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ZALIG KERSTFEEST EN 

EEN ZALIG NIEUWJAAR 

EEN OUDE BRABANTSE WENS VOOR U ALLEN VAN: 

- BESTUUR HEEMKUNDEKRING PAULUS VAN DAESDONCK 

- BESTUUR STICHTING PAULUS' MUSEUM 

- REDACTIE BRIEVEN VAN PAULUS 
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RENOVATIE 
Een nieuwe uitgave van onze Brieven ligt weer voor u. 
Een tijdschrift boordevol interessante bijdragen van velerlei aard. 
We herdenken onze oud-secretaris Jan van Dorst. Het geeft 
Hans van der Zanden de mogelijkheid al een voorschot te 
nemen op onze nieuwe tentoonstelling over 200 jaar Burgerlijke 
Stand. 
Voor het zover is willen we de stal van onze boerderij flink onder
handen nemen. Een nieuwe vloer, een houten wand .. Brand- en 
inbraakbeveiliging enz. Daarom sluiten we het museum enkele 
maanden om de werklieden ruim baan te geven. 
Ondertussen leest u in onze Brieven, krijgt u vier activiteiten, 
waaronder een fietstocht onder de aandacht. 
Dit tijdschrift biedt u naast de genealogie , ook een vervolg op de 
rondreis van de Commissaris. Toon van Miert vertelt u over de 
Heemquiz, die we op 19 november in Jeugdland mochten bele
ven. Maar ook het nieuwe boek over de Ginnekenweg is uw 
aandacht waard. Anneke en Louis doen verslag van de 
activiteiten van onze kring en Toon neemt afscheid van· onze 
tram. 
Kortom veel te lezen en allerlei activiteiten in de tijd waarin ons 
museum bezig is met een 

RENOVATIE 
--------------------------------------------------------------------------
paulus@ulvenhout.com paulus.ulvenhout.com 
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heemkundekring 

PAULUS VAN DAESDONCK 

Beste vrienden van ons heem, 

Onlangs heb ik een aardige ingezonden brief in De Volkskrant 
gelezen waarin een man die zich rijopleider noemt - een woord 
dat ik overigens niet ken en dat mijn spellingcontrole ook afwijst 
- een mooi voorbeeld geeft van spraakverwarring tussen 
jongeren en ouderen. 
Zijn leerling begon al te rijden toen de slagbomen van de 
spoorweg nog maar half omhoog waren. De instructeur wees 
hem op het rode licht dat hog brandde en op de tekst: "Wacht tot 
het rode licht is gedoofd." De leerling had het bordje wel gezien 
maar wist niet wat 'gedoofd' betekende. 
De rijopleider legde hem uit waar het woordje 'doven' vandaan 
kwam, waarop de jongeman zei: "Oké, maar waarom staat er 
niet gewoon: wacht tot het rode licht uit is." 
Jullie begrijpen het al, de dagen daarna volop reacties die 
allemaal neerkwamen op hetzelfde: "De jeugd van tegenwoordig 
weet niks meer, beheerst onze taal niet meer" en allerlei 
varianten daarop. Waar is de jeugd nou nog in geïnteresseerd? 

Positieve reacties waren er ook en daarin werd ons vooral 
duidelijk gemaakt dat de fout bij het onderwijs ligt: de kinderen 
leren niks meer, het taalonderwijs is hopeloos, geschiedenis en 
aardrijkskunde wordt er niet meer gegeven . . . de kinderen 
mogen doen waar ze zin in hebben. Afin, jullie weten 
waarschijnlijk nog wel wat meer oorzaken te noemen. 
Klagen over de jeugd is van alle eeuwen en iedere generatie 
ouderen denkt dat het nog nooit zo erg gesteld is geweest met 
de jeugd als 'nu'. 



64 

Ook heemkundekringen worden geconfronteerd met een 
desinteresse bij de jeugd voo~ de geschiedenis van ons heem. 
En nou weten we het zeker ... het komt nooit meer goed! Deze 
generatiekloof is nooit meer te dichten! Natuurlijk zijn televisie en 
internet de grote boosdoeners. Bovendien leren kinderen het 
heem niet meer kennen doordat het aardrijkskunde- en 
geschiedenisonderwijs niet meer met heemkunde begint zoals 
dat in de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw nog het geval 
was. _ 
Hoe kunnen we jongeren interesseren voor onze heemkunde
kring? 

Moeten we de inhoud en de vorm van de Brieven 
veranderen, frivoler maken? 
Moeten we ons museum anders inrichten of een andere 
functie geven? · 
Moeten we bij de lezingen die we organiseren, behalve 
informatie ook een vorm van vermaak inlassen? 

Ik moet ineens terugdenken aan de pogingen van de kerk 
decennia geleden om jongeren te trekken door tijdens de 
diensten bandjes te laten optreden en andere vormen van 
vermaak in te lassen. 
Uitstekende acties die zeker in het begin resultaat hebben 
opgeleverd, maar die ten slotte niet hebben kunnen voorkomen 
dat de kerken leeg zijn gelopen. 
De gemiddelde leeftijd van onze leden ligt dichter bij de zeventig 
dan bij de zestig. Die hoge gemiddelde leeftijd is er ook de 
oorzaak van dat het ledental terugloopt. Is er nog toekomst voor 
Paulus van Daesdonck? 

Natuurlijk denkt het bestuur zich suf om het tij te keren. We 
komen er niet uit. Hopelijk hebben jullie ideeën die wij uit kunnen 
werken. 

Veel leesplezier met Brieven 182. 

Toon van Miert (voorzitter) 
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AGENDA 2011 (160) 
december 
15 Brieven 182 
15 Laatste dag " Monumenten van vroeger en nu" 

januari 2011 
1-31 museum tijdelijk gesloten i.v.m. verbouwing. 
23 14,00 uur muziekmiddag in Mariëndal Ginneken 

Prinsenbeekse groep "Gestrikt" met liedjes en conference 

februari 
1-28 museum tijdelijk gesloten - nadere berichten volgen. 
15 Brieven van Paulus 183 

maart 
21 lezing "Het landschap in het heem van Paulus" 

april 
15 
18 

mei 
14 

sept. 
04 
06 

Brieven van Paulus 184 
lezing over de turfwinning in West Brabant 

excursie 

Tweehonderd jaar Burgerlijke Stand. 
25 jaar Museum Paulus van Daesdonck 

wijzigingen voorbehouden 

Het museum van Paulus van Daesdonck is geopend: 
1e 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 , 
op Pasen, Pinksteren en Kerstmis en de week tussen kerstmis en nieuwjaar 

In verband met verbouwing is het museum vanaf januari 
2011 gesloten. Via de Brieven van Paulus, de PaulusMail en 
de pers wordt u nader geïnformeerd 
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een wolle zaal van Jeugd/and 
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GESLAAGDE QUIZAVOND 
IN JEUGDLAND 
door Toon van Miert (voorzitter) 

leder jaar organiseert een van de heemkundekringen in West
Brabant de regionale heemquiz. De winnaar verplicht zich om de 
quiz het volgende jaar te organiseren. Vorig jaar is Paulus van 
Daesdonck tweede geworden in Etten-Leur. 
Omdat wij dit jaar vijfendertig jaar bestaan, hebben wij aange
boden de quiz te organiseren. Op 19 november hebben zeven
tien heemkundekringen daaraan in Jeugdland deelgenomen. 

Maandenlang zijn we met de voorbereidingen bezig geweest. 
Vooral het formuleren van de vragen is een behoorlijke klus; 
geen enkele vraag mag multi-interpretabel zijn of voor verwarring 
zorgen. Er mag bovendien geen enkele twijfel bestaan over het 
juiste antwoord. Ten slotte zijn er tachtig vragen uitgerold waar 
iedereen tevreden over was en die geen moeilijkheden op de 
quizavond zelf hebben opgeleverd. lnstinkerdjes worden pas na 
afloop door de deelnemers gewaardeerd. Dat was bijvoorbeeld 
het geval met de vraag: "In welke plaats werd de op 30 maart 
1852 in Zundert geboren Vincent van Gogh begraven?" 
De antwoordmogelijkheden waren: 

a. Auvers sur Oise 
b. Parijs 
c. St. Remy de Provence 
d. Zundert. 

Bijna iedereen antwoordde a maar . . . ze dachten aan de 
verkeerde Vincent van Gogh. Onze schilder is in 1853 geboren. 
Een jaar eerder was er in het gezin Van Gogh al een Vincent 
geboren maar die is al heel snel na zijn geboorte gestorven en 
ligt op het kerkhofje bij de protestantse kerk in Zundert begraven. 
Iedere ronde begon met het voorlezen van een fragment uit een 
Brabantse roman. De naam van werk of schrijver noemen, 
leverde heel wat problemen op. 
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De huldiging ,de beker en het diploma 
Lia Uitdehaag-de Rooij neemt de prijs in ontvangst 

foto 's Louis Vriens 

De jury in opperste concentratie 
Vlnr Aline van der Zanden' Jacq Diepen broek, Wim Joosen, Gerard 
Oomen en Piet Nuijten foto Louis Vriens 
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Na afloop waren alle deelnemers zonder uitzondering uiterst 
tevreden over de sfeer, de vraagstelling en de strak geleide 
avond. 
Voor dat laatste was vooral onze secretaris Niek Kools verant
woordelijk. Op een sympathieke, zakelijke en ontspannen manier 
heeft hij de avond gepresenteerd. Hij heeft ervoor gezorgd dat 
het tijdschema tot op de minuut gevolgd is en dat is niet 
eenvoudig als er een kleine tweehonderd deelnemers zijn. Knap 
gedaan, Niek, en hartelijke bedankt. 
Absoluut onmisbaar voor het organiseren van een quizavond is 
een heel deskundige ICT-man. Gelukkig heeft Paulus zo iemand 
in zijn midden: penningmeester Hans van der Zanden. 
Al in de voorbereiding heeft hij geweldig veel werk verzet. Op 19 
november toverde hij de vragen, foto's van West-Brabantse 
gebouwen, tussenstanden en de eindstand heel snel en duidelijk 
uit de beamer. 
Van de voorzitter kreeg hij als dank 'Gerardusbier', De heilige 
Gerardus is immers de patroon tegen hopeloze zaken! Hopeloos 
zouden wij ons hebben gevoeld zonder de inbreng van Hans. 

