord, 
gemaakt ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de melk
fabriek St. Laurentius in Ulvenhout en een vaandel van de 
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Bijzondere Vrijwillige Landstorm van de gemeente Ginneken en 
Bavelvanaf1918tot 1940. 

Voorzitter heette speciaal welkom onze erevoorzitter Jan van der 
Westerlaken. De notulen van de vorige jaarvergadering op 16 
oktober 2006; het jaarverslag van de secretaris en het financiële 
jaarverslag en de begroting van de penningmeester werden be
handeld. Toon van Arendonk deed mede namens Joke van Baal 
verslag over de kascontrole en verzocht de vergadering om de 
penningmeester en het bestuur te dechargeren. 
Joke van Baal trad af als lid van de kascommissie. In haar plaats 
is benoemd Arnold van Bijnen. Het voorstel om de contributie te 
verhogen naar€ 17,-- werd aangenomen. 
Jan van Dorst en Jos Verschuren werden beiden nog voor één 
periode herkozen. 
Louis Vriens uit Galder werd benoemd als nieuw bestuurslid. 
Na de pauze hield de heer Johan van der Aa een lezing over het 
restaureren van monumenten. 

Op 5 november was het museum geopend. 

Dr. van Laere vertelde op 20 november in een bomvolle zaal van 
de Harmonie in Ulvenhout het verhaal over Driek, zijn eerste klant 
die hij kreeg toen hij zich in 1965 als huisarts vestigde in Liempde. 

Het museum was op 4 december open. 

De Brieven nummer 161/162 verschenen op 15 december. 
In deze brieven troffen we aan: artikelen van de redactie, de voor
zitter en jaarverslag en verslag van de laatstgehouden jaarverga
dering door de secretaris. Verder een ingezonden brief van 
Herman Polman; artikelen van Ad Jansen over het wegkruis aan 
de Bouvignelaan in Ginneken; over het Fabrieksstraatje en café 
de Vrachtwagen in Ginneken; van Rinie Maas: De Tuchtschool. 

Het museum was open op 7 januari. Voor de laatste maal was de 
tentoonstelling over 25 jaar Brandweer te bezichtigen. 
Op 21 januari trad Adri Hoppenbrouwers uit Zundert op in zaal 
Bruininks in Bavel. Een honderdtal leden genoten van liedjes in 
het Zundertse dialect. Het was weer een geslaagde activiteit. 
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Op 4 februari opende ons lid Ton Braspenning, wethouder van de 
gemeente Alphen-Chaam, een nieuwe tentoonstelling met als titel 
"Boer en tuinder,van Individu naar Coöperatief ". Het was een 
prachtige tentoonstelling, die van heinde en verre veel belang
stelling heeft getrokken. 

De Brieven van Paulus nummer 163 verschenen op 15 februari. 
Hierin waren weer te vinden de artikelen van de voorzitter en de 
redactie en verder artikelen van: 
Paul Spapens over Onzichtbare lijn met zeer grote gevolgen; 
Hans de Kievith over archeologie in het heem van Paulus; Joop 
van Dalfsen over waarom Brabantse plaatsen met carnaval an
ders heten; Ad Otten over Niet vastenavond maar: Vastelavond; 
Ad van Eyl-van de Klashorst over Opa; en Ad Jansen over 
Ginneken ondergronds. 

Op 1,8, 15 een 22 maart waren er lezingen over Cultuurhistorie in 
Brabant in samenwerking met de kringen van Teteringen en Prin
senbeek. 

Op 4 maart was het museum weer open. 

Hans de Kievith hield op 19 maart in zaal Flamingo een zeer inter
essante lezing over archeologie in ons heem. 

1 april was het museum open. 

3 april bestond onze kring 32 jaar. 
Op deze dag overleed de mede-oprichter en ere-voorzitter van 
onze kring Jan van der Westerlaken. Op zaterdag 7 april namen 
wij afscheid van hem in de St. Laurentiuskerk in Ulvenhout. 

Op 15 april was ons museum open in verband met Nationale mu
seumdag. 
Op 15 april verschenen de Brieven nummer 164. 
In deze uitgave waren artikelen te vinden van de voorzitter en de 
redactie en verder van: Henk Beijers over Een kanunnik als vader; 
Ad van Eijl-van de Klashorst over Spinnenliefde; Ad Jansen over 't 
Fabriekske en Pension van Renen in Ginneken; Roeland Stoop 
over onze Pingelkoning (herinnering aan Herman Polman); 
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J.de Vet over Mulders schudden; Jan Baptist de Beer over De Ko
zakken in Tilburg. 

Paul Spapens verzorgde op 16 april in de zaal van de "paters" in 
Meersel-Dreef een lezing over alles wat met de grens te maken 
heeft. Dit vooruitlopend op de nieuwe tentoonstelling in septem
ber. De zaal was geheel gevuld met belangstellende leden. 

Het museum was open op 6 mei. 

Op 12 mei wisten maar liefst 90 leden de weg te vinden naar het 
prachtige slot Bouvigne voor een rondleiding door het slotje, de 
tuinen en het aangrenzende Markdal. 

Het museum was wegens de vakantie op 2 juni voor de laatste 
maal open. 

Op 23 juni werd aan de Kilometerbaan in Strijbeek een monument 
onthuld ter herinnering aan kamp Bisam. Door samenwerking tus
sen de heemkundekring, Staatsbosbeheer en de gemeente Al
phen-Chaam werden op deze plaats een monument, een infor
matiepaneel en 2 banken geplaatst. 

De Brieven nummer 165 verschenen op 15 augustus. 
In deze Brieven waren te vinden: artikelen van de redactie, van de 
voorzitter, uitnodiging voor de jaarvergadering op 24 septem-ber; 
de bibliografie van de Brieven jaargang 32 en verder artike-len 
van : Willem Lambregts over "Van Strijbeek naar Beijing" van 
Eveline de Roodt over Vluchtelingen in Nederland tijdens de eer
ste wereldoorlog; van Jan van der Westerlaken over de wiek
standen van de molen; van Gerard van Herpen over Denkend aan 
Jan; van Kees Leijten in memoriam Jan van der Westertaken; van 
Toon van Miert over Jan van der Westertaken, vertelkunstenaar; 
van Jeanny Wouters over Monument te Strijbeek voor Kamp 
Bisam; van Gerard Otten over nieuwe straatnamen in Bavel; van 
Ad Jansen over gevelstenen in Ginneken; van de penningmeester 
over de contributie-verhoging; door Pien Storm van Leeuwen over 
Poëzie in het landschap; en door Ad van Eijl-van de Klashorst 
over Liefde. 

31 augustus einde van het 328 verenigingsjaar 

Il ----- -
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VERSLAG 32e JAARVERGADERING 
VAN DE HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 
OP MAANDAG 24 SEPTEMBER IN DE LEEUWERIK TE GALDER 
door Jan van Dorst 

1 De voorzitter opent de vergadering om stipt 20.15 uur. 
Hij heet iedereen van harte welkom op de 328 jaarvergadering, 
speciaal ons erelid Jan van Dongen. 
Drie bestuursleden zijn om redenen van ziekte en verjaardagen 
niet aanwezig. 
De voorzitter herdenkt Jan van der Westerlaken, onze erevoor
zitter, die vorig jaar nog aanwezig was en op 3 april is overleden. 
Kort voor zijn overlijden heeft het gehele bestuur thuis afscheid 
van hem genomen. Op 7 april hebben wij afscheid van hem 
genomen in de St. Laurentiuskerk in Ulvenhout. 

Drie leden van onze kring zijn afgelopen jaar koninklijk onder
scheiden: Ria Knipscheer, Jan Monden en Wim Bonekamp. 

Samen met de gemeente Alphen-Chaam en Staatsbosbeheer 
heeft Paulus afgelopen jaar een Monument opgericht ter herin
nering aan Kamp Bisam op Strijbeek. 

Er is nog niet veel reactie gekomen op de oproep om mensen, 
die zitting willen nemen in een werkgroep. Op 8 oktober komen 
10 personen, welke zich hiervoor wel opgegeven hebben voor 
het eerst bij elkaar. 

De DvD van een film over Ulvenhout, is een groot succes. Er zijn 
al 490 exemplaren besteld. 

De volgende zaken zijn deze avond geschonken: 
Informatiemateriaal, een artikel voor de Brieven en een tot op 
heden onbekend attribuut (werktuig). 

2 De notulen van de 31 e algemene ledenvergadering van 16 
oktober 2006, die gepubliceerd zijn in de Brieven van Paulus 
nummer161/162 worden zonder op- of aanmerkingen 
goedgekeurd. 
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3 De secretaris leest het jaarverslag over het verenigingsjaar 1 
september 2006 tot en met 31 augustus 2007 voor. De activi
teiten van de vereniging, het museum en de inhoud van de Brie
ven van Paulus komen hierin uitvoerig aan de orde. 
De vergadering keurt dit verslag goed. 

4 De penningmeester geeft toelichting op het financiële jaarver
slag. Hij deelt mede, dat de vereniging voor één jaar geen af
dracht heeft gedaan aan het museum. 
De penningmeester krijgt een compliment voor het overzichte
lijke verslag. Hij zegt, dat dit mede te danken is aan Arnold van 
Bijnen. 

5 De heer Arnold van Bijnen doet mede namens Toon van 
Arendonk verslag namens de kascommissie. 
De zaken bij de penningmeester zijn keurig in orde bevonden. Hij 
vraagt de vergadering de penningmeester en het bestuur te de
chargeren. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 

6 De heer Toon van Arendonk treedt af als lid van de kascom
missie. Adriaan van Gestel uit Bavel zal hem opvolgen 

7 De penningmeester geeft toelichting op de begroting voor het 
verenigingsjaar 2007-2008 en zegt, dat de vereniging € 900,-
zal overhouden aan de uitgebrachte dvd. 
Omdat de rente minimaal was, is deze niet opgenomen. 
Er zal weer € 1.500,-- overgemaakt worden naar het museum. 

8)Aftredende bestuursleden zijn dit jaar: Kees Leijten, Toon 
Goos en Hans van der Zanden. Daar er geen tegenkandidaten 
zijn binnengekomen, worden de drie bestuursleden bij accla
matie herkozen. 

9 Programma 2007-2008. 
-Op 15 oktober zal drs. Evelyne Roodt in zaal Flamingo in 
Ulvenhout een lezing houden over Belgische vluchtelingen in 
W.0.1. 
-Prof.dr.Alex Vanneste zal op 19 november in de zaal bij de 
paters in Meersel-Dreef een lezing verzorgen over de elektrische 
draad in wereldoorlog 1. 
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- In januari zal Smidje Verholen optreden tijdens onze 
traditionele muziekmiddag in Mariëndal in Ginneken. 
In het voorjaar komt er nog een lezing over de Kerktorens in 
Brabant (17 maart). De lezing op 21 april wordt nader bekend 
gemaakt. 
In mei zal het bestuur de traditionele excursie voor de leden ver
zorgen. 

10 Tijdens de rondvraag wordt gevraagd, waarom de 
automatische incasso is komen te vervallen. 
Penningmeester heeft één rekening opgeheven en daar er diver
se soorten incasso's liepen, welke niet aangepast waren, zijn er 
nu acceptgiro's gestuurd, welke gewoon als bankgiro kunnen 
worden betaald. 
Ook wordt nog gevraagd, of er niet meer dvd's gemaakt kunnen 
worden. Het is de bedoeling van het bestuur om alle films, welke 
in het bezit van Paulus zijn, op dvd te zetten. 
Maar hieraan kleeft nogal een behoorlijk kostenplaatje. Ook is 
het vermenigvuldigen erg arbeidsintensief. 
Maar het heeft de aandacht. 

11 De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en 
inbreng. Hij biedt de aanwezigen namens het bestuur het 
traditionele Bavelse worstenbrood aan en sluit de vergadering. 
Na de pauze vertelt Willem Lambregts over zijn tocht naar 
Beijing. 

* * * 

HEEMKUNDIG WEERBERICHT 154 

OKTOBER - WIJNMAAND - ZAAIMAAND 
Doe met Ursula de oogst naar binnen (21/10) 
Anders komt Judas met sneeuw en ijspinnen (28/10) 

NOVEMBER - SLACHTMAAND - JACHTMAAND 
Brengt de late herfst ons neveldagen 
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de eerste klanten - foto Louis Vriens 

DVD RONDJE ULVENHOUT ZEER GEWILD 
Bestelde DVD's kunnen opgehaald worden, 

De afgelopen maanden zijn maar liefst 500 DVD's besteld bij 
Paulus! Inmiddels is het branden voltooid en de uitlevering van 
start gegaan. 

Legitimeren met uw bankpas; 
Iedereen die een DVD besteld heeft, kan deze op speciale tijden 
op komen halen in Paulus'museum. Wij willen iedereen vragen 
zich te legitimeren met de bankpas van de rekening die u ge
bruikt heeft om te betalen of het afschrift waarop deze afschrij
ving staat. 

Uitleveringstijden; 
Er moeten 500 DVD's opgehaald worden en u zult begrijpen dat 
daarvoor meer dan één avond nodig is. We zullen u op een aan
tal verschillende momenten in de gelegenheid stellen op DVD op 
te komen halen. Het is niet mogelijk DVD's af te halen buiten de 
speciale uitleveringsuren. In weekblad Nieuw-Ginneken en op 
onze eigen site http://paulus.ulyenhout.com (klik 'DVD') zullen wij 
deze speciale uren bekend maken. Ook bij het museum zullen 
we een lijst hangen. Als u ziet dat het erg druk is bij de uitleve
ring, kom dan gerust op een andere dag terug. 
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DE GRENS 
(speech uitgesproken door Jozef Schellekens bij de opening van de 
tentoonstelling LEVEN LANGS DE LANDSGRENS op zondag 2 sep
tember 2007) 

Toen Kees Leijten mij enkele weken geleden vroeg om hier 
vandaag iets te vertellen over de grens naar aanleiding van de 
tentoonstelling " Leven langs de Landsgrens" · heb ik toch even 
geaarzeld. Waarom? 
Wat betekent voor ons nog een grens? Wie van ons heeft de 
grens al gezien? Gaan we soms naar de grens? Welke relatie 
hebben we nog met de grens? Is de grens meer dan een 
kegelvormige paal die we hier en daar soms in het landschap 
zien staan? Hoe belangrijk is die grens nog in ons dagelijks 
leven? Maar vooral: hoe is die grens er eigenlijk gekomen? 

Met de hulp van drie data wil ik toch iets vertellen over onze 
grens: de lijn tussen Noord-Brabant en de rest van het histori
sche hertogdom Brabant. Ik kies hiervoor een datum uit de 17de, 
1 Bde en 1 gde eeuw, namelijk: 

1648 - De Vrede van Munster tussen Spanje en de Republiek; 
1789 - De Brabantse Omwenteling; 
1830- De Belgische Revolutie. 

Merkwaardige data die verwijzen naar gebeurtenissen waar 
telkens een beroep werd gedaan op het zogenaamde "Recht van 
Opstand" tegen de wettelijke vorst. 
De opstand tegen koning Filips Il kreeg zijn definitief beslag in 
het noorden van de Nederlanden; in het zuiden kwam men in 
opstand tegen koning Willem 1, maar in het middengebied (hier 
aan de grens) begon de opstand tegen keizer Jozef Il met het 
Manifest van Hoogstraten in 1789. 

Telkens werd hetzelfde argument gehanteerd: de vorst erkent 
onze rechten niet, wij onttrekken ons aan de tirannie en daarom 
verklaren wij ons vrij en onafhankelijk. 
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Met enthousiasme presenteerde Sjef zijn verhaal 
(foto's Anneke Oomes) 
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de opstand 
Over de opstand tegen Spanje zijn er al bibliotheken vol ge
schreven. Ik kan daarover zeker niets nieuws vertellen maar het 
blijft voor mij toch een vreemde geschiedenis. 
De eerste protesten in de Lage Landen beginnen in Frans Vlaan
deren, daarna veroveren de hervormden de grote Vlaamse ste
den zoals Gent en Antwerpen en dan verspreidt de opstand zich 
naar Zeeland en Holland. In de tweede helft van de 16de eeuw 
kan het calvinisme op meer bijval rekenen in Vlaanderen dan in 
Holland. Toch zal in de 17de eeuw het noorden calvinistisch wor
den en blijft het zuiden katholiek. 

Willem van Oranje, geboren in Duitsland, opgevoed in Brussel, 
eindigt als de 'vader des vaderlands' in Delft. 
In Dillenburg was hij lutheraan, in Brussel werd hij katholiek en in 
Delft was hij calvinist. De moedertaal van deze prins was Duits, 
hij kende ook Nederlands maar zijn voertaal was Frans. 
Hij neemt de leiding van de opstand tegen Spanje. Maar hij heeft 
ook heel zijn leven geijverd voor verdraagzaamheid, gewetens
vrijheid en vrijheid van godsdienst. 

De opstandelingen kunnen wel de Baronie van Breda bevrijden 
maar helaas, het Graafschap Hoogstraten blijft in Spaanse han
den. Hier ligt het begin van onze grens. Het is deze militaire 
bestandslijn die in 1648 bij de Vrede van Munster een officiêle, 
internationaal erkende rijksgrens zal worden. 

de omwenteling 
Na de Spaanse successie-oorlog komen de Zuidelijke Nederlan
den onder de Oostenrijkse Habsburgers. Tijdens de regering van 
keizerin Maria-Theresia is er een zekere harmonie in de verhou
dingen met Wenen. Maar dat verandert met de komst van keizer 
Jozef Il in 1780. Deze verlichte despoot meende op radicale wij
ze allerlei bestuurshervormingen te kunnen invoeren. 
De oude charters waren niet meer van tel en ook de Kerk werd 
aangepakt. 
Doel van de opstand: het herstel van de charters van Brabant. 
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De leiders vluchten naar Breda en verzamelen daar een legertje 
vrijwilligers. Zaterdag 24 oktober 1789 werd door het Comité van 
Breda als datum voor de inval bepaald. 
Een deel vertrok via Zundert richting Hoogstraten; de andere 
helft via Alphen naar Castelré (Baarle-Nassau). 
Hoogstraten wordt gezuiverd van Oostenrijkse soldaten en hun 
collaborateurs. In de vroege ochtenduren van zondag 25 oktob~r 
staan de troepen onder leiding van generaal Van der Meersch '-~ 
slagorde voor de pui van het stadhuis van Hoogstraten. Terw1JI 
de klokken luidden en het vaandel werd ontrold beklom Van der 
Meersch de treden van het stadhuis en vanaf de pui las hij de 
plechtige afkondiging voor van het Manifest, de onafhankelijk-

heidsverklaring. 
De opstand begon in Brabant maar breidde snel uit over de 
andere delen van de Zuidelijke Nederlanden. Op 18 december 
doet het Comité van Breda zijn intrede in Brussel. Op 11 januari 
1790 vormt men de Republiek van de Verenigde Nederlandse 
Staten. Van der Noot, een van de leiders, zoekt toenadering tot 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het noorden 
om een hereniging te bewerkstelligen, maar kreeg daarvoor te 
weinig tijd. In december 1790 wordt de jon~e statenbond hero
verd door de Oostenrijkers. Het was het einde van een korte 
onafhankelijkheid en . . . de grens tussen noord en zuid bleef 

bestaan. 

de revolutie 
Op 25 augustus 1830 brak de Belgische revolutie los na d~ op-
voering van de opera 'La Muette de Portici' van Auber in de 
Muntschouwburg te Brussel. De bourgeois en intellectuelen ver
vullen de leidende rol bij deze omwenteling. Zij maken vooral 
bezwaren tegen de onderwijspolitiek en de taalbesluiten van Wil-

lem 1. 
De liberale golf die in 1830 over Europa spoelde heeft er zeker 
ook mee te maken. Na enkele dagen van straatgevechten vormt 
men een Voorlopig Bewind Op 4 oktober proclameert men de 
zelfstandige Belgische Staat. 
De Prins van Oranje probeert vergeefs zich aan het hoofd van de 
Belgische onafhankelijkheidsbeweging te stellen. 
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Het vervolg van dit verhaal kennen we waarschijnlijk allemaal. In 
1839 komt er een eindverdrag tussen Nederland en België én 
een nieuwe grens. 

Enkele jaren geleden vond ik in De Citadel, het Rijksarchief 
Noord-Brabant, in 's-Hertogenbosch, een interessante bundel. 
Het bevatte de correspondentie tussen de gouverneur van 
Noord-Brabant en de minister van binnenlandse zaken in Den 
Haag tijdens de maanden september, oktober en later. 
De minister had de gouverneur bevolen om hem wekelijks op de 
hoogte te houden van de gemoedsgesteltenis bij de bevolking. 
Om dat te kunnen uitvoeren, gaf de gouverneur het bevel aan de 
burgemeesters van de Brabantse grensdorpen om hem wekelijks 
op de hoogte te houden van de gemoedsgesteltenis bij de 
plaatselijke bevolking. 
Wat leren we uit deze briefwisseling? De notabelen - pastoor, 
notaris, dokter, schoolhoofd - keken met veel belangstelling én 
sympathie naar de evolutie van de revolutie. Van op de preek
stoel in de kerken werd op nauwelijks bedekte termen aange
spoord tot desertie uit het leger. Er waren ook tamelijk veel de
serteurs. Den Haag reageerde met bedreigingen, boetes en 
andere vormen van repressie, o.a. het extra inkwartieren van sol
daten bij gezinnen waarvan een jongeman was ondergedoken. 

Helaas, geachte dames en heren. Het heeft allemaal niet 
geholpen. Juist zoals de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en 
van een deel van Limburg, bleven ook de mensen van Noord-
Brabant bij Nederland. Er was opnieuw een grens en ...... zij 
moesten wachten tot het laatste kwart van de twintigste eeuw, 
maar toen gingen ze ook massaal over de grens in het zuiden 
wonen als nieuwe Neder-Belgen. 

Ik dank je voor de aandacht. 
Ulvenhout 2 september 2007 

Jozef Schellekens 
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MIST 
door Ad van Eijl-van de Klashorst + 

Wat is vandaag de wereld klein! 
Omringd door een spinrag-gordijn. 
Aan storm en gladheid is te ontkomen 
Maar mist is't angstigs van je dromen 
Een onoverzichtelijk gebeuren 
Je wilt 't gordijn wel openscheuren. 
Het is een wazig grijs gewicht 
Dat als een deksel op ons ligt. 
En wij verlangen naar de zon, 
Als die ons eens bevrijden kon! 
Maar nee, we moeten nog wat wachten, 
Misschien nog dagen, misschien nog nachten, 
Dan gaat de zon ons weer bevrijden 
Met lichte, heldere, blijde tijden. 
We leven óp en vóór we het weten 
Zijn we die mist alweer vergeten. 

klas Autoherstellen 1931/1932 Ambachtschool Breda 

21 

WIE WAS JANUS HEIJBLOM 
door Kees Leijten 

Op 2 mei 1945 , enkele dagen voor onze bevrijding, sneuvelde 
Janus He ij blom. 
Hij was het laatste oorlogsslachtoffer uit onze gemeente Nieuw
Ginneken. 
De familie Heijblom is momenteel bezig met een onderzoek naar 
zijn leven. Wellicht kunt u hen helpen wanneer u Janus gekend 
hebt. 
De familie had een foto uit zijn nalatenschap, een foto van zijn 
klas maar niemand wist welke jongen Janus was. 
Een foto in het Weekblad van Nieuw-Ginneken, de Bode en Het 
Stadsblad leverde resultaat op. 
Ik werd gebeld door Bredanaar Ad van Nispen, geboren 
december 1917, dus bijna 90 jaar oud, die de meeste leerlingen 
van de klas Autoherstellen van de Ambachtschool , leerjaar 
1931-1932, kon noemen . . 

1 
2 

3 4 ,5 6 

7 

8 9 10 11 
12 13 

14 15 16 

~ 1 Harrie van Gennip 2 Ad van Nispen; 3 Piet Horsten 4 Piet de 
Kort; 5 (gedeeltelijk zichtbaar) Gerrit van Gastel; 6 Jules Del-
man; 7 Frans Herwijnen 8 ....... Lauwen (?); 9 ... Herwijnen (?) 
10 ....... Zandbergen; 11 Lou Stavast; 12 Piet van Oers (later 
eigenaar Ambulancedienst); 13 ........ Roovera; 14 Lou van Loon; 
15 Gerrit Koenders (uit Ulvenhout; vader koetsier op Wolfslaar), 
Janus Heijblom. 
Links staat dhr Langenhuizen, leraar tekenen; 
Rechts de directeur van de Ambachtschool, dhr B.Steggerda 

~ De leraar kon goed tekenen, zoals op de foto te zien is. 
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NUT EN VERMAAK 
IN OUDE NEDERLANDSE PRENTENBOEKEN 
door Kees Leijten 

Harry Verhoeven uit Ulvenhout verzamelt al vele jaren Neder
landse kinderboeken uit de periode 1770 - 1960. Prentenboeken 
uit die tijd vormen een deel van zijn indrukwekkende collectie. 
Op maandag 29 oktober zal hij in samenwerking met onze kring 
een inleiding over ontstaan en geschiedenis van Nederlandse 
prentenboeken van 1770 tot 1960 verzorgen in Boekhandel Van 
Kemenade & Hollaers, met een expositie uit eigen collectie. 

Aan de hand van beelden en door het tonen van origineel materi
aal vertelt hij over het ontstaan en de geschiedenis van onze 
prentenboeken . 
In die geschiedenis zijn invloeden uit het buitenland van groot 
belang geweest, bijvoorbeeld wat betreft verbeteringen in druk
technieken en reproductiemethoden. 
Hoe illustratoren zoals Walter Crane (Engeland), Eisa Beskow 
(Zweden), Sybille von Olfers (Duitsland), Ernst Kreidolf (Zwitser
land) en vele anderen daarbij een belangrijke rol speelden, komt 
daarbij vanzelf aan de orde. 
Fraaie platen en eigentijdse teksten vol "Nut en Vermaak" garan
deren u een leerzame en vrolijke avond. 

Maandag 29 oktober, 20u00 Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, 
Ginnekenweg 2691271 Breda 
Entree € 3, 00 incl. consumpties Reserveren via info@kemhol.nl 
Lezing in samenwerking met Heemkundekring Paulus van Daesdonck 
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MUZIKAAL TALENT IN ONS HEEM 
door Anneke Oomes 

Op 17 augustus is Hans Kuijstermans op 67-jarige leeftijd over
leden. Hans Kuijstermans heeft het torenuurwerk dat in Paulus' 
museum staat, gerestaureerd en heeft zo zijn sporen verdiend bij 
Paulus. Zijn overlijden is voor ons aanleiding om aandacht te 
besteden aan het muzikale talent in ons heem in de zestiger 
jaren. Hans was zo'n muzikaal talent. In de zestiger jaren maakte 
Hans deel uit van regionaal bekende formaties als Daddy and his 
Vibrations en The Heralds. 

In 1959 richtten Jan Verheyen, Kees Voeten, Jos Voeten, Kees 
van Rijsbergen, Jack Goossen en Hans Kuystermans de band 
The Hound Dogs op. Zij speelden vooral Skiffle en rock-'n-roll. 
De naam was geïnspireerd op een nummer van Elvis Presley. 

Medio 1961 viel de groep-uiteen. Hans Kuystermans en Jack 
Goossen sloten zich aan bij een nieuwe band in Ulvenhout: 
Daddy & his Vibrations. Hierin speelden Cees en Ad Smeekens, 
Kees van Rijsbergen, Marc de Roover, Jan Marijnissen, Ton van 
Gils en Riny van Gils (geen familie). De moeder van Cees en Ad 
regelde alles voor de band. Zanger Hans Kuystermans kreeg de 
naam "Daddy", omdat hij nogal groot was voor zijn leeftijd en 
vanwege z'n baard een echt vaderfiguur leek. 

De groep trad door heel West-Brabant op en door de vele 
optredens ging steeds professioneler werken. Medio 1963 ver
trok drummer Ton van Gils. Ad Smeekens ging nu nood
gedwongen drummen. De uit Bavel afkomstige gitarist Jan 
Marijnissen (ex The Flying Strings) volgde hem op als 
slaggitarist. Als de broers Cees en Ad Smeekens naar het 
amusementsorkest The All Stars zijn vertrokken (later zitten ze 
ook nog bij The Avalons) gaan de overgebleven bandleden in 
1963 samen met sologitarist Harry Groeneveldt en drummer Ben 
Murawski verder als The Heralds. 
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ZAAL DE BIEBERG 
De thuishaven van The Heralds was Zaal de Bieberg van Henk 
en Riet Martens aan de Ulvenhoutselaan te Breda. Hier vonden 
de repetities plaats en werd er regelmatig voor de fanclub opge
treden. In de periode 1963-1965 presenteerde de band zich als 
een dans- show- en amusementsorkest en ze speelden vooral 
de bekende hits uit de hitparade afgewisseld met instrumentale 
nummers van The Shadows. In 1965 stoppen zowel Hans Kuijs
termans als Marc de Roover met de band. Jan Marijnissen 
neemt vanaf dan de solozang voor zijn rekening. The Heralds 
gingen in deze formatie als beroeps verder. Breda Bier sponsor
de de groep. Ze namen in 1966 een single op voor het Philips 
label en traden op in Duitsland. Het laatste oorspronkelijke 
groepslid bassist Jack Goossens van Daddy & his Vibrations 
verliet in 1966 de band. Hij werd opgevolgd door de talentvolle 
Cyriel Havermans, die de stiel leerde bij Herman Kroese. 

DADDY & HIS VIBRA TIONS 
Vlnr Marc de Roover; Cees Smeekens; Ton van Gils; Ad Smeekens; 
Jack Goossen en Hans Kuijstermans 
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In mei 1967 stapten Cyriel Havermans en Aad Van de Kreeft uit 
de Heralds en richtten samen met drummer Ton Schellekens het 
trio Spatial Concept op. Cyriel Havermans stapte in 1969 van 
Spatial Concept over naar Big Wheel en speelde in de periode 
1970-1973 in Focus. 