De heemkundekring uit Hoeven heeft de quiz gewonnen en kon 
voor de zoveelste keer de beker in ontvangst nemen. 
De tien Hoevenaren worden samen met hun partners door 
Paulus meegenomen op een fietstocht langs de landgoederen in 
ons heem. Een mooie prijs voor hun uitstekende prestatie. Alle 
andere deelnemende groepen kregen een exemplaar van 'Witte 
Wolk' cadeau. Och, het gaat natuurlijk niet om de plaats in de 
rangschikking maar om de gezellige en leerzame avond maar 
het wedstrijdelement zorgt er wel voor dat er serieus 'gewerkt' 
wordt en dat verhoogt de sfeer. De uitslag volgt hieronder. 

Ik dank de quizcommissie - Toon Goos, Kees Leijten, Toon van 
Miert, Gerard Oomen, Louis Vriens en Hans van der Zanden -
voor alle werkzaamheden die zij verricht heeft. Geweldig werk! 
Ook de jury en Wim Langen bedankt. De dames van de 
bestuursleden hebben de catering op zich genomen. Dat kun je 
wel aan hen overlaten. 
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De kinderen van Hans en Aline van der Zanden kregen van de 
voorzitter een chocoladeletter _cadeau voor hun 'gedraaf' tijdens 
de quiz. 
Een speciaal woord van dank voor de vader van Hans Uawel, 
drie generaties Van der Zanden zijn actief geweest). 
Hij heeft een kleine honderd foto's van bijzondere gebouwen in 
West-Brabant gemaakt die ook in de pauze zorgden voor een 
aandachtig publiek. 

Kortom, Paulus kijkt terug op een geweldig succesvolle 
quizavond. 

UITSLAG WEST-BRABANTSE HEEMQUIZ 2010 

1 DE HONDERD HOEVEN 
2 DE VIERSCHAER 
2 JAN UTEN HOUTE 

HOEVEN 
wouw 
ETTEN-LEUR 
ROOSENDAAL 
BERGEN OP ZOOM 
OUDENBOSCH 

106 
101 
101 

4 DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE 
5 STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM 
6 BROEDER CHRISTOFOOR 
7 FIJNAART EN HEIJNINGEN 
8 OP DE BEEK 
9 DE DRIE HEERLIJKHEDEN 
9 DIE OVERDRAGHE 

11 HET LAND VAN GASTEL 
12 ENGELBRECHT VAN NASSAU 
13 TETERINGS ERFDEEL 
13 WILLEM VAN STRIJEN 
15 AMBACHTSHEERLIJKHEID 
16 DEN NYEN AENWAS VAN NASSAU 
17 LEDEVAERT 

FIJNAART EN HEIJNINGEN 
PRINSENBEEK 
RIJSBERGEN EN ZUNDERT 
KLUNDERT 
OUD-GASTEL 
BREDA 
TETERINGEN 
ZEVENBERGEN 
NIEUW-VOSSEMEER 
DINTELOORD 
CHAAM 

PAULUS VAN DAESDONCK FELICITEERT 

DE HONDERD HOEVEN 
MET HET BEHALEN VAN DE EERSTE PLAATS 

ULVENHOUT 19 NOVEMBER 2010 

96 
93 
92 
91 
88 
84 
84 
81 
78 
76 
76 
74 
71 
58 
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CABARET GESTRIKT 
Cabaretgroep "Gestrikt"uit Prinsenbeek bestaat al ruim 15 jaar. 
De eerste jaren van hun bestaan waren ze voornamelijk actief 
tijdens de BAK-zittingen. Een in Prinsenbeek zeer gewilde serie 
carnavalsavonden, waarin Gestrikt de rode draad vormde tussen 
het geweld van de BAKkletsers. 
De groep was na een aantal jaren duidelijk toe aan een andere 
uitdaging! Niet alleen grappige teksten en sketches, maar ook 
eens een keer wat serieuzer werk en uiteraard wilden ze graag 
wat verder kijken dan alleen in Prinsenbeek! 
Na een jaar ijverig tekstschrijven , muziek componeren en daar
na alles inoefenen, was het eerste avondvullende programma 
een feit. 
In de jaren daarna volgden nog twee programma's en 
momenteel zijn ze aan het werk om het nieuwste werk te 
schrijven: "Perikelen en Portretten" 
Het afgelopen jaar zijn de zeven leden van de groep ook druk 
bezig geweest met het opnemen van hun eerste CD. 
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Hierop zijn een zeer gevarieerd aantal nummers te horen van 
hun laatste drie avondprogramma's. 
l?e . sterkste kant van de groep is duidelijk het meerstemmige 
lledJescabaret. Zij zijn in de regio al vaak een graag geziene 
gast! 
De teksten worden geschreven door Peter van de Bilt, Bart Don
kers en Emiel van Nijnanten. 
De laatste twee nemen ook al het muzikale schrijfwerk voor hun 
rekening .Verder bestaat de groep uit Piet Taks, Ingeborg van 
Hoek, Wilma Heller en Annemieke van den Hoven. 

Zondag 23 januari voor de leden van Paulus in Mariëndal Duivels
bruglaan Ginneken. Aanvang 14. 00 uur. 

* * * 

EINDEJAARSGEDICHT 

Zeg me, waar is de tijd gebleven 
Wat is er over van een jaar 
Is dat die ene grijze haar 
Of handen die opeens gaan beven ? 

'n Warme zomer duurt maar even 
Dan is de wilde herfst daar 
En blijven er 'n enkel paar 
Momenten om nog weg te geven. 

Hef 't glas en drink de wijn 
Laat 't treuren aan poëten 
Denken aan en over 't zijn 
Willen we vandaag vergeten 
Laat ons drinken, laat ons eten: 
Morgen komt toch magere Hein. 

Jan Soeterboek +1992 
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DE GINNEKENSE PAARDENTRAM 
EINDELIJK EEN OPLOSSING 
door Toon van Miert 

Het pronkstuk van onze collectie is sinds 1992 de Ginnekense 
paardentram 
De geschiedenis van de vondst en de restauratie is genoegzaam 
bekend. Vakmensen hebben van de totaal vervallen tram een 
object van museale waarde gemaakt. Een knap staaltje werk , 
vrijwilligerswerk waar maanden tijd in is gestoken. 
De financiële inbreng van Annex 50 uit Ginneken, dat in 1992 het 
feit 'vierde' dat het 50 jaar daarvoor door Breda geannexeerd 
was, is allesbepalend geweest. Een gulle gever was nodig om 
alles in kannen en kruiken te krijgen . 
Met een feestelijke optocht waar de harmonieën een grote rol in 
hebben gespeeld, is de tram naar Ginneken vervoerd. 
Ook daarna is de tram nog geregeld uitgereden. 

Langzaam maar zeker ging het minder goed met het museum
stuk uit 1883. Bovendien werd het steeds moeilijker en vooral 
ook duurder om aan 'knollen' en koetsiers te komen. Zeg eerlijk, 
een tractor voor een paardentram kan eigenlijk niet en doet 
zeker afbreuk aan de waarde ervan. Voor iedere rit moet een 
verzekering afgesloten worden en dat is ook erg prijzig. 

Jaren geleden heeft de gemeente Breda ons verzekerd dat zij 
voor onderdak blijft zorgen en daar zijn we dankbaar voor. De 
tram staat in de oude brandweerkazerne van Ulvenhout tram te 
zijn. Een enkele keer is hij nog gebruikt maar voor de rest staat 
hij daar maar. Dat hoort niet, vindt het bestuur van de 
heemkundekring. Zo' n waardig object moet op een waardige 
plaats permanent tentoongesteld worden; is het niet in ons eigen 
heem dan maar elders al zou dat ons heel erg aan het hart gaan. 
Alle musea in Nederland zijn aangeschreven met de vraag of er 
belangstelling was. Dat viel tegen! De meeste musea vinden de 
omvang een probleem: hij neemt te veel ruime in. Weer een 
ander museum kan het plaatsen van een origineel onderstel - nu 
zijn het banden - niet betalen en hoe kom je aan zo' n onderstel. 

j 
1 
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Begeleid door drie harmonieën rijdt de tram Ginneken binnen op 
19 mei 1994. foto ter hoogte van de kerk door Harrie Frijters 

Gesprekken met het Breda's Museum, dat overigens alle 
medewerking toezegde bij onze pogingen de tram een goede 
tentoonstellingsruimte te bieden, met de wethouder van de stad 
en ook met particulieren zoals bouwonderneming Heja, hebben 
niets opgeleverd. 
Tenslotte hebben we contact gezocht met Wim Siegmund van 
Annex 50, de stichting die ons de tram cadeau heeft gedaan. 
Bovendien hebben we Huub Brech, de kenner van historische 
trams/treinen en onze adviseur in 1992, èn werker van het eerste 
uur en ere-lid van Paulus, Jan van Dongen, uitgenodigd om 
samen met ons en Annex 50 over de toekomst van de tram te 
praten. In een heel constructief gesprek zijn we tot de afspraak 
gekomen dat Annex 50 de tram van ons terugneemt, dat hij niet 
meer aan derden wordt uitgeleend en dat Annex zorgt voor een 
plaats waar hij permanent tentoongesteld kan worden. 
De mogelijkheid daartoe doet zich voor bij het gebouw van de 
schutterij Prins Hendrik bij gemeenschapshuis Vianden (het 
Patronaat) in Ginneken. 
We hopen dat dat gaat lukken en dat aan de museale waarde 
van ons pronkstuk voor lange tijd recht wordt gedaan. 