EINDE 
The Heralds hebben nog tot in de tweede helft van 1968 
bestaan. Ze traden regelmatig op in Nederland en Duitsland. In 
1968 werd de naam The Heralds vervangen door Jan Sex Four. 
Hans de Rooij en Ben Murawski zijn toen afgehaakt. 
In 1981 werd de band The Heralds tijdelijk heropgericht en ver
scheen nog een single: Like A Rolling Stone / Coming To You 
(nummer van Jan Marijnissen). In een afgeladen Graanbeurs in 
Breda werd een reünieconcert gegeven. The Heralds hebben 
toen tot en met eind tachtiger jaren nog wekelijks met elkaar 
gerepeteerd en een aantal malen opgetreden. Met het overlijden 
van Ben Murawski in 1989 kwam hieraan een einde. 
De talentvolle Hans is than~ overleden. Hij ruste in vrede 

THE HERALD 1963 OP HET BALKON VAN "D'N Bert" 
Vlnr Hans Kuijstermans;, Harrie Groeneveld, Jan Marijnissen; Marc de 
Roover, Jack Goossen en Ben Murawski 
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NIEUWS UIT HET 
MUSEUM 70 
door Kees Leijten 

LEVEN AAN DE LANDSGRENS 
Op 2 september opende Paulus een nieuwe tentoonstelling over 
het leven aan en langs de landsgrens. De tentoonstelling werd 
geopend door Sjef Schellekens, publicist en amateurhistoricus 
uit Hoogstraten, die zeer bekend is met onze streek. 
Met veel verve leidde hij de bezoekers in op het thema van de 
tentoonstelling: onze gezamenlijke grensgeschiedenis. 
Douane, smokkel, controle, grenspalen, paspoorten. U kent aller
lei steekwoorden die we roepen als we aan de grens denken. 
De grens is nu vervaagd, maar was vele eeuwen een barrière 
tussen families en vrienden. 
Wij zoeken nog steeds foto's die met "onze" grens te maken heb
ben, maar we zoeken ook voorwerpen. 
Kunt u ons helpen door lenen of schenken ? 
Foto's krijgt u snel onbeschadigd terug. 

IN MEMORIAM 
In de afgelopen maanden moesten we helaas afscheid nemen 
van 

02/08 Kees van de Kar Wildenborgstraat 36a 
17 /08 Hans Kuijstermans Akkerstraat 6 

Dat zij mogen rusten in vrede 

Breda 77 jr 
Ulvenhout 67 jr 

Paulus zou het zeer op prijsstellen bij het overlijden van een van 
onze leden 'n rouwbrief en een bidprentje te mogen ontvangen. 
We kunnen er dan melding van maken in ons tijdschrift. 
Rouwbrief en prentje worden aan onze collectie toegevoegd. 
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ORANJEVERENIGING ULVENHOUT 75 
ENDE CENTEN 
door Kees Leijten 

Deze maand is het 75 jaar geleden dat in zaal De Jong door een 
aantal Ulvenhoutse notabelen een Oranjevereniging werd opge
richt. 
De oprichting verliep naar wens en de feestelijkheden ook. Maar 
toen het op de subsidie aan kwam, kwamen de problemen. 
De Oranjevereniging Ginneken wilde niet meedelen in de 
subsidie. Het college gaf in een raadsstuk op 24 november 1932 
Ginneken gelijk. 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan 
De brieven op de volgende pagina's spreken voor zich. 

37 
Verzoek van het Oraniecomité te Ulvenhout 
Door het Oranjecomité te Ulvenhout is d.d. 18 november 
1932 verzocht uitbetaling van een deel der dit jaar van 
het van het Oranje-Comité toegekende subsidie 
Door ons werden inlichtingen gevraagd aan het Oranje
Comité . Het bericht van dat comité is ter inzage gelegd 
met een aan het Oranje Comité te Ulvenhout door ons 
gegeven bericht. 
De beslissing omtrent de verdeeling der subsidie behoort 
naar onze meening aan het algemeen Oranje-Comité te 
worden overgelaten 

Mededeling aan de raad op 24 november 1932 
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Ulvenhout,2-1 Aug. 1 52. 

Edelachtbare Heeren, 
• ' ,f ... 

lnleefd vragen w1j uw welwillende aandacht voor het volgende: 

Op 23 Aug.1.1. te eu. nam. kwamen 1n de zaal van den Heer 

A.de Jong,alhier, verschillende Ulvenhoutsche ingezetenen in 

vergaderingblJeen om te komen tot oprichting van een oranje

oomité,hetwelk de regeling van de Jaarlljksche Oranje-feesten 

in handen zou nemen. Alle aanwezigen gaven hun instemming te 

kennen,namen zitting in het comité en b1J stemming kwam men tot 

samenstelling van een volgend dagelljksch bestuur: 

c.u.van den Jroek. voorz. 

O .A.van den Jroek. Secr. 

Jos. o laas sen. Penningm. 

Het algemeen gevoelen van de vergadering was om ook nog 

dit Jaar d.e Oranje-feesten te organiseeren,maar wegens verge

vorderde t1Jd is het haast onmogellJk met de voorbereidende 

werkzaamheden op 31 Aug. klaar te zljn. Daarom vragen w1j uw 

oollege beleefd toestemming deze feesten te doen plaats hebben 

op Ie Sept.e.k. 

Hopende geheel volgens uw wenschen gehandeld te hebben en 

gaarne uwe toestemming tegemoetziende, 

Namens het OranJe-C omi tl: 

Aan het college van J,en "· 

der Gemeente 

Ginneken en Javel. 

De Oranjevereniging opgericht 
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Ulvonhou~ 22 September 1952. 

Aan 

Jurgemeester en 11'ethouders der Gem.Ginneken en 
Javel c.a. 

tde 1 Achtbare Heeren. 

Onder ge teekenden deelen hierblJ U geacht College 

beleefd het vol gen de me de: 

Het OranJe-0 omHe' te Ginneken heeft geweigerd 

subsidie uit te betalen aan het Oranje-OomHe' te Ulvenhout. 

ondergf)teekenden verzoeken bl.j deze beleefd.,dat U geacht college 

maatregelen zal nemen die leid.en tot een richtigge verdeeling der 

uitgetrokken subsidie,zoodat deze ook zood.ra mogelUk aan het Oranje-

" omi te' te Ulvenhout wordt uitbetaald. 

M.et de meeste hoogacht1ng,ne.mens het Or~Je-Oo 1te' te Ulvenhout. 
~. ~ ~. 0~ voorzitter• 

. ;t?;o.z. Ondervoorzitter• 

/}~ , ~ Secretaris, 

~ _/ ,,,,---/ Penningmeester• 7,Y.J L.-<--~~ .. 
1 ,

1
-_,; ~ /J~v-f Tech• Adviseur• 

~ r~ --
aff d/7) 

1fl~~/J 
(JÓ:.; 

Maar toen het op de centen aankwam 
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,\:X. , Een nJeuwe Stomnt~ainweg. ' , , ' 
·rt - DoQ'r d.e Maatschappij ~&n, -Buurtspoorwege:µ -in de
.provincie.. Antwttwen wor~_t:·n andern1.a&l .~ pogingêiL 
aangewend 01nj~" tramlijn .An~f1~.rp,ep_~f4,n·nJ1,out-- . ·, 
Hpqgstrate_n··tç1 .. i--ver~~~gçu. tot. P'3 Á ~ ëcte.rlan~sche gre.:ns. { 

.::De;,.,i_ango~ezen w~g · zqu d~~i;:vo,pf '.zij~(::,vall · -~oog
. . s_trateu -. uit.-· .. ·. over Mi~4erho~t, · .M.e~~Ié-~ .. , ~;~r-ijlleek, 

Uly~.nJ1~qt ·en Gin.neken ~iar 13r*<· _, ;- -: ·. : · 
. Daár Ginn~ken .echter·,, ~lij~en~<v,oeger:.PPgezette, 

n.àar afgesprongen onderh~~qçlinge11,: ·. van.; e.eu·· stoQm
' · · t.ram niet gedi~nd schijnt/ zal h9v~.ng~11q~inde ~laat-

. scLappiJ. naar 'een ander,e, rîchting moete~ \litûe1:1. om_ 
Breda·· tt.:f _.·be.~·eiken • .: . Qok, ·. het - ge~eeQt~bestuur_· yan 
Meir wenscht , van · eeµ · ~toom tram hevrij.cl te ,-bUjv·en, 
zoodat · aan · de ric~ting;..Zuµ.dert .· niet< kan ·. g~411cht 
worden. .I,3l_ijft dus· -~oogsttaten•Meerle~ · .V~1,1 .·ë4e;e 
Iaats.te plaats ~aLcle riqhting ,ntoe,ten genpmen .-word~ii., .. 

· :of _ over ·-de_· Ivf~~rsel~pbe )l_re~f · uaa.r'_ · llijs,berg~µ 1,;""j>,f · 
·{·o·v~r: .&tti,jpe~~ ~p -~.f\}d~r : pa~r :Pri11s~nµ~ge, · , . · ·1:,': 1• 
_j: . Ware ,:,·n~_'5idi,:. -~uidiie,qeria,ndsche' ' StQo-mtr~mweg~{ 
. : DJ~.a~bappij 'g~l'.legei' ~et .dA :~elgische m~a,tschappij '1: -

J ~>nqer ·' Rijs_berg.eri · ·gf P.rins.~µJ1J!S!3 -~~ t~ ·s~uiten /. dan : -
' . :--'~-:: ,,,-,~~:·B-: ,·e3I ;. ,, . -.~ af ·ntl 'J'"k )t~, ._rten . tt d r e_ht~·;r'eêks:·iu. ) .. -- IJl-lL . _.r ~ J~"\ll -.. ,.9. .111: .. ~llÇ_"llL~ . -·"· ... J . . ~ · . · ~' , .· . , .· ., 

geweenaéh~p:· ~ijlt · met· d~ nür~re Brél.ha~tsche Kenipeµ:- .· 
-D99fr_df,Belgeri Wqrdt slechw op_· de . toe~~ggjgg v~n. . 

.die_ ' àa~lu~tirig gew~µ~; 4et ·½~pita~l y~·or: d~n ~~~~l~Et : 
; ·}op · 'hiu{ ·grQnqgeföed ' is reeds ·voot\lanq~,11. · ·.· ·' ···~ · \._ · :· 
' · · :- ~ede,:J,µqer~,. ~an u · <l_Us,, qe.·h,~n4e#··; ~ii ~e;t~~.Q.f, 

·te ste){en·, en , die ook ~rnrr tQ_·-1:e1k~p. ·Mtt· .Ç>n~e · zu1•. 
delijka 'blU~Jl l ,,,' ' · ,, , .• · •, F' ' ,c ,])_\{ 

Gelezen in de BREDASCHE COURANT van 5 september 1895 
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Hoe houden we die verdomde Belgen tegen? 
DE ELEKTRISCHE GRENSVERSPERRING 
TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 
door Prof. Dr. A. Vanneste, UNIVERSITEIT ANTWERPEN 

Vanaf het voorjaar 1915 plaatste de Duitse bezetter aan de 
Belgisch-Nederlandse grens, van Vaals tot Cadzand, een elek
trisch geladen draadversperring. 
Het was de bedoeling van de Duitsers om allerlei voor hen 
hinderende activiteiten en verzetslui tegen te gaan: smokkelaars, 
spionnen, passeurs, koeriers, vluchtelingen ... 
Die lastige Belgen moesten hoe dan ook ingekooid worden! 
Dat was echter buiten de waard gerekend: met de hulp van o.m. 
de geallieerde inlichtingsdiensten slaagden de Belgen er alsnog 
in om het grootste deel van hun verzetsactiviteiten verder te zet
ten. 

de dodelijke draad 
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Dat was mogelijk door de grote vindingrijkheid van gewone 
lieden, evenwel niet zonder levensgevaar. 
In de lezing wordt ingegaan op de redenen van de plaatsing van 
de draadversperring, op de manier waarop het moordend hek
werk door de Duitsers werd gebouwd en bewaakt, op de wijze 
waarop de Belgische spionnen en grensgangers de elektrische 
draadversperring te lijf gingen: avonturen bij de vleet, creativiteit 
zonder moderne technologie, moed en vastberadenheid die door 
weinigen gekend zijn en bij ons allen eerbeid en waardering 
moeten afdwingen. 

De lezing wordt opgefleurd met tal van originele foto's en 
filmbeelden uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. 

Grenswacht Galder 18 juli 1915 
Soldaten zijn in een jolige bui. Ze hebben de hoofddeksels 
gewisseld met de burgers. Wie weet welke boerderij of café dit 
is. Wie kent de Galdemaren in het gezelschap. 
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HET LEVEN 
AAN DE ANDERE KANT VAN DE GRENS 
door Toon van Miert 

De Strijbeekse hei is de laatste jaren flink aangepakt. Er zijn 
bomen gerooid, de waterhuishouding is aangepast en de hei is 
aan het terugkomen. Mooi vee loopt er rond om alles bij te 
houden. , 
"Vanaf hier kon je vroeger de toren van Hoogstraten zien en dat 
zou in de toekomst ook weer mogelijk moeten zijn", zei de grote 
streekkenner Hans Vermeij een paar jaar geleden toen we aan 
het Rondven stonden. Weinig bomen, alleen struiken, water en 
heide. In mijn fantasie zag ik op die hei oude, vervallen boerde
rijtjes zoals Jakob Smits en Dirk Baksteen ze weergegeven 
hebben. Mooi om te zien, slecht om in te wonen. Natuurlijk komt 
de situatie niet terug zoals die geweest is, dat weet Hans ook 
wel. 
Dorpjes, buitens, wegen, rujlverkavelingen enz. zijn niet meer te 
verplaatsen of ongedaan te maken. Al krijgen we maar een sug
gestie van hoe het in vervlogen tijden was! 

In het eerste millennium was de omgeving van Hoogstraten, dat 
toen overigens nog niet bestond, moeilijk bewoonbaar. Het lage 
gedeelte, in de buurt van de Mark, stond geregeld onder water. 
De zeespiegel was in bepaalde tijden zo hoog dat er geen afvoer 
van Markwater mogelijk was. Als de zeespiegel daalde, bleef er 
veel slib achter. Tientallen beekjes doorstroomden het gebied 
(doen dat nu nog); het was er moerassig en dus onmogelijk om 
je daar blijvend te vestigen. Namen als Meer, Meerle en Meersel 
verwijzen nog naar die situatie. 
Heel anders was het op de hoger gelegen gebieden; het 
hoogteverschil in de omgeving van Meerle is 14 m. Daar waren 
de zandverstuivingen, de heidevelden en de bosschages. 
Verspreid stonden er wat groepen boerderijen waarvan er 
sommige uitgroeiden tot gehuchten. (Rijke)Vorsel, voor het eerst 
genoemd in een tekst uit de 8e eeuw, was er een van maar ook 
Baarle en Alphen. 