NIEUWS UIT 
'T MUSEUM 

door Kees Leijten 
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(EN ANDER NIEUWS ) 86 

PAULUS VERBOUWT 
~P 6 septembe~ a.s. bestaat ons museum 25 jaar. In die 25 jaar 
1s er bouwkundig aan ons museum weinig gedaan. We willen 
vóór we ons jubileum vieren de stal, waar we onze wissel
exposities houden, grondig aanpakken. 
Er komt een nieuwe vloer in met vloerverwarming; een nieuwe 
houten wand als expositiewand en tevens als isolatiewand. 
Ook de brand- en inbraakbeveiliging van het museum wordt 
verbeterd. Van Erfgoed Brabant en van Cultuurfonds 't Hofflandt 
te Ulven-hout ontvingen we subsidie om de eerste werkzaam
heden te beginnen. Andere subsidiënten -zullen vóór 1 januari 
beslissen .. 
~_ns museum zal daarom het eerste halfjaar van 2011 gesloten 
z1Jn. Op 4 september, de dag dat we ons zilveren bestaan vieren 
openen we een tentoonstelling over 200 jaar Burgerlijke Stand. ' 

NIEUWJAAR ZINGEN 
Elk jaar trekken de kinderen van Bavel Galder, Ginneken, 
Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout op oudjaar langs de 
deuren om hun liedje te zingen. 
Een oud gebruik in onze streek. 
Beloon hen met een muntje of een truitje. Hou de traditie in ere. 
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VREDESFEESTEN IN ULVENHOUD 
Enkele van onze leden reageerden op de foto in BvpP 181. De 
foto is gemaakt vóór Dorpstraat 119/121 ( thans hoek 't Hoff
landt ), waar toen ook brouwerij De Roskam stond. 
Maar namen van de feestvierders hebben we nog niet. 
In "Nieuw-Ginneken in oude ansichten" van Jac Jespers (1973) 
staat een soortgelijke foto. 
Het zijn leden van de wielrijdersclub "De Zwaluw". Links staat 
Ch.Roelandt, voorzitter van de Oranjevereniging. 
Of het dezelfde dames zijn op deze en die foto is moeilijk te 
achterhalen. 
Heeft iemand nog gegevens of een ledenlijst van Wielrijdersclub 
de Zwaluw? 

10.800 BI OPRENT JES 
Paulus verzamelt nog steeds bidprentjes en heeft er al heel veel. 
Ze vertegenwoordigen de vele families in ons heem uit de vervlo
gen jaren. Hebt u nog prentjes? Paulus is er blij mee .. 
De gegevens van de prentjes worden in onze computer inge
voerd. Er is al een bestand van ruim 10.800 prentjes. 
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200 JAAR BURGERLIJKE STAND 
1811-2011 

KWARTIERSTATEN GEZOCHT 
ln 1811 heeft Napoleon in ons land de Burgerlijke Stand inge
voerd. Voortaan moesten alle geboortes, huwelijken, echtschei
dingen en overlijden op het gemeentehuis genoteerd worden in 
een akte. 
Paulus wil volgend jaar daar een tentoonstelling aan wijden. 
Als een voorzet heeft Hans van der Zanden in dit nummer van 
de Brieven van Paulus de Kwartierstaat van Jan van Dorst 
uitgezocht en gepubliceerd. 
In de komende nummers van ons tijdschrift willen steeds een 
kwartierstaat publiceren 

Wie levert de volgende kwartierstaat ? 

TENTOONSTELLING 2011 
200 JAAR BURGERLIJKE STAND 1811-2011 
Ter gelegenheid van 200 jaar Burgerlijke Stand organiseert Pau- . 
lus volgend jaar een tentoonstelling over die burgerlijke stand. 
Stambomen, oude aktes en afschriften uit de B.S. van 1811 uit 
Ginneken en Bavel. Maar ook oude paspoorten, bidprentjes en 
geboortekaartjes van inwoners van ons heem. 
Wie kan ons helpen aan een geboortekaartje uit 1975 (Paulus 
opgericht) of uit 1986 (museum geopend) van Nieuw-Ginneke
naren ? Het zijn de Nieuw-Ginnekenaren van toen , die nu 
resp.35 en 24 jaar oud zijn. 
Wie heeft een stamboom om te exposeren die goede banden 
heeft met ons heem ? Wij gaan op onderzoek uit. Helpt u ? 
Wie weet wat nog boven water komt, wat nog op tafel komt. 
Wellicht kunt u ook uw eigen stamboom nog uitbreiden met wat u 
op de tentoonstelling ziet of hoort. 
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LIEDJES VOOR OUD EN NIEUW 
verzameld door Piet Nuijten 

In 't Nederlands 

NIEUW JAARTJE OUWE. 

Nieuw jaartje ouwe. 
De katjes zijn verkouden. 
Ze zitten in een schuitje. 
Ze blazen op een fluitje. 
Ze roepen jaar op jaar. 
Ik wens u zalig Nieuwjaar. 

* 

NIEUW JAARTJE ZOETE. 

Nieuw jaartje zoete. 
Het varken heeft vier voeten. 
Vier voeten en een staart. 

* 

Dat is toch wel een centje waard. 

* 

ANS ANS NIEUWE JAAR. 

Ans ans nieuwe jaar. 
Twee koeken zijn een paar. 
Zijn ze niet gebakken. 
Geef maar een appel. 
Kriek krak nootje. 
Als ons moeder wafels bakt 
Loopt de boter in het gootje. 

* 

* * 

BOVEN AAN DE HEMEL. 

Boven aan de hemel. 
Hangen zakken zemel. 
Iedere zemel dat is een duit. 
Hang de gierige bok maar uit. 

In 't Dialect. 

NUUW JAORKE OUWE. 

Nuuw jaorke ouwe. 
De katjes zen verkouwe. 
Ze zitte in un schuitje. 
Ze blaoze op un fluitje. 
Ze roepe jaor op jaor. 
Ik wens oew zaolug nuuwe jaor 

* 

NUUW JAORKE ZOETE. 

Nuuw jaorke zoete. 
't verreke hee vier voete. 
Vier voete en nun steert. 
Das toch wel un centje weerd 

* 

AANS AANS NUUWE JAOR. 

Aans aans nuuwe jaor. 
Twee koeke zen un paor. 
Zen ze nie gebakke. 
Gif mar nun appel. 
Kriek krak notje. 
As oos moeder waofels bakt 
Lopt de botter dur ut gotje. 

* 

BOVE AON DEN HEMEL. 

Bove aon den hemel. 
Hange zakke zemel. 
Ieder zemel das nun duit 
Hang dun gierege bok mar uit 
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100 JAAR 
MARECHAUSSEEKAZERNE STRIJBEEK 
door Anneke Oomes 

Honderd jaar geleden, in 1910, liet de koninklijke Marechaussee 
een brigadekazerne bouwen in Strijbeek om het tijdelijke onder
komen, een gehuurde boerderij, te vervangen. 
Deze eerste in rij van nieuw te bouwen kazernes was gebaseerd 
op een standaardmodel met ruimte om te werken en om te 
wonen. De blauwdruk ging uit van een gebouw van ruim 26 
meter breed en acht meter diep voor een brigade van vijf man 
van wie maximaal twee getrouwd. In het middelste gedeelte 
bevonden zich werkruimtes, maar ook de verblijven voor 
ongehuwden. 

De brigadekazerne te Strijbeek kwam in 1910 gereed en was de 
eerste rijkskazerne voor de Marechaussee 
In 1964 werd de brigade Strijbeek van de Koninklijke Marechaus
see opgeheven. De vroegere kazerne is nu verdeeld in drie 
woonhuizen: Strijbeekseweg 47, 47a en 47b. 

foto collectie Paulus van Daesdonck 
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De Marechausseekazerne te Strijbeek op 10 november 1914 
Op de foto de Brigadecommandant van de Koninklijke Mare
chaussee post Strijbeek WJ. C.Akkerman met vrouw en dochter, 
bovendien een achttal militairen .. 
Tegen het rechterluik een nieuwsgierige Strijbekenaar. 
Wachtmeester W J. C.Akkerman was brigadecommandant te 
Strijbeek van mei 1914 tot december 1915. (foto Ton van Dun) 
( Informatie drs M. van der Zee van het Nederl. Instituut voor militaire historie.) 

Aan weerszijden van deze ruimte woonden gezinnen: dat van de 
brigadecommandant en een onderofficier. 
Rien van den Avoort (1937) kwam in 1961 als Marechaussee 
naar Strijbeek en herinnert zich zijn onderkomen nog goed. 
Vooral de kou is hem bijgebleven. "In het middengedeelte 
stonden twee kachels. Een stinkende oliekachel en een 
kolenkachel waarvan de kolen buiten lagen. Als wij 's nachts van 
patrouille terugkwamen met onze open jeep zonder verwarming, 
dan had je steenkoude poten waardoor je niet kon slapen. Ik 
warmde een baksteen van straat op de kachel gloeiend heet op 
en legde die met een handdoek erom in mijn bed. Een keer was 
die steen zo warm dat het bed schroeide en bijna in de fik vloog. 
Overdag patrouilleerden we meestal op de fiets. 

Lekker op de fiets 
Bij het Goudbergven 

Rien van den Avoort 
Mar. der 1e klasse 
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Ons gebied liep van Rijsbergen tot Grazen. Ik vond het prachtig. 
Ik had er de vrijheid want ik ging meestal alleen op pad. Als 
echte buitenman genoot ik van de natuur. Er waren een aantal 
controlepunten op mijn route waar je op bepaalde tijdstippen 
moest staan om bereikbaar te zijn. Er was immers nog geen 
telefoon. Verder had ik mijn wereldje goed ingericht met goede 
contacten met burgers. Koffie drinken mocht niet maar dat deed 
je toch. En als het slecht weer was, ging ik extra lang~ bij mijn 
kosthuis. Omdat wij in de kazerne niet konden eten gingen we 
drie keer per dag naar een kosthuis. We hadden een fantastisch 
plek bij Koos van der Velden en Riet Martens die wij Ma~ie 
noemde omdat we dat leuker vonden. Zij woonden met hun vier 
kinderen in een klein arbeiderswoninkje. In hun volkstuintje 
kweekten ze groente die ze zoveel mogelijk verwerkten in de 
kost. Dan aten we gerust drie weken lang witlof maar ik vond het 
heerlijk! Marie was een echte prater, ze kende de buurt en 
probeerde ons altijd uit te horen, maar wij hielden onze mond. 
Uiteindelijk vond Marie de vergoeding die ze voor ons kreeg, te 
laag en moesten wij naar een ander kosthuis. _Onze 
brigadecommandant vond uiteindelijk een plek voor ons in het 
café van Sjaak van de Broek. 
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Grenswacht Strijbeek 1914 

Grenswacht Galder 13-7-1915 
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Zo kwamen wij drie keer per dag in het café maar dat vonden wij 
toch geen goede aanblik voor het publiek. Gelukkig kreeg Marie 
spijt van haar beslissing en konden wij haar overhalen ons terug 
in de kost te nemen. Waarschijnlijk kreeg ze vanaf dat moment 
wel wat extra's voor ons. Ik heb een mooie tijd gehad bij de 
marechaussee maar ben er uiteindelijk toch weggegaan. Het 
was erg streng. Er was een strak kader met een geweldige 
afstand tussen de rangen. Marechaussees waren volledig 
ondergeschikt aan de leiding. Voor alles was toestemming nodig. 
In je zevenjarig contract stond zelfs dat je binnen je diensttijd niet 
mocht trouwen. De onderlinge verhoudingen mochten in mijn 
ogen wel losser." Toch heeft Rien geen spijt van zijn 
Marechausseetijd en is zelfs trots op zijn keiharde opleiding. "Er 
werd een vent van je gemaakt. Ik ben blij dat mijn vader me heeft 
overgehaald vervroegd in dienst te gaan waardoor ik bij de 
Marechaussee terecht kwam. Op dat moment werkte ik bij 
machinefabriek Backer en Rueb in Breda maar was daar niet 
gelukkig." Na een opleiding van een jaar in Apeldoorn kwam 
Rien in Den Haag terecht: "We moesten er dag en nacht 
patrouille lopen. Ik herinner me dat ik eens zó moe was. Samen 
met collega Jaspers controleerde ik het ministerie van oorlog. In 
de kamer van minister Staf stonden twee grote fauteuils. Ik zei 
tegen hem; "Als we nu allebei een kwartiertje slapen terwijl de 
ander de wacht houdt. .. eerst gij en dan ik."'s Morgens om zeven 
uur maakte de schoonmaakploeg ons wakker. Dat verhaal kreeg 
een staartje maar liep uiteindelijk toch goed af." Later kwam Rien 
in Zundert terecht. "In die tijd werd daar veel boter gesmokkeld. 
Nu zouden ze spreken over criminele organisaties maar wij 
hadden goed contact met de smokkelaars waar we op zijn tijd 
een glas bier mee dronken. Zij probeerden ook maar gewoon 
een centje bij te verdienen. Het was een gemoedelijke periode 
maar het was er ook druk. Iedereen die de grens overstak moest 
gecontroleerd worden. Omdat ik er een opleiding bij wilde doen 
vroeg ik overplaatsing aan naar het rustigere Strijbeek. 
Uiteindelijk ging ik daar in 1964 weg om foerier te worden bij de 
landmacht." In diezelfde tijd werd de Strijbeekse kazerne 
gesloten in verband met schaalvergroting binnen de Koninklijke 
Marechaussee. Het pand werd verkocht en sindsdien wonen er 
drie gezinnen. 
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MARECHAUSSEEKAZERNE STRIJBEEK - DE FEITEN 

In het jaar 1914 waren er twee ·commandanten: 
Opperwachtmeester G. Hermans 3-5-1913 tot 8 -5 -1914 
Opperwachtmeester W.J.C.Akkerman 8-6-1914 tot 18-12-1915 

De Marechausseebrigade Strijbeek werd in eerste instantie uit
gezet als een tijdelijk detachement op 5 februari 1904 met als 
doel het weren van vreemdelingen zoals zigeuners en vluchtelin
gen. Sterkte één brigadier en vier marechaussees. Allen te voet 

Bij K. B. van 14 maart 1905 nr 40 werd de 1 e Divisie Kmar. 
Uitgebreid "ten behoeve van het vestigen ener brigade mare
chaussee te voet te Loon op Zand en te Strijbeek" 

Vanaf 30 maart 1905 was de Brigade Strijbeek daar gevestigd 
maar nog niet gekazerneerd. De oudste correspondentie met de 
burgemeester van de gemeente Ginneken en Bavel dateert van 
27 april 1906. 

Daar de kazernering in het afgelegen gehucht Strijbeek op 
probl~men stuitte bij de gemeente, besloot minister Van Rappart 
m me, 1907 dat in Strijbeek de eerste rijkskazerne zou verrijzen 
volgens het standaardontwerp dat juist tot stand was gekomen. 

Op 15 november 1910, thans 100 jaar geleden, werd een door 
het rijk gebouwde nieuwe kazerne aan de Strijbeekseweg be
trokken. Dit was de eerste kazerne in Nederland die door het rijk 
zelf werd gebouwd en dus niet meer op kosten van de belang
hebbende gemeente. 

D~ ~~igade werd op 15 januari 1964 opgeheven, ingevolge een 
w1Jz1gmg op de vredessamenstelling van het Wapen de Konin
klijke Marechaussee. De taken werden overgenomen door de 
brigades van Breda en Gilze Rijen. 

- Informatie bij schrijven van Wmr1 b.d. HA.Basten, archivaris van het 
Museum de Koninklijke Marechaussee te Buren. 
- zie ook "Het wapen onder dak" door M. van der Zee en G. Rommelse 
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UIT HEUSDENHOUTS HISTORIE 3 
In samenwerking met Wijkblad Heusdenhout 
door Wim Joosen 

Hoe kom ik in Heusdenhout? Dit is de laatste beschrijving van 
een serietje van drie om de weg naar Heusdenhout te vinden. 
Vanzelfsprekend ook nu weer vanuit een historisch perspectief. 
We staan deze keer stil bij het zuidelijke deel van de 
Heusdenhoutseweg, zoals dat vroeger aansloot op de wegen 
naar Bavel en naar Ginneken. 

U kent ongetwijfeld de drukke verkeersweg, die nagenoeg 
parallel loopt aan de Heusdenhoutseweg. De naam van die weg 
1s Heerbaan. Een wat vreemde naam voor een relatief nieuwe 
weg. Heer of heir, zoals toegepast in de naam Heerbaan, staat 
voor 'leger'. Leger in de u -ongetwijfeld- bekende betekenis van 
krijgsmacht of strijdmacht. 
Het gebied waar wij wonen heeft in de loop der eeuwen vele 
heersende -zeg maar gerust overheersende- naties gekend. 
Romeinen, Spanjaarden, Fransen en Oostenrijkers, om er 
enkele te noemen. De Romeinen hebben het er lange tijd voor 
het zeggen gehad. Het Romeinse Rijk heeft ongeveer 1000 jaar 
bestaan, tot bijna 500 na Christus. Bijgaand kaartje toont het 
westelijke deel van het Romeinse Rijk, met de naam Gallia, rond 
het jaar 50 vóór het begin van de huidige jaartelling. Rond die tijd 
werd de provincie Gallia Belgica een deel van het Romeinse 
Rijk. 
Ergens tussen de Maas (Mosa op het kaartje) en de Schelde 
(Scaldis op de afbeelding) ligt het latere Brabant met daarin 
natuurlijk het grondgebied van Heusdenhout. Al was die naam 
toen nog niet bedacht. Nu u weet dat het deel van het Romeinse 
Rijk waar onze streek in lag Gallia Belgica heette, kijkt u 
voortaan natuurlijk anders aan tegen het fenomeen 'Belgen
moppen'. Onze en uw verre voorouders -tenzij die toen in een 
ander land of in het noorden van Nederland woonden- waren ook 
Belgen. 
Om nieuwe gebieden te onderwerpen en om hun macht te 
handhaven hebben machthebbers een leger nodig. 
Bovendien moet dat leger zich relatief snel kunnen verplaatsen. 
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Zuidelijk Nederland -en Heusdenhout- als deel van het Romeinse Rijk 
rond het jaar 54 vóór onze jaartelling 

Onlusten waar dan ook in het rijk, moeten direct kunnen worden 
onderdrukt. Om vlotte verplaatsingen van het leger mogelijk te 
maken werden er heerbanen of heerwegen aangelegd. De 
Romeinen hadden zo'n netwerk van wegen over het gehele 
gebied dat ze hadden onderworpen. De uitdrukking 'alle wegen 
leiden naar Rome' heeft dus al sinds die tijden betekenis. 
Deze streken zijn ooit ook deel geweest van het koninkrijk 
Frankrijk. Bijgaand kaartje laat de situatie zien in het jaar 537 na 
het begin van de onze jaartelling. De huidige Moleneindstraat en 
de Heusdenhoutseweg liggen op een oorspronkelijke heerbaan 
die van Geertru idenberg over Den Hout, Teteringen, Heusden
hout en Ginneken naar Antwerpen liep. 
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De Romeinen waren niet langer de baas. De streek waar we nu wonen 
lag in het Koninkrijk Frankrijk in 537 na Christus 

Al kan die heerbaan uit een andere tijdsperiode zijn. Aan 
weerszijden van Moleneindstraat en Heusdenhoutseweg bevindt 
zich -ook nu nog- een rij eikenbomen. In het zuidelijke deel van 
de Heusdenhoutseweg, thans fiets- en wandelpad, gaan de 
eikenbomen over in beuken. Bomenrijen vormen een typisch 
kenmerk van heerbanen. De marcherende soldaten -het voet
volk- de ruiters en de paarden liepen op die manier beschut 
tegen de zon. Beschutting tegen spiedende blikken van een 
vijand vanuit satellieten of vliegtuigen was in die tijden nog niet 
aan de orde. 