34 

Aanvankelijk hadden de geestelijke en wereldlijke overhed~n 
absoluut geen belangstelling voor de streek. Dat veranderde m 
het begin van de 12e eeuw. De Benedictiness:n van Thorn 
"ontfermden" zich over Meerle en de NorbertIJnen van de 
machtige Sint-Michielsabdij uit Antwerpen gingen_ zich bezig·
houden met het bedienen van de kerken van Minderhout en 
Meer. Zij zijn daar tot in de 19e eeuw gebleven en hebben grote 
invloed gehad op het geestelijk en sociaal leven. 
De hertogen van Brabant probeerden hun invloed uit te breiden 
door land te gaan ontginnen. Dat leverde een toeloop van 
mensen op waardoor nieuwe nederzettingen ontstonden. In het 
begin van de 13e eeuw werden sommige daarvan "Vrijheden" en 
die genoten van de daarbij horende economische voordelen. Dat 
was in 1210 met Hoogstraten het geval. 
De echt grote ontginningen begonnen vooral na ~e verk~~P van 
de gronden van de familie Salm Salm die rond de Jaren v1Jft1g van 
de 19e eeuw plaatsvond. Het waren voornamelijk rijke indus
triëlen uit de Vlaamse steden die de goedkope gronden kochten. 
Zij deden dat uit financiële overwegingen, maar ook ui~ politieke: 
hoe meer grondbelasting je betaalde, hoe meer kans Je had om 
in de Senaat gekozen te worden. Of ze het ook uit idealistische 
overwegingen deden (de arme bevolking helpen), is de vraag. 
In een indrukwekkend artikel in het laatste jaarboek van Erfgoed 
Hoogstraten worden de wederwaardigheden van de fa_milie 
Peeters verhaald. Die liegen er niet om: de grootgrondbezitters 
hebben, gesteund door de geestelijkheid, de arme bevolking 
stevig uitgebuit. 
Vooral Edouard Jacquemyns (grafmonument naast de kerk van 
Minderhout) heeft de streek een ander aanzien gegeven. Hij ont_~ 
gon gronden, bouwde boerderijen en sti~htte een modelboerdenJ 
(de Vondelstede), richtte een steenfabriek op (nu de Desta) en 
bouwde voor zijn werknemers voor die tijd unieke huizen waar
mee hij in 1867 in Parijs een Europese prijs verdiende. 
Voor zichzelf liet hij Heerle's hof bouwen. 

Een andere ontginner was Jean Voortman. Hij bouwde de Lage 
Rooy; een halve eeuw later lièt een van zijn nazate_n Kasteel 
Leembeek (nu Jachtlust) aan de Ulicotenseweg m Meerle 
bouwen. 
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Rond 1900 ontstonden er meer landhuizen in de grensstreek. De 
rijken wilden op het gezonde platteland wonen: de familie Rolin 
op de Broederstede op de weg naar Minderhout. 
Duprêt op de Sint Jorishoeve op de weg van Strijbeek naar 
Meerle en op Villa Lauwers-Duprêt/Kasteel den Elsacker aan 
de Chaamseweg in Meerle, de familie Van den Berg op 
Maxburg in Meer en Rommens op Villa Rommens in Den 
Dreef. Op de tentoonstelling vindt u foto's van enkele van deze 
buitens. 
Opmerkelijk zijn nog de ontginningen aan het eind van de jaren 
twintig van de vorige eeuw door de heer Vrints, arts op 
Merksplaskolonie. Hij was getrouwd met een · dochter van de 
brouwersfamilie Vergouwen die veel grond bezat op Hal. Hij liet 
vijf typische boerderijen met een knik in het dak en dezelfde 
voorgevel bouwen die het jaartal 1928 in de gevel hebben en 
opvallende namen: Cromvore, Spalante, Hallerbraak, 
Schoorhoeve en Halgoren. 1 n die tijd werden ook aan onze 
kant van de grens veel heidevelden ontgonnen. 

Kempische boerderij aan het begin van de twintigste eeuw 
(foto Dirk Baksteen) 
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In perioden dat het rustig was op de boerderij, ging mijn vader, 
en met hem heel wat meer boeren, aan het werk om van de 
heidevelden "vruchtbare" grond te maken. Veel daarvan worden 
nu weer aan de natuur teruggege-ven. Een mooi voorbeeld van 
deze terug-aan-de-natuur-politiek is de Bleeke Heide onder 
Chaam. 
Veel mooie buitens betekent nog niet dat de streek rijk was, dat 
de bewoners het goed hadden. Het relaas van Frans Peeters, 
waar ik het hierboven over had, spreekt boekdelen. Er heerste 
armoede, werkloosheid. Tot ver in de tweede helft van de 20e 
eeuw trokken bewoners van Meerle, Meer e.o. naar Breda en de 
Limburgse mijnen om hun brood te verdienen. Voor die laatste 
betekende dat dat ze midden in de nacht met de bus opgehaald 
werden en 's avonds pas rond zes/zeven uur thuis waren. 

De streek is altijd erg geïsoleerd geweest. In 1883 deed Max 
Rooses, letterkundige uit Antwerpen, in het NRC verslag van zijn 
tocht van Antwerpen naar Hoogstraten. 

Kempisch Landschap in de jaren twintig door Dirk Baksteen 
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Hij deed daar acht uur over. Hij heeft het over de 
eigenaardigheid van Hoogstraten " van buiten 's heren wegen te 
liggen" en over "de geheimzinnige plaats, verloren en verscholen 
in heidezand en mastebossen." 
Natuurlijk, Hoogstraten lag op de verbindingsweg van Antwerpen 
naar 's-Hertogenbosch en verder. De 's Boschstraat in 
Hoogstraten herinnert daar nog aan; de plaats wordt in het 
Middeleeuwse verhaal "Mariken van Nieumeghen" aangedaan 
door Mariken en de duivel. In een van de herbergen ·schrijft zij 
het bekendste gedicht uit het verhaal. 
De "hoge straat" is al vele eeuwen de verbindingsweg naar het 
zuiden en Antwerpen. Maar erg druk is het allemaal niet 
geweest. De machthebbers wilden zo weinig mogelijk landwegen 
die de grens passeerden; zo was het gemakkelijker de grens te 
bewaken. Natuurlijk wist de bevolking haar weg wel te vinden. 
Die oude paden beschrijven en reconstrueren is een prachtige 
opdracht voor geïnteresseerden. Erfgoed Hoogstraten zou op dit 
gebied graag met Paulus van Daesdonck samenwerken. 

Dorpstafereel in de Kempen door Ernest Midy 
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Vooral tramwegen hebben het gebied ontsloten. Vanaf 1899 
werd de tramlijn Rijkevorsel-Hoogstraten doorgetrokken naar 
Minderhout-Meerle-Meersel en Rijsbergen. (*) 
Er was ook een tramlijn van Hoogstraten naar Turnhout. In 1924 
maakten meer dan 500 inwoners van Boxtel daar gebruik van 
om een van de Bloeddoeken in Hoogstraten op te halen en terug 
te brengen naar waar ze eigenlijk thuishoren: Boxtel. Begin jaren 
dertig werden de tramwegen overbodig: de autobus was sneller 
en flexibeler. 

Nu kun je de streek op alle mogelijke manieren doorkruisen en 
bereiken. De E19 raast op korte afstand langs en de vele 
verharde wegen maken het gebied tot een prachtig fietsparadijs. 

p.s. 
Eind 19e begin 20e eeuw vestigden zich kunstenaars uit 
verschillende landen in de omgeving van Mol. Centraal figuur 
was Jakob Smits, dé schilder van het Kempische landschap en 
boerenleven, die in Achterbroek zijn atelier had. Zij wilden aan 
den lijve de impact van het Kempische landschap ervaren. 
Mogelijk heeft de "mythe" van de Kempen als open, onherberg
zaam maar ook puur heidegebied daarin meegespeeld. Smits 
heeft in 1907 een succesvolle (8000 bezoekers, een enorm 
aantal voor die tijd) tentoonstelling van hun werk ingericht. 
De Vrienden van het Jakob Smitsmuseum hebben nu, honderd 
jaar later, een expositie ingericht die representatief is voor het 
gebeuren van 1907. De tentoonstelling loopt tot 11 november. 
Liefhebbers van het Kempische landschap, het boeren- en 
dorpsleven uit die tijd moeten er zeker heen gaan. Het prachtige 
museum, de oude pastorie, ligt in Sluis bij Mol. Vanaf Turnhout 
even voorbij Dessel bij stoplichten linksaf. Als u rechtsaf gaat, 
komt u in Achterbos. Op het kerkhof liggen Smits en Baksteen 
begraven. Op het graf van Smits staat 'een kunstwerk van Geor
ge Minne. (ziewww.jakobsmits.be) 
T.v.M .. 

* zie foto's op de tentoonstelling "Leven aan de Landsgrens" 
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AMSTERDAM-BEIJING RALLY 2006 
door Louis Vriens 

Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering op 24 septem
ber 2007 in de Leeuwerik te Galder hield ons lid Willem Lam
bregts een boeiende lezing over de rally van Amsterdam naar 
Beijing waaraan hij en zijn zwager Paul Zijlmans in 2006 hebben 
deelgenomen. 
Via prachtige filmbeelden en foto's nam Willem ons mee in een 
17.650 km lange tocht vol ontberingen en unieke sfeerbeelden 

Willem Lambregts 
Willem is 53 jaar oud en. in het dagelijks leven werkzaam als 
verkoopleider bij North Safety Products. Willem woont samen 
met Marij van Hooijdonk in het "Bakhuis" bij de oude boerderij 
van Van Hooijdonk aan de voet van het viaduct aan de Strijbeek
seweg te Ulvenhout. In z'n spaarzame vrije tijd zie je Willem 
vaak in z'n oude Citroën OS (Strijkijzer) rond rijden. Hij is hele
maal verzot op dit type auto en rijdt er al 28 jaar in. 

Amsterdam-Beijing 
Het is allemaal begonnen ergens in juni 2004 toen zwager Paul 
Zijlmans hem een folder liet zien over een rally van Amsterdam 
naar Beijing, te rijden in 2006 met klassieke wagens van vóór 
1977. Het was een fraaie folder maar het kostenplaatje voor 
deelname aan deze rit was dermate hoog (toen€ 29.500) dat het 
geen moment in Willem opkwam om hier serieus over na te den
ken. Paul bleef echter aandringen en uiteindelijk heeft Willem in
gestemd onder voorwaarde dat de rally met een OS gereden zou 
worden. Snel werd er ingeschreven want inmiddels hadden er al 
70 teams "toegehapt" in een maximaal toegestaan deelnemers
veld van 100. 
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Willem wist veel te vertellen over de cultuur in de oude steden 

Eenzaam op weg naar de finish 
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Citroën OS 
Ze hadden nog 2 jaar om zich voor te bereiden, dat leek lang 
maar er moest nog veel gebeuren. Bijvoorbeeld het aanschaffen 
van een geschikte auto. Die vonden ze uiteindelijk bij 
Citroënspecialist Thijs Leijten in Oosterhout. Willem had al jaren
lang zijn auto's hier in onderhoud. 
Thijs wist Ie melden dat hij een hele goede DS voor dit doel wist 
te staan, maar hij moest hier dan wel eerst met de huidige 
eigenaar ol/er praten. Hij doelde hierbij op de-DSuper5 uit 1971 
van zijn vrouw. Met de belofte aan Thijs dat ze de auto bij hem in 
de garage rallyklaar zouden maken en de belofte dat Thijs op 
zoek zou gaan naar een andere DS voor zijn vrouw zijn ze eruit 
gekomen en hebben de auto gekocht. 

Voorbereidingen 
Er worden afspraken gemaakt over de taakverdeling, Willem is 
de sleutelaar en gaat zich bezighouden met de preparatie van de 
auto en Zv,ager Paul gaat zich inzetten om sponsors te wer
ven. Ze spreken af dat all~ controles en motordemontage- en 
montage bij Thijs plaatsvinden, dat houdt de vaart erin.Op zater
dag kunnen Willem en Paul hand- en spandiensten verlenen en 
doordeweeks wat kleinere klusjes mee naar huis te nemen. 

Demonteren 
De gehele auto wordt gedemonteerd, motor eruit en per onder
deel nagezien. Willem en Paul willen de auto zo origineel moge
lijk houden, enkel noodzakelijke aanpassingen worden gepleegd. 
Er komt extra motorkoeling, in de woestijn kan de temperatuur 
oplopen tol zo'n 50°C. Tevens wordt de geluidsisolatie aange
past. Alle onderdelen worden nagezien en zonodig vervangen. 
Wat nog goed is gaat mee als reserveonderdeel. De leren bekle
ding wordt vervangen door stoffen bekleding. De carrosserie 
wordt ontdaan van roest en ontstane gaten worden dichtgelast. 
De auto wordt in zijn geheel overgespoten in de originele groene 
metallieke kleur. Deze werkzaamheden nemen maanden in be
slag en naast het harde werken is er ook tijd voor discussie en 
plezier.De garage van Thijs fungeert als een ontmoetingsplaats. 
Op 23 april 2005 knalt de champagne en is de auto geprepa
reerd. 
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Ze hebben dan nog ruim een jaar tijd vóór de rally van start gaat. 

Beproeving 
Willem en Marij gaan samen de DS beproeven.Om alles goed te 
testen nemen ze de DS mee door de Alpen en de Pyreneeën en 
over de Spaanse hoogvlakte. 
Daar_ kunnen de temperaturen in de zomer lekker oplopen. De 
test 1s probleemloos verlopen. De DS loopt fantastisch en on
danks buitentemperaturen van boven 40°C blijft de motortem
peratuur binnen de gestelde grenzen. Punten van aandacht wor
den nog gecontroleerd, maar verder is de auto klaar voor Beijing. 

Financiële problemen 
Drie we_~en voor de start gebeurt er iets ongelooflijks, Willem en 
Paul knJgen het bericht dat de organisatie in zware financiële 
problemen verkeert. Grote sponsors hebben het af laten weten 
en er is een begroting_stekort van € 2½ miljoen. Er is alleen door
~ang mog~lijk indien er per team€ 25.000 wordt bijgelegd. Twee 
Jaar voor mets gewerkt of kiezen voor een bijbetaling Willem en 
Paul kiezen voor het laatste, 6 teams vallen af. ' 

Reisverslag (verkort) We gaan J J 
En da:' is het zover. We vertrekken op 14 juli naar Amsterdam, 
waar m de RAI de laatste technische keuring plaatsvindt en een 
proloog verreden wordt. Op 15 juli 2006 vertrekken we voor hun 
eerste etappe vanaf de Dam richting Oostenrijk. Het begin van 
een 17. 650 km lange route. uitgezwaaid door familie, buurtbe
woners en collega's. Een fantastisch en emotioneel moment. 
Doel: veel zien en samen heelhuids, over 28 dagen de finish in 
Beijing bereiken. ' 

Navigeren 
Het navigeren gaat volgens het bolletje-pijltje systeem, waarbij je 
van de ene, als pictogrammetje aangeduide verkeerssituatie, 
naar de andere rijdt. Het is niet ingewikkeld, maar het is wel zaak 
is om _hierbij ge~n fouten te maken, want als het misgaat heb je 
geen idee waar Je bent. 
Op de rit naar Szeged in Hongarije vieren we onze eerste triomf 
we zijn binnen de tijd en zijn ook winnaar van de '? klassements~ 
proef. 
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We hebben met elkaar afgesproken om de dag te starten en 
elkaar na ca. 2 uur af te wisselen. De meer dan 12 uur durende 
rit over smalle bergwegen door Roemenië laat ons kennis maken 
met kamikazepiloten van de ergste soort. Even verder worden 
we door de politie staande gehouden. 
Het rijgedrag van een aantal deelnemers is de politie te gortig 
geworden en na een uur wachten op de laatste achterblijvers 
leggen we in colonne de overblijvende 200 kilometer af. 