Op het kaartje van begin vorige eeuw is de situatie van vóór de 
aanleg van Heerbaan en Claudius Prinsenlaan goed te zien. 
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De situatie rond 1900. De aansluiting Hoogeindseweg op Valkeniers
dreef en de Ypelaarschestraat zijn goed herkenbaar 

De Heusdenhoutseweg, toen nog Hoogeindseweg genoemd, 
buigt er sterk af in zuidelijke richting. Daar sluit de weg aan op de 
Valkeniersdreef, later Valkenierslaan genoemd, richting Ginne
ken. Het was een knooppunt van wegen. Ook de Molenlei 
stroomde daar in die tijd. 
Ook nu nog kunt u enigszins zien hoe het vroeger was. Wanneer 
u de Heusdenhoutseweg in zuidelijke richting volgt, gaat de weg 
ter plaatse van de Weilustlaan over van straatweg in fiets- en 
voetpad. Vroeger was ook dat tracé een deel van de oorspronke
lijke Heusdenhoutseweg. Van het sterk afbuigende wegdeel van 
vroeger is nu nog een stukje te zien, zie foto. Het ligt aan de 
overzijde van de Heerbaan en vroegere Heusdenhoutseweg. Dat 
stukje weg fungeert nu als oprit naar de parkeerplaats van het 
kantoorgebouw met de luxe naam 'Heerendael'. 
Ook aan de huidige bomenrijen langs het fiets- en voetpad is nog 
te zien dat de Heusdenhoutseweg van vroeger er afboog. 
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De huidige situatie, een echt knooppunt. De bebossing laat de 
voormalige situatie nog enigszins zien 

Even voorbij de ingang van het hockeyterrein van Push ziet u 
aan de dikte van de stammen dat de bomen naast het fiets- en 
voetpad duidelijk van jongere datum zijn. Dat deel is in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw aangelegd. 

Vlakbij het punt waar Hoogeindseweg/Heusdenhoutseweg en 
ValkeniersdreefNalkenierslaan in elkaar overgingen was een 
café gevestigd dat 'De Heilige Tap' genoemd werd. De nabijheid 
van het Seminarie IJpelaar zal daar zeker mee te maken hebben 
gehad. Het pand van het voormalige café bestaat nog, maar is 
nu een woonhuis dat verscholen ligt achter hoge hagen. Het 
perceel ligt ingeklemd tussen de oprit naar de zuidelijke 
rondweg, de Loevesteinstraat en de Beukenlaan. 

Even voordat de Heusdenhoutseweg vroeger in zuidelijke 
richting afboog was er een afslag richting Bavel. De naam van 
die straat was Ypelaarschestraat. Ook hiervan is nog een restant 
zichtbaar vanaf de Heerbaan en vroegere Heusdenhoutseweg, 
tussen het woonhuis met huisnummer 154 en het kantoor
gebouw van MEE. 
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Dit deel van de oorspronkelijke Heusdenhoutseweg fungeert nu als inrit 

Nu ondoordringbaar, vroeger een deel van de JJpelaarsestraat, de weg 
van Heusdenhout naar Bavel 
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De nu beboste groenstrook die u op de foto ziet vormde een deel 
van die Ypelaarschestraat. Op de foto van de huidige situatie 
vanuit de lucht gezien, ziet u ook nog het deel aan de overzijde 
van de zuidelijke rondweg. Volg de stippellijnen. 

Zo ziet u, wie er oog voor heeft kan nog best iets van vroeger 
ontdekken. Ook al zijn de planologen in de zestiger jaren wel erg 
rigoureus te werk gegaan in het omvormen van het eens zo 
rustieke dorp Heusdenhout en zijn omgeving naar een stadswijk. 
Voor aanvullingen en reacties op dit artikel -of informatie en 
foto's over andere onderwerpen uit de historie van Heusdenhout
houdt zich aanbevolen: Werkgroep Heusdenhouts Historie 

Vroeger behoorde Heusdenhout tot de gemeente Ginneken en Bavel, later Nieuw
Ginneken. In 1961 werd Heusdenhout bij Breda gevoegd. 
Vele historische boerderijen, huizen en wegen verdwenen in een moderne stadswijk. 
De Werkgroep Heusdenhouts Historie probeert de geschiedenis van dit kleinste dorp in 
onze oude gemeente door gesprekken met oudere inwoners weer tot leven te brengen 
en door te geven aan de huidige bewoners via het wijkblad Heusdenhout en onze 
Brieven van Paulus 
Wilt u telefonisch reageren op dit artikel of over andere historische onderwerpen over 
Heusdenhout, schroom niet: 076-5810024 te bellen. We blijven belangstellend uitzien 
naar oude verhalen en foto's. Reageren per e-mail kan ook: paulus.ulvenhout.com 

Werkgroep Heusdenhouts Historie 

* * * 

BRENG EEN WAT MEE VOOR PAULUS 
"Breng eens wat mee voor Paulus" was vele jaren de slagzin 
van onze heemkundekring. 
Door de giften van vele leden hebben wij een eigen museum 
opgebouwd dat veel waardering oogst. Ook nu nog komt er 
regelmatig iets leuks binnen. 

VERENIGINGEN, JUBILEA EN ARCHIEF 
Bij jubilea geven verenigingen in Bavel, Galder, Ginneken, Heus
denhout, Strijbeek en Ulvenhout 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 hopen 
we nog te ontvangen. Vergeet Paulus niet als de vereniging die 
uw vereniging graag doet voortleven. 
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Wie weet waar dit is? 
door Toon van Miert 

1 n de komende Brieven staat steeds de foto van een 
'monumentje' uit ons heem waar (meestal) een geschiedenis 
achter zit. Het kan een gevelsteen zijn of een naambordje ergens 
verdekt opgesteld of een ... 

Wie weet waar dit rnonumentje zich bevindt? Een van de 
inzenders van het juiste antwoord - we loten als er meer goede 
antwoorden zijn - krijgt van Paulus van Daesdonck een fles wijn 
thuisbezorgd . 

We starten met deze gevelsteen. 
Oplossing naar: paulus@ulvenhout.com 

foto Jan Grauwmans 
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IN MEMORIAM JAN VAN DORST 
SECRETARIS PAULUS VAN DAESDONCK 1988-2009 
door Kees Leijten 

Een telefoontje op zondag 24 oktober, 9 uur in de morgen, komt 
heel onwezenlijk over: "Jan van Dorst in vanmorgen plotseling 
overleden". 
Je schrikt. Je begrijpt het niet. Enkele dagen geleden heb je Jan 
nog gesproken en nu dit bericht. 
Jan was een zeer actieve man in het verenigingsleven en kerke
lijk leven van Bavel, Heusdenhout en Ulvenhout. 

Heusden hout 
Jan van Dorst is kort voor de oorlog in Heusdenhout geboren . 
Zijn geboortehuis staat er nog in de Kapelstraat, vroeger het 
Heusdenhoutschstraatje. Een van de weinige woningen die 
Heusdenhout behouden heeft sinds de gemeente Breda het in 
1961 annexeerde. 
Heusdenhout , Jan kon er veel over vertellen. Jan was actief lid 
van onze Werkgroep Heusdenhouts Historie. Hij was een van die 
bronnen die de historie weer tot leven kon brengen. 
In zijn jonge jaren was Jan hij heel actief in de wijk Driesprong. 
Van 1959 t/m 1971 is Jan koster geweest van 0. L. Vrouw van 
Goede Raad te Breda (Driesprong); na 1971 heeft hij vele hand
en spandiensten, zoals regelen begrafenissen, parochie-fonds 
e.d., verricht voor de Driesprongkerk en later voor de Parochie 
Breda - Oost ; van 1982 t/m 1990 was Jan lid van Parochie
vergadering Parochie Breda - Oost. 
Jan was voorzitter van de Stichting Behoud Annakapel Heus
denhout (1986-1998) en lid van de Restauratiecommissie. 

Bavel 
Nadat Jan zich in Bavel gevestigd had, werd hij daar in 1989 
secretaris van het Parochiebestuur H. Maria Hemelvaart. 
Met een onderbreking van enkele jaren is hij tot de dag van zijn 
overlijden gebleven. 
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Na enkele jaren uit het Bestuur te zijn geweest, is hij omstreeks 
2007 wederom in het Parochi.ebestuur benoemd in de functie 
van vice-voorzitter, tevens secretaris. 

Jan was lid van meerdere koren waar hij wekelijks naar hartelust 
zong. Het gemengd koor Bavel; Ambitiuskoor Bavel; het Gregori
aans Koor en een koor in Dongen konden op zijn stem rekenen. 

Vanaf 2002 is Jan secretaris van de Stichting Balemans · voor 
Missie- en Ontwikkelingswerk in Burkina Faso (Midden Afrika) 

Uit waardering voor zijn werk in het kerkelijk leven werd hij · in 
2000 onderscheiden met de pauselijke onderscheiding "Pro 
Ecclesia et Pontifice" 

Jan heeft zich een aantal jaren verdienstelijk gemaakt voor de 
Stichting Anno 1920, één jaar heeft hij tevens als voorzitter van 
het Stichtingsbestuur gefungeerd. 

Na zijn pensionering bij de Rabobank Breda verrichtte Jan van 
Dorst vrijwilligerswerk voor vele seniorenklanten van de Rabo
bank, die hij als vrijwilliger de kunst en kunde heeft bijgebracht 
van het digitaal bankieren. 
Verder is hij na zijn pensionering actief geweest in de Vereniging 
van Gepensioneerde Medewerkers van de Rabobank. 