Op de rit van Boekarest naar lstanbul komen we door Bulgarije 
waar de auto ontsmet moet worden in een enorme gore water
bak. We moeten veel harder rijden dan we gedacht hadden om 
binnen de gestelde tijden aan te kunnen komen. Net in Turkije 
aangekomen loopt recht voor ons een kudde schapen de weg 
op. De Turkse auto voor ons, die ook hard rijdt, gaat vol op de 
rem en slaat enkele malen over de kop. Gelukkig zijn er slechts 
lichtgewonden. We zijn blij als we ongedeerd in lstanbul 
aankomen. 

Kleine beurt 
We voelen ons verplicht een keer de motorkap te openen tussen 
alle wagens die gerepareerd worden. Maar er hoeft zelfs geen 
olie bij en alles zit nog keurig vast. De Turkse televisie komt ons 
vragen of we een rondje willen rijden achter een camera-auto, 
want er zouden nog maar 3 rijdende DS-en in Turkije zijn, allen 
in musea. 

Azië 
Op de rit van lstanbul naar Ankara is op een van de smalle afda
lingen een Hyundai van het televisieteam over de kop gesla
gen. Wij worden gevraagd of we een gewonde kunnen vervoeren, 
omdat we de enige wagen zijn waar nog een bereikbare achter
bank in zit. 
In Ankara leveren we onze gewonde passagier af en krijgen 
weer 'n hoop strafpunten. Bij het hotel ontvlamt spontaan een 
Volvo Amazone van team 58. Alle aluminium delen onder de 
motorkap, waaronder de carburateurs, zijn gesmolten. Ongelo
felijk stondt deze wagen de volgende ochtend weer aan de start 
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Op dat moment alleen voorzien van een hydraulische handrem 
en met nog geen enkele werkende indicatie op het dashboard. 
De volgende dag staan we om 4 uur op voor de 920 km lange rit 
naar Trabzon aan de Zwarte zee. Even buiten Ankara wordt een 
jankend lager hoorbaar Het blijkt het voorste dynamo-lager te 
zijn en we hebben een reserve-dynamo in de trailer. 
Na drie kwartier en met de snaren een stuk slapper vervolgen we 
onze weg. Maar niet voor lang. Jean Pierre en Toon hebben pro
blemen met de stabilistatorstang van hun Volkswagen- Variant. 

Met ons gereedschap en weer drie kwartier oponthoud kunnen 
zij en wij verder. De landschappen wisselen van groen naar geel 
en bruin naar rood. Tegen de avond rijden we door een tunnel 
waar we aan de andere zijde een mistige, donkere wereld inrij
den. We moeten nog 100 km, maar de verlichting lijkt niet meer 
te werken en we hebben geen tijd om opnieuw te stoppen. Pas 
bij de tijdwaarneming blijkt wat er aan de hand is. De dikke laag 
stof op de lampen is in de mist tot een vette laag modder ge
koekt. 

Regen en diplomaten 
Op de rit naar Georgië vertrekken we voor het eerst met regen. 
Langs de Zwarte zee passeren vrachtwagens met enorme steen
brokken erin. Er wordt in Turkije flink aan de weg getimmerd. Na 
de grens met Georgië, die net als alle voorgaande grensover
gangen redelijk vlot gepasseerd wordt, gaan we voor de eerste 
keer op 'n terrasje koffie drinken, omdat de wegen in Georgië zo 
slecht zijn dat er geen tijdwaarnem,ing plaatsvindt. Op dit terrasje 
menen wij Sandra Roelofs te herkennen, de vrouw van de Presi
dent. Ze blijkt het inderdaad te zijn en is bereid samen met onze 
OS te poseren. Haar zoontje Eduard nam de foto. In dit land is 
goed te zien hoe de Russen hier zijn vertrokken. Half afgebouw
de fabrieken, huizen en veel verval. Jammer van een zo mooi 
land. 

Ruzie 
Nog 10 uur rijden naar de Kaspische zee. Bij de grens van de 
oliestaat Azerbeidzjaan zijn camera's verboden. 
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Er heerst nog de koude sfeer van het ijzeren gordijn. Tussen de 
vele politieposten een steeds woestijnachtiger wordend land
schap. Bij het plaatsje Bogdanovka worden we bedolven onder 
een regen van grijze steenslag. Een totaal onnodige actie van 
een asociaal Volvoteam 68, dat recht voor onze neus het gas 
erop.. 's-A vonds mondt dit voorval uit in een stevige woordenwis
seling. 
Ook team Heutz, waar wij regelmatig mee optrekken, is hetzelfde 
overkomen en dreigt de mannen met Volvo en al van de weg te 
drukken als ze in de buurt durven komen. 

De volgende dag staan de auto's op het plein voor het 
regeringsgebouw in Baku voor ze worden ingescheept voor de 
300 km. naar Turkmenistan. Wij moeten met een gecharterd 
vliegtuig, omdat de boot te goor is om op te verblijven. 

Witmarmeren paleizen 
De hoofdstad is er een van witmarmeren paleizen met weinig 
verkeer en vermoedelijk weinig bewoners. Een 8 meter hoog 
gouden beeld van de presldent draait mee met de zon. 
In dit land hebben we geen stap kunnen zetten zonder bewaking 
en we zijn blij als we weer kunnen vertrekken. Het is een op
luchting in het ontspannen Oezbekistan, waar we na weer 750 
km. woestijn in het donker de laatste 80 km. door de politie met 
loeiende sirenes worden binnengeloodst. Overal is veel publiek 
op de been en ook bij het hotel is het enorm druk. 

Mooiste plein van de wereld 
De 1 se dag is het hoogtepunt de stad Samarkand. Een van de 
mooiste pleinen van de wereld, en geen tijd om te kijken. 
We doen het toch, ondanks dat dit strafpunten oplevert. We ko
men, na weer een rit van meer dan elf uur, in Tashkent aan met 
de klanken van oriëntaalse trompetten. De parkeerplaats is 
veranderd in een openluchtmuseum met duizenden mensen. 
Op een groot plein in Almaty zijn allerlei activiteiten georgani
seerd. We ontmoeten daar ook 2 studentes die in Enschede 
gestudeerd hebben en vloeiend Nederlands spreken. Ze zijn 
enorm trots op hun stad en weten daar veel over te vertellen. 
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China 
Een grensovergang waar je een uur strak in de rij moet staan 
zonder te praten of bewegen en daarna nog 2 uur wachten in de 
hete zon. De aankomst in Yining is overweldigend. Zo'n 50. 000 
juichende mensen langs de kant van de weg, een ervaring waar
bij de meeste deelnemers de ogen niet droog houden. 
Omdat wij met de gebroeders Heutz vaak optrekken met de 
Chinese Yuan Yuen en de Chinese televisieploeg zien we meer 
van China dan de meeste deelnemers. Het wordt een groot feest 
van adembenemende landschappen, gastvrijheid en lekker eten. 
De eerste delen van De Muur, de Gele Rivier, de onvoorstelbare 
dorpjes met lemen huizen en tenten waar de tijd honderden jaren 
lijkt te hebben stilgestaan en duizenden kilometers snelweg in 
aanleg. Dit is een land van uitersten waar een ontzagwekkende 
inhaalslag gemaakt wordt. 

Toch stukken? 
Op weg naar de industriestad Lanzhou valt bij enig gas geven 
het totale vermogen weg. We vervangen het benzinefilter, maar 
het probleem blijft. We kunnen pas na een hele tijd een plekje 
vinden waar we opnieuw op de bergweg kunnen stoppen. Eerst 
stellen we het vacuüm gedeelte van de bezinefilterunit anders af, 
maar dit helpt ook niet. Dan uiteindelijk de bekende truc, het vij
len van de puntjes. En ja hoor, ze gaat weer als een raketje. Het 
blijft toch een heerlijke auto. 

Smerig en fout 
We komen door een smerig stuk China waar de ene na de an
dere vrachtwagen een dikke laag kolenstof over de wegen ver
spreidt en we missen ook ergens een omleiding. Ook een wagen 
met officials is de weg kwijt. Plotseling passeert ons de Porsche 
nummer 12 met daarin Yuan Yuen. Die kan natuurlijk de ver
keersborden lezen en we mogen hem in geen geval uit 't oog 
verliezen. Met slechts 10 minuten tijdsoverschrijding en een 
bloedhete motor komen we binnen. 

De eindstreep gehaald 
De finish is in Badaling, waar we na 16.000 km. onze vrouwen 
weer in de armen kunnen sluiten. 
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De aankomst in Beijing is een anticlimax. Het beloofde rondje 
rond het Tiananmen plein is er niet en zonder tam-tam rijden we 
rechtstreeks en met grote snelheid naar het Beijing Hotel. De 
rally is gewonnen door een team dat 2 keer op de trailer heeft 
gestaan, toevallig net 2 dagen die vanwege de grote problemen 
voor veel teams zijn geneutraliseerd 

Afscheid van de auto 
We brengen daarna de OS naar een grote t,avenstad zo'n 170 
km. verderop. Het is zo'n 38° en de luchtvochtigheid is van onge
kende hoogte. Ik heb gelukkig nog 2 flesjes water bij me om de 
daarna optredende wachttijd van ruim 4 uur in een kokendhete 
loods te overbruggen, een klein minpuntje in een verder ondanks 
alles voortreffelijk georganiseerde rally. 

Als we van Schiphol komen wacht ons een verrassing in de 
Bredase wijk Princenhage. We opgehaald door de cabriolets van 
Thijs Leijten en Chris Rutten ( oud burgemeester Breda) en 
onderweg voegen zich hier nog een 10-tal OS-en en andere old
timers bij. Op het bordes vàn het stadhuis kijken we uit over hon
derden vrienden en bekenden, een ongelooflijk mooie afsluiting. 

24 september stond de wagen te pronken in Galder (foto Louis Vriens) 
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CAFEETJES IN 
STRIJBEEK 
omstreeks 1860-1925 

België: 
1. De Kletterij 
2. In de Bruine Pij 
3. Café De Tol 
4. In de Oude Vos 

N 
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CAFEETJES 
AAN DE GRENS IN STRIJBEEK 
door Ad Jansen 

Hetgehuchtvóór1843 
Strijbeek is van oorsprong een klein gehucht nabij de 
grensovergang van het gebied van Staats-Brabant naar het 
territorium van de Zuidelijke Nederlanden. De grens werd 
vanouds gevormd door de Strijbeekse Beek, een watertje dat 
vanuit het oosten via Strijbeek naar de Mark stroomt. Aan het 
einde van de achttiende eeuw stonden er aan de Nederlandse 
zijde van de grens rond de kapel en langs de weg richting Breda 
maar een tiental boerderijen en andere woningen. Dat blijkt uit 
een kaart gemaakt in 1782 van de wegen van Ulvenhout naar de 
grens 1

. Direct ten zuiden van de brug over de Strijbeekse Beek 
stonden er nog enkele huizen. 
Op het minuutplan van het kadaster van omstreeks 1830 staan 
op Nederlands terrein eveneens tien woningen aangegeven. Bij 
het gehucht Strijbeek hoorde echter wel een groot "buitenge
bied", waardoor er in Strijbeek in de zeventiende eeuw totaal 157 
personen woonden in 45 huishoudens 2

. 

De naam van het gehucht is ontleend aan de beek, die de grens 
tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden vormt. 
Het element strij wijst vaak op een ligging in de buurt van water. 
Het element zou dan kunnen betekenen:stromend water 3. 

Evenals Galder was Strijbeek met het buitengebied aan het ein
de van de Middeleeuwen belangrijk genoeg om er vanuit de pa
rochie Ginneken een apart kerkje te stichten. De eerste kapel 
moet in Strijbeek rond 1518 gebouwd zijn. Twee jaar later kon er 
uit een fundatie al een eigen priester worden aangesteld, die 
iedere vrijdag de mis kwam lezen. De kapel was toegewijd aan 
de H.Maagd, de H.Cornelius en de H.Hubertus. In 1648 werd de 
kapel die evenals die van Galder onder de parochie van 
Ginneken viel, toegewezen aan de hervormden. 
De katholieken van Strijbeek kerkten daarna in de Luciakapel in 
Meersel en in de kerk van de Capucijnen in Meersel-Dreef. 



Foto 1: Het Belgische grenskantoor dat in 1858 werd ingesteld, 
bestond aanvankelijk uit een douanepost, later uitgebreid met 
een café dat De Tol werd genoemd (ansicht,omstreeks 1925,coll .. 
A. van Dun, Ulvenhout) 

Foto 2: Het Belgische grenskantoor, nu Café-restaurant De 
Douanier, omstreeks 1955 (ansicht, coli. A.van Dun). 
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In 1798 werd de kapel aan de katholieken teruggegeven. In 1872 
werd de eerste kerk afgebroken en vervangen door de huidige, 
veel kleinere Hubertuskapel 4

. 

De veranderingen in de 19e en 20e eeuw 
Van 1810 tot 1813 maakte Nederland evenals het huidige België 
deel uit van het Franse Keizerrijk. Na de val van Napoléon 
werden Nederland en België verenigd in het Koninkrijk der 
Nederlanden. 
In feite kwam daarmee de grensscheiding tussen de noordelijke 
en de zuidelijke Nederlanden te vervallen. Na de afscheiding van 
België in 1839 werden de grenzen tussen Nederland en België 
opnieuw vastgesteld en met grenspalen gemarkeerd5

. Dit 
betekende wel dat het goederenverkeer tussen de twee landen 
via grensposten werd geleid en met invoerrechten kon worden 
belast. Aanvankelijk was de grenspost ten zuiden van Breda 
gevestigd in Galder-Meersel-Dreef. In 1858 werd deze verplaatst 
naar de grensovergang in Strijbeek 6

. Aan de Belgische zijde 
kwam er vrijwel meteen een douanekantoor, dat later nog werd 
uitgebreid met een café (foto 1 en 2). Aan de Nederlandse kant 
werd er hiervoor in 1858 (gevelsteen) in de bocht van de weg 
vlak voor de grens een woning gebouwd (verbouwd) voor de 
dienstgeleider. Daarnaast kwam er omstreeks 1900 een kantoor 
met woning voor de ontvanger (foto 3 en 4). De grenscontrole 
met de slagbomen bleef tot 1958 volledig gehandhaafd. Daarna 
stonden de bomen meestal open, hoewel er nog steeds een 
zekere controle bleef. De douanepost Ulvenhout werd in 1970 
opgeheven. Tenslotte kwam de controle op personen op 1 
januari 1993 geheel te vervallen 7

• De Brigade Strijbeek (drie 
man ) van de Koninklijke Marechaussee werd opgericht in 1908. 
In 1911 werd de kazerne aan de Strijbeekseweg in gebruik 
genomen. Na 57 jaar werd de brigade in 1964 opgeheven.Het 
gebouw is nu een rijksmonument (foto 5 en 6). 

In 1858 werd de Strijbeekseweg door de gemeente Ginneken en 
Bavel bestraat vanaf De Roskam in Ulvenhout tot aan de grens 
8

. Ook de weg van Hoogstraten naar de grens werd in diezelfde 
tijd verhard. 