Paulus van Daesdonck 
Jan van Dorst werd op de 13e jaarvergadering van de heem
kundekring op maandag 19 september 1988, in het bestuur 
gekozen .Op dezelfde datum nam hij het secretariaat op zich. 
Precies 21 jaar heeft hij zich nauwgezet ingezet voor deze taak. 
Een en twintig jaar lang vergaderverslagen maken, jaarverslagen 
samenstellen en de correspondentie namens de kring voeren is 
geen sinecure. . . , 
Vanaf 1989 was Jan ook secretaris van de Stichting Paulus 
Museum nadat het museum en de kring beide zelfstandige 
rechtspersonen waren geworden. 

Jan van Dorst 
1939 - 2010 

Pauselijke onderscheiding 
Pro Ecclesia et Pontifice 
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Lid in de Orde van Oranje Nassau 

foto Anneke Oomes 

Naast beide secretariaten vertegenwoordigde Jan het dorp Bavel 
in het bestuur van Paulus. Jan was in Bavel het aanspreekpunt 
van de heemkundekring. Hij onderhield er contacten met perso
nen en verenigingen nam~ns het bestuur van de kring. 

Op koninginnedag van dit jaar werd Jan verrast met een konin
klijke onderscheiding. Die had hij ten volle verdiend. 

Na 21 jaar bestuurslidmaatschap van de vereniging en twintig 
jaar van het museum stelde hij zich in september 2009 niet meer 
herkiesbaar. 

Paulus van Daesdonck dankt Jan voor zijn inzet voor vele jaren 
vrijwilligerswerk en bestuurswerk in Paulus' Heem. 

Op indrukwekkende wijze hebben we op zaterdag 30 oktober in 
de parochiekerk van Bavel afscheid van Jan genomen. 
Een bomvolle kerk ; twee prachtige koren en een waardige eu
charistieviering eerden deze verenigingsman. 

* * * 

Hans van der Zanden eert Jan van Dorst door het samenstellen 
en publiceren van zijn kwartierstaat . ( Zie volgende pagina ) 
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8) 10) 

Antonie van Dorst Hermanus de Winter 

landbouwer en arbeider arbeider en hoveniersknecht 
* 25-6-1841 Oosterhout * 14-9-1843 Breda 
+ 13-4-1916 Oosterhout + 11-9-1919 Ginneken en Bav 1 

X 19-5-1870 Oosterhout X 3-5-1876 Ginneken en Bavel 

9) 11) 

Johanna Nooten Cornelia van Dongen 

landbouwster arbeidster en landbouwmeid 
* 6-4-1839 Gilze en Rijen * 14-8-1850 Ginneken en Bavel 
+ 20-7-1919 Oosterhout + 7-5-1931 Ginneken en Bavel 

4) 5) 

Antonie van Dorst Maria Cornelia de Winter 

arbeider en tuinder * 26-6-1878 Ginneken en Bavel 
* 28-1-1873 Oosterhout + 15-11-1937 Ginneken en Bav 1 

+ 9-7-1944 Nieuw-Ginneken 

X 7-2-1906 Ginneken en Bavel 

2) 

Antonius Hermanus van Dorst 

fabrieksarbeider 
* 19-11-1906 Ginneken en Bavel 

X 1 

1) 

Jan 

* 21-11-193 
+ 24-1 

Johannes Kemerink 

tuinman en dienstknecht 
* rond 1837 Epe 

29-11-1906 Oosterhout 

X 15-5-1879 Oosterhout 
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14) 

Cornelis Poppelaars 

landbouwer / bouwman 
* Princenhage 23-3-1842 

+ 1-7-1923 Teteringen 

X 15-7-1881 Made en Drimmelen 

15) 

t anna Maria Raaijmakers Antonia Verhoeve 

* rond 1843 Boxtel bouweresse 
+ 24-8-1909 Oosterhout * 22-11-1852 Made en Drimmelen 

+ 23-5-1908 Teteringen 

7) 

hannes Marie Kemerink Adriana Cornelia Poppelaars 

landbouwer * 5-9-1885 Teteringen 
* 30-3-1880 Oosterhout 
+ 30-12-1937 Teteringen 

r t 

n en Bavel 
r da 

X 13-11-1911 Teteringen 

Maria Johanna Kemerink 

* 27-11-1913 Teteringen 
+ 5-1-2008 Dongen 
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Generatie V (betovergrootouders) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

21) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

Adriaan van Dorst, bouwman, geboren 15 sep 1796 in 
Oosterhout, overleden 24 jun 1870 aldaar. Hij is getrouwd 
9 mei 1833 in Oosterhout met 
Cornelia Jacobs, geboren 22 jan 1801 in Ginneken, 
overleden 1 feb 1880 in Oosterhout. 
Antonie Nooten, arbeider en bouwknecht, geboren rond 
_1804 in Gilze en Rijen, overleden 25 nov 1848 aldaar. Hij 
Is getrouwd 11 nov 1836 in Gilze en Rijen met 
Cornelia Peeters, arbeidster, landbouwster en 
winkelierster, geboren rond 1811 in Ginneken wonende 
in Gilze en Rijen, overleden 16 okt 1869 alda~r. (Zij was 
later gehuwd met Cornelis van Pelt.) 
Gerrit de Winter, timmerman en gepasporteerd militair, 
geboren rond 1808 in Deventer, wonende in Grave, 
overleden 23 nov 1863 in Breda. Hij is getrouwd 8 apr 
1836 in Breda met 
Maria Geertuij Josepha Vis, geboren 8 apr 1814 in Breda, 
overleden 3 jan 1860 aldaar. 
Adriaan van Dongen, arbeider en boerenknecht, geboren 
23 jan 1819 in Oosterhout, wonende in Ginneken en 
Bavel, overleden 25 nov 1885 aldaar. Hij is getrouwd 6 
mei 1848 in Teteringen met 
Cornelia Gooijaars, arbeidster, geboren 22 mei 1823 in 
Teteringen, overleden 15 feb 1900 in Breda. 
Jan Kemerink, geboren 12 nov 1778 in Vaassen 
overleden 1 mei 1846 in Epe. Hij is getrouwd 2 mei 1835 
in Epe met 
Johanna Bouwmeester, geboren 9 mei 1805 in Vaassen, 
wonende aldaar, overleden 9 sep 1884 in Wenum. 
Lambertus Raaijmakers, bouwman, geboren in Sint 
Oedenrode, wonende in Boxtel, overleden n 15 mei 1879. 
Hij is getrouwd 12 jan 1839 in Boxtel met 
Johanna de Leijer, geboren in Boxtel, wonende aldaar, 
overleden n 15 mei 1879. 
Adrianus Poppelaars, bouwman, geboren rond 1794 in 
Princenhage, overleden 29 mei 1867 in Teteringen. Hij is 
getrouwd 8 feb 1838 in Princenhage met 
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29) Cornelia Roelants, dienstmeid, geboren rond 1807 in 
Rijsbergen, wonende in Teteringen en in Princenhage, 
overleden 1 nov 1890 in Teteringen. 

30) Johannes Verhoeve, bouwman, geboren in Made, 
gedoopt 6 nov 1806 aldaar, wonende in Made en 
Drimmelen, overleden 26 jan 1889 aldaar. Hij is getrouwd 
1 mei 1841 in Oosterhout met 

31) Anna Daniëls, bouweresse, geboren 29 apr 1813 in 
Oosterhout, wonende in Made en Drimmelen, overleden 
18 jan 1892 aldaar. 

Generatie VI ( oudouders) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 
38) 

39) 

40) 

41) 

Adriaan van Dorst, bouwman, geboren rond 1769 in 
Oosterhout, wonende aldaar, overleden 11 mei 1842 
aldaar. Hij was gehuwd met 
Johanna van Ginneken, bouwvrouw, geboren rond 1761 
in Oosterhout, wonende aldaar, overleden 29 nov 1848 
aldaar. 
Pieter Jacobs, arbeider, geboren rond 1758, wonende in 
Ginneken, overleden 3 feb 1841 in Ginneken en Bavel. 
(Hij was weduwnaar van Cornelia Verhees.) Hij was 
gehuwd (2) met 
Antonia Raeijmakers, arbeidster, geboren rond 1763 in 
Meer, wonende in Ginneken, overleden 15 mrt 1837 in 
Ginneken en Bavel. 
Adriaan Machiel Nooten, geboren rond 1755, overleden 
22 jul 1815 in Oosterhout. Hij was gehuwd met 
Maria Machiel van den Eijnden, overleden voor 22.7.1815 
Gerard Peeters, geboren rond 1782 in Oosterhout, 
wonende in Gilze en Rijen, overleden 14 jul 1861 in Rijen. 
Hij was gehuwd met 
Adriana Botermans, landbouwster, geboren rond 1777 in 
Rijen, wonende in Gilze en Rijen, overleden 25 apr 1852 
in Rijen. 
Hermanus de Winter, geboren rond 1763 in Diepenveen, 
overleden 18 apr 1833 in Deventer. Hij was gehuwd met 
Maria Schutte, geboren rond 1767 in Holten, wonende in 
Deventer, overleden 29 mei 1837 aldaar. 
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42) Cornelis Vis, soldaat onder het 19e battaillon landmilitie 
en daggelder, gebore_n 17 okt 1785 in Zevenhuizen, 
wonende in Breda, overleden 23 apr 1821 aldaar. Hij is 
getrouwd 31 jul 1811 in Breda met 

43) Anna Maria Gent, geboren 23 okt 1790 in Breda, 
wonende aldaar, overleden 25 aug 1841 aldaar. (Zij was 
later gehuwd met Johannes Louist, overleden na 25 aug 
1841.) 

44) Hubertus van Dongen, geboren rond 1783 in Oosterhout, 
overleden 11 apr 1840 aldaar. Hij is getrouwd 23 apr 
1815 in Oosterhout met 

45) Maria Michielse, arbeidster, geboren rond 1789 in Gilze, 
wonende in Dorst, overleden 17 jan 1848 in Oosterhout. 