Foto 3: De Nederlandse grenspost, vlak voor de Belgische grens, 
omstreeks 1955. Rechts de woning van de dienstgeleider van de 
douane en het kantoor met de woning van de ontvanger van de 
invoerrechten (ansicht, co/1.A. van Dun). 

Foto 4: Vanaf 1958 vond er a~n de grens nog wel enige controle 
plaats, maar de slagbomen stonden meestal omhoog ( ansicht, 
col/. A. van Dun). 
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Evenals tussen Breda en Ulvenhout al langer het geval was, 
werd op het nieuwe tracé volgens besluit van de gemeenteraad 
tol geheven. De verordening werd vastgesteld op 11 oktober 
1858, de concessie werd verkregen op 17 december 1858. De 
tolheffing werd ingevoerd op 1 januari 1859 en bleef maar ruim 
zes jaar bestaan, waarna de tolbomen bij 't Hoekske aan het 
begin van de Strijbeekseweg in Ulvenhout en op de kruising met 
de Markweg in Strijbeek werden weggehaald. Officieel werd de 
tolheffing in 1873 en in Breda in 1875 afgeschaft. 
De verharde weg bevorderde het grensverkeer. Het goederen
verkeer via Strijbeek was vrij druk. Vanuit België werden vooral 
veel tuinbouwproducten naar Nederland geëxporteerd, om in 
Breda op de daar in 1913 gebouwde veiling te worden verkocht. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de grens hermetisch geslo
ten. Alleen in bijzondere gevallen mocht men naar de andere 
kant van de grens. De stroomhekken stonden echter niet in 
Strijbeek maar pas bij Minderhout. Het gebied tussen de grens 
en de dooiendraad was echter wel door Duitse troepen bezet. Op 
de brug in Strijbeek stondeo Duitse wachtposten (foto 7). 
Goederenverkeer met het gebied achter de stroomhekken was 
echter onmogelijk 9

• 

Aan de Nederlandse kant van de grens waren eenheden van het 
gemobiliseerde Nederlandse leger gelegerd. De verhouding 
tussen de Duitse grenswachten ook wel Pinhelmen genoemd en 
de Nederlandse militairen was overigens gemoedelijk (foto 7). 
Na 1918 keerde de oude situatie terug. Tijdens de Tweede We
reldoorlog was er vooral in de beginperiode een beperkt verkeer 
van goederen en personen tussen Nederland en België mogelijk. 

De cafeetjes langs de grens 
Aanvankelijk was er bij de grens in Strijbeek maar een enkele 
herberg te vinden. In de negentiende eeuw werd het aantal 
tappers en kroeghouders steeds groter. Je zou haast zeggen dat 
bijna iedereen een borrel schonk of bier tapte. Het waren dan 
ook bijna allemaal kleine gelegenheden. Langs de weg van 
noord naar zuid door het gehucht tot over de grens waren er wel 
twaalf van die cafeetjes. 



Foto 5: De Marechausseekazerne, met de commandant en zijn 
gezin, en een aantal marechaussees of militairen tijdens de 
mobilisatie, november 1914 ( co/1.A. van Dun). 

Foto 6: Na 57 jaar werd In 1964 de Brigade Strijbeek van de 
Koninklijke Marechaussee opgeheven. De vroegere kazerne is 
nu verdeeld in drie woonhuizen, Strijbeekseweg 47, 47a en 
47b. (Coli. Paulus van Daesdonck). 
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Die waren er natuurlijk niet alleen voor de locale bewoners. 
Vooral het vreemd volk was nogal dorstig: douaneambtenaren, 
politiemensen, militairen, handelaren en niet te vergeten de 
smokkelaars. De mensen van Strijbeek waren nogal individueel 
ingesteld, dus probeerde iedereen wat aan het vreemde volk te 
verdienen. En zo begon dus bijna iedereen een eigen café 10 

.. 

Het valt te betwijfelen of deze gelegenheden allemaal officieel 
geregistreerd waren. Vóór 1880 kon iedereen patent aanvragen 
als herbergier, tapper of kroeghouder. Na betaling van het 
patentrecht aan de gemeente werd een vergunning verleend. 
Omstreeks 1880 was het aantal tappers en kroeghouders erg 
groot geworden. In de gemeente Ginneken en Bavel werden in 
totaal 53 locaties geregistreerd waar sterke drank werd verkocht: 
in Ginneken en Overakker 24, in Heusdenhout 5, in Bavel 11, in 
Ulvenhout en Geersbroek 6; op Rakens, Notsel en Heerstaaijen 
ieder één;op Strijbeek en Galder ieder twee 11

. Daarnaast waren 
er nog cafés waar alleen bier werd getapt. 

In 1882 werd de Drankwet ingevoerd. De gemeente kon 
vaststellen hoeveel vergunningen er voor het schenken van 
sterke drank of andere alcoholhoudende dranken werden ver
leend. De patentregisters werden vervangen door registers van 
drankvergunningen, die door de gemeente werden bijgehouden. 
Het aantal vergunningen voor met name de verkoop van sterke 
drank was daarna minder dan de helft van het aantal van vóór 
1880. Voor Strijbeek, Galder, Kersel, Heerstaaijen en Notsel 
samen waren maar twee vergunningen beschikbaar voor de 
verkoop van sterke drank. In 1905 kwam er ook een register voor 
andere alcoholhoudende dranken, zoals bier en wijn. 
In feite waren de gelegenheden die geen vergunning voor sterk 
of zwak alcoholische drank hadden koffiehuizen. Strijbeek lag 
echter ver weg van de zetel van het gemeentebestuur in Ginne
ken. Het was ook wel een bijzonder gehucht met al die vreem
delingen die hier bij de bewoners over de vloer kwamen. Vooral 
tijdens de Eerste Wereldoorlog warèn er zeer veel militairen 
gelegerd. Of de cafeetjes iets met de smokkelaars van doen 
hadden komt hier niet ter sprake. 
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Twaalf cafeetjes 
Wie wat meer over het leven in Strijbeek en over de cafeetjes wil 
weten kan het beste praten met mensen waarvan de familie er al 
sinds generaties woont. Bij voorbeeld met de heer Ad Ver
kooijen, oud-bestuurslid van Paulus van Daesdonck. Over de 
cafeetjes weet hij heel wat te vertellen, zoals hij dat zelf weer uit 
mondelinge overlevering van zijn vader of van anderen heeft 
vernomen. Hieronder worden ze alle twaalf kort besproken. Op 
de bijbehorende kaart kunt u de nummers terug vinden. 

Op Belgisch terrein: 

1 De Kletterij, 
(Nieuw Buiten) 12

, bij de ongetrouwde broers Kleeren ("Klère'J 13
, 

gelegen aan de westzijde van de weg op Klein Eyssel, om
streeks 1900. Het was een halte van de smalspoortrein (tram) 
van Hoogstraten via Strijbeek naar Meersel-Dreef, Hazeldonk en 
Rijsbergen. De trein, getrokken door een door stoom aange
dreven locomotief, reed vanaf 1899 tot vlak vóór de Tweede 
Wereldoorlog. Het café bleef nog voortbestaan tot omstreeks 
1950. Het gebouw werd afgebroken tussen 1960 en 1970. Aan 
de overzijde lag het eerste voetbalveld van de clubs van Strij
beek en Meerle, die hun clublokaal hadden in het café. 

2 In de Bruine Pij, 
op de hoek van de Belgische Markweg. De naam van het café 
hield verband met de bedevaarten naar Meersel-Dreef. Hier 
werden vanuit de Dreef de pelgrims afgehaald en in processie 
naar de Paters Capucijnen gebracht. De uitbater heette Gust 

D 14 ( · Goethals, later waren dat Louis Geerts en Jan van un . z,e 
foto 12) 

3 Café De Tol, 
sinds omstreeks 1980 De Douanier genoemd. 1 n eerste instantie 
gebouwd als woonhuis en kantoor voor de Belgische douane, 
later uitgebreid met een café. _De eerste uitbater was Henri Mar
tens, opgevolgd door Heintje Martens. 
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4 L 'ancient Renard 15
, 

Herberg In de Oude Vos (foto 8). Dit was een oude hoeve en 
afspanning bij de grensovergang, gelegen aan de westzijde van 
de weg, tegenover De Douanier. Hier stonden de quarantaine
stallen voor runderen, die van uit België werd geëxporteerd naar 
Nederland. 1 n 1890 werden deze overgebracht naar een gebouw 
bij het station Strijbeek, ongeveer 300 meter achter De Vos. Het 
café was eigendom van Koos Jansen en Anna Maria van Gin
hoven. In de ruime stalling, algemeen de rijstal genoemd, over
nachtten de voerlieden met hun paarden en wagens. Het café is 
omstreeks 1938 gesloten, in 1939 werd het pand door de kinde
ren van Koos Jansen verbouwd. De nieuwe Vos is daarna alleen 
een boerenbedrijf (foto 9). Omstreeks 1980 woonde er de 
kleinzoon Pol Jansen 16

. 

Foto 7: Nederlandse en Duitse militairen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog op de brug over de Strijbeekse Beek in Strijbeek. 
Op de wagen van voerman Van de Berg uit Ginneken staat: 
"Dagelijks goederenvervoer van Ginneken naar Hoogstraten" 
(col/. A. van Dun ). 



Op Nederlands terrein: 

5 Café Van Boxel, 
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op de hoek van de Goudbergseweg, naast de Hubertuskapel. Dit 
was oorspronkelijk een monumentaal gebouw, dat in 1926 is af
gebrand. Hier woonde sinds generaties de familie Van Boxel. 
Het zou een oud café moeten zijn geweest, gelegen bij de kapel 
17

. Achter het café stond een schuur en een stal voor de quaran
taine van het vee dat van Nederland naar België moest. 
Johannes van Boxel kreeg in 1905 een vergunning voor andere 
dan sterke drank. In 1910 ging deze naar Christiaan van Boxel. 
Naast herbergier was hij ook landbouwer. Na herhaaldelijk inge
diend verzoek kreeg Chris van Boxel in 1918 eindelijk ook een 
vergunning voor de verkoop van sterke drank. Na de brand in 
1926 vertrok hij naar Meerle. Het pand werd vervangen door een 
nieuw huis, waarin later de zoon Karel heeft gewoond. Het café 
kwam niet meer terug. (zie foto 11) 

6 Café Willemsen, 
gelegen aan de westzijde van de weg tegenover de kapel en de 
Goudbergseweg. Het was een echt café in een groot pand, waar 
wellicht ook gelegenheid was tot overnachten. Hier stond ook al 
zeer vroeg een benzinepomp. 
Cornelis Willemsen was tevens landbouwer. Hij kwam in 1880 uit 
Meerle, hij ging in 1924 terug naar België. Daarna woonde er de 
schoonzoon A.H. (Jaan) Vermeeren, die alleen landbouwer was. 
Hij was lid van de gemeenteraad van Nieuw-Ginneken van 1945 
tot 1966. Van 1953 tot 1958 was hij wethouder van deze ge
meente. 

7 Café Van Opstal. 
Aan een zijweggetje aan de westzijde van de weg tegenover het 
voormalige Café Oud Strijbeek, staan twee of drie boerderijen. 
Jan van Opstal, in de volksmond Jan van de Paal had in Strij
beek een café. 
De familie van Opstal was afkomstig van de Hoeve de Paal op 
de grens met Galder, waar grènspaal 219 voor de gevel staat. 

59 

Piet van de Paal stichtte omstreeks 1909 Café 't Kruispunt in 
Galder. Piet had weer een zoon Sjef, die Café 't Hoekske in Gal
der exploiteerde, terwijl zijn broer Janus 't Kuispunt voortzette. 
Later was dit het café van Kiske en Leentje Leijten. Het is kort 
geleden afgebroken .. 

8 Café Janeke Herremans, 
gelegen aan de oostzijde van de weg. In 1885 had Franciscus 
Johannes Hermans al een vergunning voor de verkoop van 
sterke drank. Vanaf 1899 dreef zijn weduwe en in 1902 Adrianus 
Herremans het café. Janeke stamde af van een familie van 
douaniers. Het was tevens een winkeltje. Zijn schoonmoeder had 
ook een winkeltje aan de Goudbergseweg. 

Foto 8: De herberg In de Oude Vos stond net over de grens op 
Belgisch gebied aan de westzijde van de weg. Omstreeks 1900 
was deze eigendom van Koos Jansen en Anna Maria van 
Ginhoven. Vanaf links de familie Jansen: Jozef, Karel (te paard), 
onder de boom twee rijkswachters, in de deur Louisa en Jaak 
van den Ouwe/and als kleine jongen; tenslotte Koos en Anna 
(ansicht, coli. A. van Dun). 
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9 Café Weduwe Den Diels. 
Ontstaan uit een tolhuis 18 voor de tol op de weg van Strijbeek 
naar Ulvenhout, 1859-1866. De tolpachter was Frans van Riel uit 
Meerle, die in 1862 ook patent had als tapper. Toen de tol was 
opgeheven, bleef het cafeetje gewoon bestaan. Vanaf 1876 was 
Gerard Hoefnagels er de tapper. 
Omstreeks 1886 verkocht de eigenaar Frans van Riel het 
vroegere tolhuisje voor FI. 375,- aan de in Oosterhout geboren 
voerman Adam Verkooijen (1854-1913). 
Die deed een en ander omstreeks 1893 weer over aan Adriaan 
Diels en zijn vrouw Maria Catharina Prins, hoveniers in Deurne 
19

. Adam Verkooijen was getrouwd met Maria Louisa Diels 
(1862-1940), dochter van Petrus Josephus. Diels 20 en Adriana 
Revier. Deze laatste was een dochter van de eerste Belgische 
douane ambtenaar in Strijbeek. 

Foto 9: In 1939 werd de oude herberg en uitspanning door de 
kinderen Jansen afgebroken en herbouwd. In 1980 woonde in 
deze boerderij de kleinzoon Pol Jansen (coli. Paulus van 
Daesdonck). 
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In 1893 liet Adriaan Diels het oude tolhuisje afbreken en 
herbouwde hij het pand op de hoek van de Markweg tot een 
grotere woning die er tot omstreeks 1960 heeft gestaan (foto 10). 
De familie Verkooijen vestigde zich in 1902 definitief in het 
vernieuwde pand, waarna de weduwe Diels- Revier naar 
Antwerpen vertrok. Vanaf 1920 was het weer eigendom v~n 
Adam Verkooijen, daarna van diens zoon en later van zIJn 
kleinzoon. De naam Den Diets is ontstaan aan het einde van de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw, toen de 
weduwe Diels-Revier van 1893 tot 1902 het café beheerde. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen er veel militairen, niet in 
het minst vanwege de drie "bloedmooie" dochters van Adam 
Verkooijen en Louisa Diels. De belangstelling was zo groot, dat 
er overdag een wachtpost voor het café stond, die tot taak had te 
verhinderen dat de soldaten tijdens de dienst in het café zaten 

21
. 

Het cafeetje heeft bestaan tot omstreeks 1920. Vanaf 1929 stond 
hier ook een benzinepomp. 

Foto 1 O: Het huis op de hoek van de Strijbeekseweg en de 
Markweg, waar tussen 1857 en 1866 tol voor het gebruik van de 
weg moest worden betaald. Van 1892 tot ongeveer 1920 was er 
Café Weduwe Den Diets gevestigd ( coli Paulus van. Daesdonck) 
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10 Café Van der Velden, 
aan de westzijde van de weg, vóór 1920. Later werd deze wo
ning Het Nobelhoefke genoemd. 