46) Adam Gooijaars, hovenier en bouwman, geboren rond 
1783 in Ginneken, wonende in Teteringen, overleden 27 
mei 1853 aldaar. Hij is getrouwd 23 apr 1809 in Ginneken 
en Bavel met 

4 7) Cornelia Tielemans, hovenierster, geboren rond 1783 in 
Ginneken, wonende in Teteringen, overleden 16 jun 1862 
in Ginneken en Bavel. 

48) Joannes Kemerink, geboren 22 okt 17 41 in Delden, 
overleden 26 sep 1817 in Epe. Hij is getrouwd 9 feb 1772 
in Vaassen met 

49) Hermina Berends Kemerink, geboren 26 jul 17 44 in 
Vaassen, overleden 16 aug 1814 in Epe. 

50) Willem Bouwmeester, geboren 12 jul 1762 in Vaassen, 
overleden 1 jul 1814 aldaar. Hij is getrouwd 9 apr 1794 in 
Vaassen met 

51) Magtelt Helfterkamp, geboren 11 nov 1765 in Vaassen, 
overleden 2 aug 1839 in Epe. 

52) Peeter Raaijmakers, geboren in Sint Oedenrode. Hij is 
getrouwd 7 jun 1811 in Boxtel met 

53) Adriana van Esch, geboren in Boxtel. 
54) Adrianus de Leijer. Hij was gehuwd met 
55) Johanna Maria van Overbeek. 
56) Cornelis Rom bout Poppelaars, geboren rond 17 42 in 

Princenhage, overleden 21 feb 1816 aldaar. Hij was 
gehuwd met 
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57) Petronella van Gils, landbouwster, geboren rond 1763 in 
Ginneken, wonende in Princenhage, overleden 14 mei 
1845 aldaar. 

58) Mattheus Roelants, geboren rond 1769 in Zundert, 
wonende in Rijsbergen, overleden 26 jan 1845 aldaar. Hij 
was gehuwd met 

59) Hendrina van den Broek, geboren rond 1776 in 
Rijsbergen, wonende aldaar, overleden 20 jan 1855 
aldaar. 

60) Cornelis Verhoeve, overleden voor 1 mei 1841. Hij was 
gehuwd met 

61) Adriana Segeren, bouwvrouw, geboren rond 1772 in 
Made en Drimmelen, wonende in Made, overleden 31 okt 
1857 in Made en Drimmelen. 

62) Antonie Daniëls, bouwman, geboren rond 1783 in 
Oosterhout, wonende aldaar, overleden 27 aug 1841 
aldaar. Hij was gehuwd met 

63) Adriana Goverde, bouwvrouw, geboren rond 1785 in 
Oosterhout, overleden 5 aug 1833 aldaar. 

Generatie VII (oudgrootouders) 

64) Johannes van Dorst. Hij was gehuwd met 
65) Cornelia Hendrikx. 
66) Adriaan van Ginneken. Hij was gehuwd met 
67) Johanna Koreman. 
68) Thomas Jacobs. Hij was gehuwd met 
69) N.N. Verschuren. 
70) Cornelis Raaijmakers. Hij was gehuwd met 
71) Lucia Martens. 
76) Adriaan Francus Peeters. Hij was gehuwd met 
77) Cornelia van Gils. 
78) Gerard Botermans. Hij was gehuwd met 
79) Johanna Schoenmakers. 
80) Jan de Winter. Hij was gehuwd met 
81) Grietjen Koekkoek. 
84) Henri Vis, overleden 18 mei 1802 in Woubrugge. Hij was 

gehuwd met 
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86) 

87) 

88) 

89) 
90) 

91) 
92) 
93) 
94) 
96) 

97) 

98) 

99) 
100) 

101) 

102) 

103) 

104) 
105) 
106) 
107) 
112) 
113) 
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Elizabeth van Heiningen, overleden 23 okt 1798 in 
Mijdrecht. 
Pieter Gent, overleden· 6 dec 1803 in Breda. Hij was 
gehuwd met 
Catherina Abels, geboren rond 1734 in Keulen, overleden 
25 nov 1821 in Breda. 
Cornelis van Dongen, overleden 16 okt 1794 in 
Oosterhout. Hij was gehuwd met 
Pietronella Hoijen, overleden na 23 apr 1815. 
Nicolaas Michielse, overleden 23 mrt 1796 in Gilze. Hij 
was gehuwd met 
Adriana van Dongen, overleden 18 sep 1795 in Gilze. 
Cornelis Gooijaars. Hij was gehuwd met 
Adriana Huijgens. 
Jan Francus Tielemans. 
Joannes Kemerink, geboren 19 okt 1697 in Beckum, 
wonende in Delden, overleden voor 1785. Hij is getrouwd 
30 nov 1721 in Haaksbergen met 
Geertrui Berends ten Elsen, geboren in Haaksbergen, 
wonende in Delden, overleden voor 1745. 
Beerendt Hendriks, overleden 15 nov 1784 in Epe. Hij is 
getrouwd 24 jul 17 40 in Duistervoorde met 
Fenneke Beerens, wonende in Epe, overleden voor 1785. 
Joannes Bouwmeester, geboren 25 dec 1720 in 
Vaassen, overleden voor 1802. Hij is getrouwd 1 mei 
1751 in Vaassen met 
Willemina Hendriks van 't Erve, geboren in Duistervoorde, 
overleden 2 jan 1803 in Vaassen. 
Joannes Derks Gerritszoon, geboren 5 jan 1735 in 
Vaassen, wonende in Epe, overleden tussen 177 4 en 
1814. Hij is getrouwd 23 feb 1755 in Vaassen met 
Hermine Herms Witten, geboren 19 sep 1729 in Vaassen, 
overleden 8 nov 1814 aldaar. 
Hijacijnthus Raaijmakers. Hij was gehuwd met 
Maria Verputten. 
Andries van Esch. Hij was gehuwd met 
Geertruij van Kasteren. 
Rombout Poppelaars. Hij was gehuwd met 
Marie Brielemans. 
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116) Adriaan Roelands. Hij was gehuwd met 
117) Adriana Mathijssen. 
118) Christiaan van den Broeck. Hij was gehuwd met 
119) Jacomijna Baljaers. 
122) Johannes Segeren. Hij was gehuwd met 
123) Adriana Doude. 
124) Jan Daniëls. Hij was gehuwd met 
125) Anna Diepstraten. 
126) Adriaan Goverde. Hij was gehuwd met 
127) Adriana de Jong. 

De gegevens van alle voorouders vond ik in de genealogische 
toegangen van http://www.stadsarchiefbreda.nl, 
http://www. regionaalarchiefwestbrabant. nl en 
http://www. regionaalarchieftilburg. nl en de voorouders van 
Johannes Kemerink (12) vond ik op http://vanoverbeek.org/. 

Restauratiecommissie Kapel Heusdenhout; 3e vl jan van Dorst 
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GINNEKEN C.A. 1921 
GEZIEN DOOR DE COMMISSARIS DER KONINGIN 
MR ARTHUR E.J. BARON VAN VOORST TOT VOORST 

Mr Arthur E.J.Baron 
van Voorst tot Voorst 

geboren te Elden 31.12.1858 
commissaris 01.09.1894 
overl. 's Hertogenbosch 27.07.1928 

Op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw was mr Arthur E.J. baron van Voorst tot Voorst commis
saris van de koningin in Noord-Brabant. (1894-1928) 
Tot een van de taken van de commissaris behoorde een perio
diek bezoek aan de 180 gemeenten in zijn provincie. Hij schreef 
van elk bezoek een verslag. 

Den 13 Juli 1921 bezocht ik Ginneken en Oosterhout. 
Hoewel Ginneken geen industrieele gemeente is, deed zich ook 
daar de woningnood gevoelen; door eene bouwvereeniging 
werden 22 woningen gebouwd, terwijl de plannen voor nog 26 
woningen in bewerking zijn . Voor 9 woningen werd een 
Rijkspremie in de bouwkosten verleend, terwijl nog 13 aanvragen 
in behandeling zijn. 
Bij de Raadsverkiezingen werden 4 nieuwe Raadsleden 
gekozen. 



J. W Sprenger 

* Middelburg 05 07 1883 
+ Ginneken 27 03 1944 

foto Stadsarchief Breda 

Twee hunner konden gekozen worden door eene coalitie van de 
Vrijzinnig Democraten met de Christelijk Historischen (een 
monsterverbond!). 

Het schijnt in den Raad vrij goed te gaan; de burgemeester 
klaagt echter over de houding van den vrijzinnig democraat, 
ingenieur Sprenger. 
Sinds Witsenburg ontslag verkreeg is de algemene toestand van 
de politie veel verbeterd; burgemeester toonde zich ten minste 
erg tevreden. Witsenburg is in Ginneken blijven wonen, en sart, 
als hij er kans toe ziet, op straat zoowel den burgemeester als 
diens echtgenoote. 
Armoede wordt niet geleden. Velen gaan in Breda werken bij 
Backer en Rueb, Kwatta, Beja of in de suikerfabriek. De metse
laars gaan veelal naar Tilburg, en maken daar een weekloon van 
fl 75.-. Door den 8 urigen werkdag is hun dat mogelijk. 
Sommigen gaan per fiets, anderen hebben een week 
abonnement, dat vroeger fl 0. 70, thans ± fl 2 kost. 
De tramdienst naar het station Breda is thans goed geregeld; 
veel beter dan vroeger. De tram rijdt om het kwartier, 's Zondags 
om de 7½ minuut. 
De exploitatie leverde in 1920 een tekort van fl 6.000. Waarvan 
¼ kwam voor rekening van Teteringen en ¾ voor Ginneken. Nu 
de dienst beter geregeld is, verwacht men, dat de exploitatie zich 
in 1921 zal dekken. 