11 Café Oud Strijbeek, 
in 1956 voortgekomen uit de boerderij van Sjaak van de 
Broek. Jacobus Christiaan van den Broek kreeg in 1957 een vol
ledige vergunning. Nu heet deze horecagelegenheid De Hertog 
van Brabant. 

12 Café Christianen, 
aan de westzijde van de weg, ongeveer tegenover de voormalige 
kazerne van de Marechaussee, 1933-1956. 
Exploitant was Janus Christianen en Sjo van Opstal, die 
afkomstig was uit het bij (7) genoemde Café Van Opstal. In 1956 
begonnen zij het bij (11) besproken Café Oud- Strijbeek. In het 
oude pand is nu Garagebedrijf Moelands gevestigd. 

Foto 11: Grenswacht tijdens W 0. 1 voor de boerderij tevens café 
van de familie Van Boxel, op de hoek van de Strijbeekseweg en 
de Goudbergseweg (coli. Paulus van Daesdonck). 
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Besluit 
De bedoeling van dit artikel is allereerst de verhalen over de 
café's van Strijbeek, vast te leggen, zoals deze nu nog uit de 
overlevering bekend zijn. Deze oral history blijkt echter goed te 
plaatsen tegen de achtergrond van de geschiedenis van de 
grensstreek en te ondersteunen met gegevens u~t ~e archieven_. 
Van de cafeetjes die aan het begin van de twintigste eeuw in 
Strijbeek korte of langere tijd hebben bestaan is aan de Neder
landse zijde van de grens weinig meer terug ·te vinden. Er is nu 
nog maar één horecagelegenheid, namelijk het van 1956 date
rende voormalige café Oud-Strijbeek, dat nog niet zo lang gele
den herschapen is in café-restaurant De Hertog van Brabant. 
Aan de Belgische zijde van de grens bestaat echter nog steeds 
het oude Café De Tol, dat nu café-restaurant De Douanier heet. 

Foto 12: In dit huis dat vroeger op de hoek van de Belgische 
Markweg stond, was eens Café "In de Bruine Pij" gevestigd ( foto 
± 1960 , coli. familie Van Dun) 
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Aantekeningen 

1 
Caarte der Wegen van de Roskam, tot aan het Keijzerlijk Territoir bij Strijbeek en de 
Goudenbergsche Moolen, 1782. De Roskam was de naam van de herberg aan het einde van de 
Dorpstraat van Ulvenhout. Het plan was een nieuwe weg aan te leggen via de Beekhoek en de 
Heistraat naar Chaam en Baarle. De Vossenbergse molen op de Goudberg werd in 1835 
overgebracht naar de Molenstraat in Ulvenhout. 
Taxatie ten behoeve van het oorgelt, vermeld in A.Hallema e.a . Geschiedenis van Ginneken en 
Bavel, p. 21 O; Utrecht, 1941 . 

3
. Chr.Buiks: Veldnamen, deel 6, Strijbeek, p. 5. K . .A.H.W.Leenders: Van Tumhoutervoorde tot 

Strienemonde, p. 162, Zutphen 1996; noemt de naam Kaal als oeroude naam voor de 
Strijbeekse Beek. Een beek Kale ontwatert met enkele zijtakken het midden-zuiden van Turnhout. 

4
. F.A.Brekelmans: Drie kapellen in de Baronie van Breda, p. 51 e.v; Breda, 1980. 

5
. W.Bonekamp: "Palen voor Paulus", in: Brieven van Paulus, 21e jrg. nr.107, 1995. 

6 
De Belgische douanepost werd verplaatst bij Koninklijk Besluit nr. 71 o van Leopold-Il van België, 30 
september 1858. 

7 
Info: de heer J.A.Stoop, Ulvenhout, dienstgeleider, voormalig hoofd van de centrale douanepost te 
Ulvenhout vanaf 1953 tot 1966. De ontvanger was de heer Lindner.. 

8
. A.W.Jansen: "Tolheffing op de weg van Breda naar Strijbeek" in Brieven van Paulus 

21e jrg ., nr 107, 1995. ' ' 
9 

Info de heer A.Verkooijen , Strijbeek. 
10 

Info de heer A.Verkooijen , Strijbeek 
11 

G_.A.B., Secretariearchief Ginneken-2, nr.1867. De tapper op Heerstaaijen was de houtzager 
Nicolaas Theuns, getrouwd met Petronella van Riel. In 1885 vroeg Martinus van Riel getrouwd met 
Wilhelmina Jordens aan de gemeente om deze vergunning voor sterke drank te mogen 
overnemen. Op Strijbeek waren de tappers Gerard Hoefnagels (op de hoek van de Markweg) en 
Christ Martens (vermoedelijk tegenover de kapel), op Galder Cornelis van Boxel en Johan 
Roovers. 

12 
Zie: Marcel Leunen: De Noordhoek, Geschiedenis-fotoboek Minderhout, Castelré, Meer, Meerle, 
Meersel-Dreet,· Hoogstraten, 1981 ; p.235. 

13 
Zie: Marcel Leunen: De Noordhoek, p.251. Nandje Kleeren van De Kletterij reed iedere dag met 
rammelende 'melkitten' van Klein Eijssel naar de oude melkerij in Meerle. Zou de naam van het 
café ontleend zijn aan het gerammel van de melkbussen of aan het gekletter van de 
paardenhoeven? 

11 
Marcel Leunen, De Noordhoek, p.235. 

15 
Veel Belgische douane ambtenaren waren Franstalig. 

16 
Marcel Leunen: De Noordhoek, p.231. 

17 
Bij de kapel stond tijdens W.O.-1 een tent, waarin voor de militairen de mis werd gelezen. Info 
A.Verkooijen. 

18 
Op de kaart van 1782 en op het minuutplan van het kadaster van omstreeks 1830 staat op de hoek 
van de Markweg geen bebouwing aangegeven. Volgens de heer Ad Verkooijen zou er op deze 
hoek ook vó_ór de negentiende eeuw al een tolhuis of licentiehuis hebben gestaan. Bij afbraak van 
het oude huis op de hoek van de Markweg bleken er oude bouwmaterialen te zijn gebruikt. Het huis 
had een grote kelder met een gemetseld gewelf van ongeveer 5 x 5 meter. 

19 
Kadaster Breda, Ginneken sectie G, legger artikel nr. 179, de gemeente Ginneken en Bavel; idem, 
artikel 1989, Fr.van Riel ; art. nr.2606, Adam Verkooijen, voerman te Meerle; art. 2765 Adriaan 
Diels, hovenier te Deurne. In 1894 herbouw. Kadastrale hulpkaarten, Ginneken sectie G nr. 38, 17-
4-1860, bouw tolhuis op publieke weg; nr. 41, 30- 5-1862; nr. 51 , 29-4-1871; nr.113, juni 1893, 
nieuwbouw huis met handhaving van vóór- en zijgevel; nr.169, juni 1912, aanbouw achterzijde. 

20 
Pieter Josephus Diets was molenaar op de watermolen te Meersel. Zijn broer Frans Diets was 
molenaar op de Strijbeekse molen De Korenbloem, die in 1835 naar Ginneken werd verplaatst. Hij 
was hiervan eigenaar van 1835 tot 1866. Zie J.van der Westertaken : De Korenbloem, uitgave 
Paulus van Daesdonck, 1977. 

21 
Mondelinge overlevering van wijle de heer Louis Remeijsen . 
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HERINNERINGEN AAN STRIJBEEK 
door Rien van den Avoort, 
Marechaussee der 1 e klasse post Strijbeek 

Begin zestiger jaren was ik gelegerd in Strijbeek. De bezetting 
van de brigade der Koninklijke Marechaussee bestond uit de ad
judant (Cor Heijblom); wachtmeester 1e klasse (Jan Eibers) en 
twee marechaussees der 1e klasse, Joop Artz en ik. 

Joop was de ideelegger van de buurtverenging Galder-Strijbeek, 
maar toen Joop werd overgeplaatst richtte Jan Eibers, die heel 
veel mensen in Strijbeek kende, samen met een zekere Dolf de 
vereniging op. Dolf woonde op het "Kasteeltje" net over de 
grens. Hij beheerde dat voor een rijke Belgische tabaksfabrikant. 

De Brigade had geen keuken. 
Derhalve waren de marechaussees in de kost op de Goudberg
seweg bij Koos van der Velqen en Marie Martens. 
Ze hadden vier kinderen en moesten knokken voor een goed 
bestaan. Marie was de spil van het gezin. Iedere morgen de nog 
kleine kinderen in rap tempo wassen en aankleden. Intussen 
werden de boterhammen belegd en aten de kinderen uit het 
vuistje want de tafel in het kleine keukentje moest worden gedekt 
voor de marechaussees. Dan zaten we vaak met 7 of 8 man in 
het gezellige keukentje. Zeven dagen per week want de 
weekends hadden wij ook diensten. Het was voor Marie en Koos 
hard werken voor een paar centen kostgeld. Het was een fijn 
kosthuis waar we graag vertoefden. 

Wij waren belast met de grensbewaking in een gebied van Baar
le Nassau tot Rijsbergen, ten zuiden van de lijn Breda-Tilburg. 
Incidenteel werkten we ook onder de burgerbevolking in de 
streek. Bijvoorbeeld met de kermis in Ulvenhout. In principe 
berustte de bewaking bij de Rijkspolitie. Wij assisteerden hen in 
een goede verstandhouding. 

Het contact met de Nederlandse en Belgische douane en de 
Belgische Rijkswacht was heel goed. 
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~ij reden onze patrouilles met een open jeep, met motor of 
fiets.De open jeep was wel stoer maar in de winter barstte je van 
d~ kou. Ik kan me nog herinneren dat ik een straatklinker op de 
oliekachel plaatste en deze warme steen na de patrouille in een 
h~_nd,~oek wi~kelde en aan het voeteneinde van mijn bed legde. 
M1Jn stekken waren dan zo koud dat ik anders niet kon slapen! 

Ik heb ~~tijd genoten van de fietspatrouilles in de prachtige natuur 
v~n StnJbeek. Zo patrouilleerde ik op de Galderseweg bij den 
Tip. Daar woonde toen boer Huijben waar ik bij koud weer wel 
eens een kop koffie aangeboden kreeg. 1 k fietste door de 
~neeuw de werft op en zag twee paar voetsporen de weilanden 
mgaa_~· Ik keek ~~ _de verte en zag 2 mannen die bezig waren 
met hJmtakken stJSJes te vangen in een elzenbomenrij. Ik ging 
polshoogte nemen maar toen ze me in de gaten kregen gingen 
~e er vandoor. De Mark was op sommige plaatsen bedekt met 
IJS. 

Op de motor op patrouille - stoer! 
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Een van de twee sprong erop maar zakte erdoor en bereikte 
kleddernat de overkant. De ander kon ik aanhouden. Toen boer 
Huijben ons zag aankomen bij de boerderij raakte hij enigszins in 
paniek en riep: "Den Haan in het dak". Ik begreep hem niet en hij 
legde mij uit dat het "mannen van 't Heike (St-Willebrord) waren 
die wel eens wraak konden nemen en zijn boerderij in brand 
zouden steken. Zo erg was het natuurlijk niet en Huijben was 
heel blij dat de man met een waarschuwing kon vertrekken. De 
gemoedsrust was weer terug. 

Zomer 1963 
Marechaussee Rien van den Avoort met douanier van Hassel 
voor het douane kantoor. 



68 

Een paar herinneringen aan mijn diensttijd in Strijbeek en Gal
der, waar ik met veel plezier terug denk aan de fijne hartelijke 
bevolking in dit mooie stukje Brabant. 

Ik ben nu met pensioen. Ik hou me bezig met vogels kijken in de 
natuur. Ben dan ook lid van de West Brabantse Vogelwerkgroep 
in Breda. Het is een prachtige hobby die ik iedereen kan 
aanbevelen. Zodoende ben ik nog vaak te vinden in de bossen 
en de omgeving van Strijbeek en Chaam. Da's echt genieten! 

DIE LANGE 'NEDERLANDERS' 
Een leger van Nederlandse jongemannen ziet er anno 1996 heel 
wat indrukwekkender uit dan in 1865. Toen werd een kwart van 
de opgeroepen dienstplichtigen afgekeurd, omdat ze kleiner 
waren dan 1.57 meter. Slechts 2% was langer dan 1.80 meter. 
En dan te bedenken dat de gemiddelde lengte van de in 1993 
opgeroepen 18-jarige dienstplichtigen 181,2 centimeter bedroeg. 
Vooral in de laatste decennia zijn Nederlandse jongeren meer 
gegroeid dan enig ander volk. Een in 1980 gehouden landelijk 
onderzoek wees uit dat jongemannen gemiddeld 4 centimeter 
gegroeid waren sinds een vergelijkbaar onderzoek uit 1965 en 
jonge vrouwen gemiddeld 2 centimeter. Frappant is dat het 
verschil in groei tussen mannen en vrouwen groter wordt, terwijl 
we toch leven in een tijd waarin beide seksen als gelijkwaardig 
beschouwd worden. Was dit verschil in 1965 nog 12 centimeter, 
in 1980 was dit gestegen naar 14 centimeter. Anno 1996 is een 
jongeman tussen de 18 en 29 jaar gemiddeld 183 centimeter 
lang. Vrouwen van dezelfde leeftijd hebben volgens een in de 
periode van 1991 tot 1994 gehouden onderzoek een gemiddelde 
lengte van 169,6 centimeter. Een mogelijkheid om paal en perk 
te stellen aan deze groei is weer grote gezinnen te stichten, 
omdat de lichaamslengte na het vierde kind afneemt. Dat was 
dan ook de reden waarom de overwegend roomskatholieke 
bevolking 'onder de rivieren' gemiddeld minder lang was dan de 
protestantse 'Nederlanders' van 'boven de rivieren' 

Uit: Time, 14-10-1996 
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RIJTERISNAARTOE 8 
door Toon van Miert 

Zo af en toe als het warm is en er staat niet al te veel wind, fiets 
ik graag een

1

s door de West-Brabantse polders. Na een tijdje mis 
ik dan wel de Kempen maar wat dat betreft, ben ik een door-
zetter. 
Ik moet zeggen dat ik iedere keer weer verr~st ben d~_or het 
afwisselende landschap en de vergezichten die natuurhJ~. ~en 
stuk verder reiken dan ten zuiden van ons heem. In de v1Jfllen 
jaar dat ik op de kweekschool van Oudenbosch les heb gegeven, 
ben ik vaak halverwege Hoeven de Eerste Molenweg ingeslagen 
om te genieten van de rust van de Ho~vense Bee~den. . 
De molen was toen nog een ruïne; nu Is er een cafe/restaurant in 
gevestigd, dat in augustus 2007 overigens weer wachtte op een 
nieuwe uitbater. 
Bij de Lamgatbrug is een jachthaventje aangelegd. Het l!jkt me 
aangenaam varen over de _Mark en de Roo~e Vaart. Als Je over 
de Goudbloemse Dijk richting Standdaarbuiten en verder Oud
Gastel fietst, heb je een prachtig zicht op Oudenbo~c~. 
Je fietst om het koepelstadje heen en steeds bhJf Je maar ?e 
witte koepel van de basiliek zien en de lagere koepel van Saint 
Louis. 
Op de weg van Standdaarbuiten naar Oudenbo_sch merk je de 
verandering in het landschap: je gaat van de klei naar het zand. 
De basiliek is bijna iedere middag open. 
Is het een mooie kerk? 
Och, ga zelf maar eens kijken. Hij is in iede~ gev~I wel uniek: . 
Hij is de kabouterweergave van de Sint Pieter in Rome. Dat 1s 
niet voor niks: Oudenbosch heeft wat, had wat met Rome. In het 
oude stadhuis van het stadje is sinds 1 mei 1975 het Zouaven-
museum gevestigd. . . 
Saint-Louisbroeder Christofoor, leraar geschiedenis aan de 
kweekschool was een bewonderaar van de zouaven. 
Vlak voor zij~ dood in 1968 heeft hij zijn grote verzameling van 
geschriften, attributen enz. aan het museum geschonken. 
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Daarna is de collectie uitgebreid en is het museum tot het 
belangrijkste en misschien wel enige Zouavenmuseum van 
West-Europa uitgegroeid. 
Je vindt er originele zouavenuniformen, wapens, schilderijen, 
vaandels van de broederschappen die de oud-strijders voor de 
paus hebben opgericht na terugkomst in Nederland, persoonlijke 
brieven, foto's, onderscheidingen, dagboekjes enz. Heel interes
sant allemaal. 

Het Zouavenmonument voor de Basiliek van Oudenbosch 
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Je kunt er registers raadplegen en mogelijk voorvaderen 
aantreffen die in de heilige oorlog voor de paus gevochten 
hebben. .. f 
Nazaten van ene Oomen uit Ulvenhout die al heel oud_ zIJn, pro 1-

teren mogelijk nog van de aflaten die deze held verdiend heeft: 
tot in de derde generatie werken die door. 
Een heilige oorlog wilde de paus rond 1860 voeren_ .. om de 
barbaren die zijn rijk wilden inpalmen om een groot ltahe te be
werkstelligen een kopje kleiner te maken. 

Links Jacobus Domen * Ulvenhout 1 - 5 -1840 + Breda 4-1-1890 
Rechts Christ Domen * Ulvenhout 25-7-1839 + Meerle dd ? 
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ÉTATS PO NTIFI CA UX. 

PLACE de 

Bataillon des Zouaves. 

FEUILLE D"ENRÖLEMENT 
de . pour deux ans. 

Aujourd'huilt // ~ millehu1tcent ~~enommi 

-~pY>1??!4~~~lsdt ~~ 
et dr. -Z,,ê-,,v~~ /4..,!lé à ~ n~~ 
Ie #~-/~~~., ayan~e;ider11ierlieusondomic1leà ~ 
provi11ce th ~ e- -,_:~ __,_e____ - conditio11 ~~ 
a été adm1s a11 s 1r.e de SA SAINTETE comm, simple .~oldat da11s Ie bat.ailfo11 dP.~ Zbuaves 

.~'obligl'a11t û se1·vir {ulèlement penda11t deux années et à prêtel' IP- sen1ie11t p1·e.~crit dans les mains 

df. l'a11t01·ité co-mpéte11te, présenta11t û eet effet les . doctt111e11ts ci-api·ès désigués, lesq11els uya11t été 

truuves en règle et co11formes aux pi·escriptions du rt,glement pour les recrues, 11011s soussig11és 

1,011s l'avons _admis provisoi1·e111e11t au nom du Souverain et 11011s avons promis, au nom du mime 

Souverai11, au susdit qu'il jouira de tous les ava11tages de solde, 

zna.çse, habillement, suppléme11ts, réc11111pr.nses, et de tout ce qtti est fi,xi par in loi du 1 ja11vier 1852 

et que passé te temps de a1111ées, pom· lesqttelles il a pt'is service, ii pourra (w cas qu'il 

11e · lui plilt pas de co11tin11n· ,i .1r.rvi1·) t1,1111111dn· s011 congtl, qui lui .~era a.ccordée co11/'onnément 

aux règleme11ts e,i 1igue1tr. 

· Lt no111mè ~',,_/~ ~?n-v7k-y-'~éclare n'avofr jamais éte. jusqu'ici 

rayr. ou expufaé dr. IJlll'lquc corp., 1l'ar111ér que ce. soit, com1aissa11t la pei111· qui atte11d cl'lui qui, 

npufo! d'1w curp~ s'e111·6le dr. 11ouveau, et q1t'il se soumet, eu outn, .~m,., e:rff.ptio11, au code et aux 

/dis militaire~, air,si qu'at1:r mf.lhodi.\ ft ti la discipli11e qui so11t 011 sr1·011t e11 usuge da11s Ie /Jatai/1011 

~yalmumt sa11s eueptiu11. 

DOCUMEN'fS 

~~·-/ ~· G//i< ~-- .ff ,r7~ 
// ~ ~~n:)~ 

Recruteringsformulier van Miahael van Nispen d.d. 18--11-1867 
* Ginneken 4 mei 1847 + Almelo dd ?? 
Michael is in 1886 tot Pruis genaturaliseerd (zie BvP 128 p. 171) 
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Victor Emmanuel, die in Rome wel heel hoog op zijn paard zit, 
wilde de Italiaanse eenheidsstaat realiseren en daarvoor zou de 
paus een gebied zo groot als Nederland moeten afstaan. Niet 
goedschiks dan kwaadschiks en dit laatste werd het. 
Paus Pius IX riep alle dappere jongelingen van boven de zeven
tien en die groter waren dan een meter zevenenvijftig op om zijn 
grondgebied te beschermen. De pastoors in de parochies in heel 
de wereld beloofden het eeuwige leven in de hoogste hemel aan 
de katholieke jongeren die onverhoopt - want God streed met 
hen mee - zouden sneuvelen. Pieter Janszoon de Jong uit 
Lutjebroek zag dat helemaal zitten en hij zorgde ervoor dat er 
meer dan 3000 Nederlanders tussen 1865 en 1870 naar Italië 
zijn vertrokken. De meesten waren afkomstig uit Noord-Holland. 
Totaal hebben er 11000 soldaten aan "de zijde van de paus" 
gevochten. Er staat ook één Chinees op de lijst van helden maar 
die kwam feitelijk uit Oudenbosch: hij was door, als ik mij niet 
vergis, een missionaris hier naartoe gebracht en opgevoed door 
de broeders van Saint Louis. Adoptie ging in die tijd sneller dan 
tegenwoordig. Kortom, om zün gebied te verdedigen tegen Victor 
Emmanuel en Garibaldi, diens veldheer, heeft de paus het 
"Regiment der pauselijke Zouaven" opgericht waarin vrijwilligers 
uit diverse landen deelnamen. 
Het heeft niet mogen baten: in 1870 hield Pius IX alleen nog het 
stukje Rome over dat nu Vaticaanstad heet. Nou viel er ook niet 
veel te verwachten van het stelletje ongeregeld dat samen het 
Regiment vormde. De vrijwilligers kwamen in Oudenbosch bij el
kaar en werden bij de broeders ondergebracht. Daar kregen zij 
hun laatste ruime maaltijd; daarna was het niet meer dan water 
en brood. Na een lichamelijke keuring gingen zij over Parijs naar 
Marseille en vandaar met de boot naar Rome. Totaal verzwakt 
kwamen ze daar aan. Van een serieuze militaire training was 
geen sprake; dat is misschien niet nodig als God naast je strijdt 
maar toch wel handig. Er zijn er heel wat gesneuveld maar dat 
het zouavenleven niet altijd ongezond hoefde te zijn, blijkt wel uit 
het feit dat de laatste zouaaf pas in 1946 gestorven is: hij was 
ver in de negentig. Toen de strijd gestreden was, hebben veel 
zouaven zich in andere oorlogen begeven waar overigens geen 
aflaten te verdienen vielen. 
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Natuurlijk werd van de jonge zouaven verwacht dat ze in staat 
van genade zouden vertrekken en ook verder zonder zonden 
zouden leven. Dat dat een moeilijke opgave kon zijn, begreep de 
geestelijkheid in die tijd ook wel. Vandaar dat ze een lijst van 27 
mogelijke zonden in het Nederlands, Italiaans en Frans hebben 
opgesteld. Aangezien de meeste zouaven niet konden lezen of 
schrijven waren de zonden genummerd. Zij konden dan aan 
"eenen vreemden Biechtvader" het getal met "de vingeren" aan
wijzen. We kunnen ons uiteraard wel voorstellen welke zonden 
er zoal opstonden. Om niets te vergeten luidde de laatste regels: 
"Ik beschuldig mij ook van alle zonden die ik niet indachtig ben. 
Ik beschuldig mij ook van de zonden van het voorgaande leven, 
in het bijzonder van de ongehoorzaamheid aan mijn ouders ... 
van de zonden tegen de heilige zuiverheid." 

Het Zouavenmuseum is de moeite van het bezoeken meer dan 
waard. Het geeft een beeld van een periode uit het Roomse 
leven die voor de macht van Rome bepalend is geweest. Vanaf 
die tijd restte de paus alleen nog maar de kerkelijke macht. Om 
die veilig te stellen heeft hij een paar jaar later de pauselijke 
onfeilbaarheid afgekondigd. Dat hoort zo bij een machtig man. 

1 De zouaven zijn vernoemd naar een dappere inheemse stam in Algerije die 
zich onderworpen had aan de Fransen en waaruit een keurkorps van het 
Franse leger was gevonnd. 
. 2 Het museum is tussen mei en september iedere dinsdag-, woensdag- en 
donderdagmiddag open van 14. 00 tot 17. 00 uur. In de rest van het jaar iedere 
dinsdagmiddag. Bovendien het hele jaar door op de eerste en derde zondag 
van de maand ook van 14.00 tot 17.00 uur. lnfonnatie 0165-31 34 48 of de 
website: www.zouavenmuseum.nl 
. 3 zie ook: 
"Pauselijke Zouaven" door M. van Nispen in BvP47 pag 211-223 
"Zouaven uit Ginneken en Bavel" door J.Pellis in BvP 47 p.224 
"Ginnekense Zouaven ten Strijde voor de paus" door Frans Roe/vink BvP128 
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K.B.O. ULVENHOUT 

1957 SOJAAR 2007 

50 JAAR KBO- ULVENHOUT 1957-2007 
KSO-Ulvenhout bestaat dit jaar 50 jaar. 
In 1957 richtte Jaan Struijs met een aantal medestanders de 
vereniging op. Op 23 oktober wordt het goud_en jubileum gevierd. 
Paulus van Daesdonck geeft in samenwerking met KSO-Ulven
hout een gedenkboekje uit geschreven door Ben Martens. 
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ONTVANGT U DE PAULUSMAIL AL ? Zie BvP 163 p.83 

* * * 

UITSPRAAK 156 
Thuis is de plek waar je jezelf herkent in de mensen 

AULUS VAN DAESDONCK 
heemkundekring 'Paulus van Daesdonck' werd opgericht 3 april 1975 en koninklijk erkend als vereniging op 25 november 1975 D 

reniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68. 

: Abdij van Thornstraat 18, 4854 KG Bavel, 0161-433488. 
: 37 13 311 t.n.v. Paulus van Daesdonck 
: Paulus van Daesdonck, Postbus 89, 4850 AB Ulvenhout. 
: paulus@ulvenhout.com. website : paulus.ulvenhout.com 

IEVEN VAN PAULUS 
1 het Informatieblad voor de leden van de heemkundekring Paulus van Daesdonck. Het staat internationaal geregistreerd onder ISSN 

196-0438, verschijnt vijf maal per jaar en geeft naast veel informatie voor de leden ook vele kleine bijzonderheden en saillante details uil 
geschiedenis van de vroegere Heerlijkheid Ginneken en Bavel, de gemeente Ginneken en Bavel en de gemeente Nieuw-Ginneken. 

actie 
ad actieadres 
y-out en vormgeving 

: Kees Leijten; Anneke Oomes; Louis Vriens 
: Craenlaer 18, 4851 TK Ulvenhout , 076 5612742 
: Kees Leijten . 

USEUM 
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n van Miert 
1 Leljten 

n van Dorst 
neke Oomes-v d Berg 
n1 van der Zanden 
nGoos 

nGrauwmans 
Verschuren 

Uli Vriens 

: voorzitter 
: vice-voorzitter 
: secretaris 
: 2• secretaris 
: penningmeester 
: 2• penningmeester 
: medewerker Bavel 
: medewerker Ulvenhout 
: medewerker Galder-Strijbeek 

2005 
2007 
2006 
2005 
2007 
2007 
2005 
2006 
2006 

Gerard Mous + : Erelid Jan van Dongen : Erelid 

LICATIES ( verkrijgbaar In het museum) 
5 Monumentenboekje 

77 Molen 'De Korenbloem' 
7 130 jaar Mariaschool 

78 Korenmolen De Hoop 
79 Drie eeuwen kerk in Ulvenhout 
0 Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken 
1 Driekwart eeuw Constantie 

182 David Tomkins 
3 100 jaar school Galder 

83 Veldnamen 1-25 (1983-1988) 
884 Carnaval Oud en Nieuw Ginneken 

5 Bibliografie 1 
5 Tussen Witte Wolk en Anneville 

886 Wandelen in Strijbeek 
187 Kerken in Bavel 
987 Wandelen in Ulvenhout ( Callot) 
990 Het Mastbos en Van Schermbeek 
990 Gem. Nw Ginneken in verleden en heden 
994 De Ginnekensche Tramweg Mij. 

1 94 Bibliografie Il 
1 Wandelen op Luchtenburg 
1 8 Veldnamen 26 (Index) 
1 98 Gemaallijst 1795 
1 7 Straatnamen 
1 9 Carnaval in Ulvenhout 
1 9 Geschiedenis Boswachterij Ulvenhout 

03 Boerderijen in 't Heem v. Paulus 
004 Sint Laurentiuskerk 1904-2004 
006 Paters van de Heilige Harten 
006 Vlooienmarkt Ulvenhout 
007 50 Jaar KSO-Ulvenhout 

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. Jespers en Drs. H. Verhoeven 
Dr. C.S.M. Rademaker SS.CC 
Ir. W. Bonekamp, M Scheepers 
A. J. Spierings 
Jac Jespers 
P. van de Ven e.a. 
C.J.M. Leijten (BvP 101) 
Jacques Jespers 
Ir. Chr. Buiks, J. Spoorenberg 
J.M.H. Broeders, A.W. Jansen 
A.W . Jansen 
Ben C. Martens 
C.P.M. van Alphen 
Kees Leijten e.a. 
Kees van Hooijdonk, Kees Leijten e.a. 
Kees Leijten, Ad Mol e.a. 
Ben C. Martens 
Ben C. Martens 

€ 2,00 
uitverkocht 
uitverkocht 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 5,00 
€ 4,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
€ 2.00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 4,00 
uitverkocht 
€ 4,00 
€ 2,00 
€ 5,00 
€ 2,00 
€ 2,00 
uitverkocht 
€ 1,00 
€ 5,00 
uitverkocht 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 5,00 
€ 3,00 
€ 5,00 

IDMAATSCHAP 
t verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. Naast diverse heemactivlte1ten, le11ng n, t, 111, n t 1 
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