De tram voor de Ulvenhoutse kerk foto Kees Leijten 

De distributie is nog niet afgerekend; met Breda samen had men 
eene distributie. Het schijnt een groote janboel te zijn geweest, 
volgens den accountant, ·die voor Ginneken de eindrekening 
onderzocht. 
~r. Soer is overleden; zijn Kneipinrichting ging te niet. Een leer
ling, Dr. Born ? opende een dergelijke inrichting aan de Duivels
brug. Veel menschen schijnt hij niet te trekken 
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Boven: De ingang van de Kalishoek tot 1960. Rechts het woonhuis en 
de wagenmakerij van Van Alphen; links het woonhuis van stoffeerder 
C.de Kort 
Onder: Woning en winkel op de hoek van de Kalishoek waren 138 jaar 
oud toen ze in 1960 werden afgebroken. 
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DE CALISSEN WONEN NU OP STAND 
door Toon van Miert 

En weer is een belangrijk gedeelte van Ginneken door Ad 
Jansen beschreven. Wij kennen Ad als huisschrijver in de 
Brieven. Hoewel hij in het hartje van Ginneken geboren is en de 
geschiedenis ervan voor hem geen enkel geheim meer kent, 
heeft hij ook heel wat artikelen geschreven over Breda en de 
dorpen van ons heem. Een allesweter, een historievorser die 
over de resultaten van zijn studie ook boeiend kan vertellen. 

Op zaterdag 23 oktober heeft hij bij Van Kemenade-Hollaers zijn 
zoveelste boekwerkje over Ginneken gepresenteerd. Het is een 
prachtige uitgave geworden met veel foto's en overzichtskaartjes. 
Het behelst de Ginnekenweg vanaf de Dillenburgstraat/Koningin 
Emmalaan tot de Kalishoek/Burgemeester Serrarislaan. 
Ad beschrijft de geschiedenis van Ginneken, de wegen en paden 
die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van het dorp en 
het ontstaan van de 'Levensader van Ginneken'. Van deze weg 
bespreekt hij allerlei bijzonderheden, de woningen met hun 
bewoners en hij eindigt met een uitvoeriger beschrijving van het 
hoekpand. Daarin huist nu boekhandel Van Kemenade-Hollaers; 
het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van deze zaak. 

Heel interessant vond ik de historie van de hoek Ginneken
weg/Kalishoek/Burgemeester Serrarislaan en niet al-leen vanwe
ge het feit dat een van mijn voorvaderen herbergier is geweest 
van herberg 'Den dubbele Arend'. Nee, opmerkelijk is het ver
schil van rangen en standen aan weerszijden van het kruispunt 
en het moment dat op die plek gebouwd is. 
De Burgemeester Serrarislaan en de buurt daarachter is net voor 
de oorlog gebouwd en het waren vooral de wat rijkeren van onze 
samenleving die daar gingen wonen. 

Hoe anders was het oorspronkelijk met de overkant! 
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Autobedrijf Staal (1927-1982), bij de ingebruikname van het nieuwe 
smeerstation. Rechts de doorgang naar de overdekte werkplaats en de 
autostalling in de vroegere achtertuin. Boven de ingang de naam 
"Garage Wilhelmina" 

In de tijd dat de kern van Ginneken niet verder reikte dan de 
Dillenburgstraat lag wat nu de Kalishoek is, in de verboden kring: 
het gebied dat binnen duizend meter vanaf de vestingwerken 
van Breda lag en waarin alleen houten huizen gebouwd mochten 
worden die bij een mogelijk beleg onmiddellijk afgebroken 
konden worden; met stenen huizen is dat wat lastiger. (In 1853 is 
die verboden kring verkleind tot driehonderd meter.) 
Zwervers, vagebonden en allerlei ander 'tuig' ('Calissen') 
mochten niet in Ginneken wonen maar wel op een stuk grond ten 
noorden daarvan. Dat werd de Calishoek, voor het eerst zo 
genoemd in 1732. Mogelijk is de betekenis van Calishoek: 
'woonplaats van lieden van lager allooi' (F.A. Brekelmans: "De 
Kalis hoek te Ginneken", Jaarboek De Oranjeboom XI, 1958, p. 
67-69). Tot 1960 was het straatje nauwelijks vier meter breed. 
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Aan de zuidkant stonden toen vier éénkamerwoningen; drie 
ervan hadden een oppervlakte van ieder 35 en één van 46 
vierkante meter. Aan de noordkant stonden de burgerwoningen 
die er nu nog staan. De zuidkant is helemaal afgebroken in 1960 
waardoor de straat 15 m breed werd. Op de vrijgekomen ruimte 
is de uitbreiding van garage Staal gekomen, met op de 
bovenverdieping o.a. leslokalen van de Nationale Hogeschool 
voor Toerisme en Verkeer. 
Nu heet het hele complex 'Calisstaete'; is dat geen deftige naam 
voor de woonplek van de 'Calissen' die er nu wonen? 

'De Ginnekenweg, levensader van Ginneken,' van Ad Jansen is 
een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in of afkomstig 
is uit Ginneken. Voor € 10,- hebben jullie een mooie aanwinst 
voor de boekenkast. 

"De Tweeling ", herenhuizen Ginnekenweg 3011303 in 1887 gebouwd in 
opdracht van Jan Meinard Simon op de plaats waar vanaf 1750 een 
boerenwoning had gestaan. Het volgende huis nr 305 werd in 1900 
gebouwd door de dames Verhoeven, eigenaressen van de Tweeling. 
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DIT ZIJN WIJ 
door Kees Leijten 

Op 1 november 2008 opende Koningin Beatrix, met het ophan
gen van een theedoek op de waslijn, het Jaar van de T~adities: . 
Nederland kent zeer vele tradities. Koninginnedag Is trad1t1e 
nummer drie. De koningin mocht daarom die theedoek nr 3 
ophangen temidden van de andere 99 theedoeken, de top 100. 
Het jaar van de tradities kende een zeer succesvol verl_oop en 
kreeg onlangs een vervolg met de uitgave van een schitterend 
rijk geïllustreerd boek over de top 100 van de Nederlandse 
Tradities geschreven door onze nationale "Volkskundekoningin" 
Ineke Strouken. 
Wanneer we de honderd nalopen blijken vele van deze tradities 
ook in onze streek traditie te zijn. 
Op nummer 17 staat het Driekoningenzingen. Dat is vooral be
kend rondom Tilburg. In Bavel, Galder, Strijbeek, Ulvenhout en 
het Belgische Meerle is het Nieuwjaarzingen op oudjaarsavond 
de jaarlijkse traditie. 

Dit zijn wij, door Ineke Strouken, uitg.Nederlands Centrum voor Volks
cultuur. ISBN 978-90-79399-19-2 prijs €22,50 in de boekhandel 
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Naar aanleiding van onze publicatie in BvP 177 van 15 decem
ber 2009 ontvingen we een reactie van ons trouwe Biebergse lid 
Jopie Mertens-Martens die in Zuid-Limburg nog steeds meeleeft 
met haar oude heem, over Nieuwejoarke Zoete, 'n halve eeuw 
geleden. 

NIEUWEJOARKE ZOETE 
Beste Paulus. 
Wat zou ik vandaag eens even in Ulvenhout en op de Bieberg 
willen kijken naar het nieuwejaorke ouwe zingen!!! 
Staan de kinderen nog altijd zo vroeg op??? 
Nou wij toen wel hoor. Bij de buurvrouw mocht je al voor acht 
uur zingen. We waren bijna de eersten want ergens in de Bie
berglaan hoorde ik dan nog wel een paar vroege vogels. 
Eerst in de straat dan tot ongeveer waar Van Bavel woonde en 
dan kon je beter naar Ulvenhout trekken want in de villa's op de 
laan deden ze net of ze nergens van wisten. Bij Opoe en Opa 
Martens kregen we meer dan een cent. Bij Opoe, als er goed 
geslacht was, kregen we dan een zilveren gulden!!!!! Kapitaal in 
die tijd. Door alle straten trokken we zo vlug mogelijk want om 
12.00 uur was het gedaan. 
Bij de Molen was voor ons het einde en dan terug naar de kerk 
Op een van die koude winters hingen we achterop bij een 
suikerbietenwagen op weg naar Breda. Mijn dromerige blik ging 
over de straat met veel sneeuw. In een hoop paardenpoep zag ik 
daar toch ineens een gulden liggen ! ! ! ! Niet nagedacht en 
losgelaten en er bovenop gevallen . 
Dat is iets waar ik nog vaak aan moet denken want er hingen er 
nog meer aan de kar die toen ik hem gevonden had mee wilden 
delen. Ik heb hem ook gezien riepen ze! Maar ik was zo blij met 
dit extraatje dat ik er graag blauwe plekken en geschaafde 
knieën voor over had. 
Toen we thuis kwamen werden de centen geteld en het waren er 
100. Ik weet het nog zo goed ,want ons Vader Christ Martens de 
melkboer wisselde onze centen. En dan voelde je je rijk, maar 
niet voor lang want er moest thuis gedeeld worden!!!! En ons 
moeder kon in die tijd een gulden goed gebruiken. 
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Maar je voelde je trots dat je dat voor het gezin had kunnen 
doen, en we kwamen toch ook niets te kort. 
Warm was het thuis en je voe.lde je veilig omdat je wat gedaan 
had In mijn kinderogen was het een zak vol geld. 

De oliebollen en de appelbeignets smaakte dan ook erg goed . 
Zo was ik vandaag vanuit Limburg waar ik een hele dag wafels 
heb gebakken voor de harmonie (waar ik beschermvrouw van 
ben) weer even in gedachte in mijn geboortedorp .Ulvenhout. · 
Ik heb voor de harmonie alle liedjes van ONS gezongen. 
Zoals: 

krik krak nootje 
als vader en moeder wafels bakken 
loopt de boter in of uit het vlootje . 

De wafels worden verkocht en de opbrengst komt ten goede 
voor onze Koninklijke Harmonie Sint Martinus uit Vijlen. 
Ik wens u allemaal een gelukkig nieuwjaar maar vooral veel 
gezondheid. 

Veel groeten van 

Jopie Mertens Martens.en dochter Madelene 

Camping Rozenhof 
Camerig 12 6294 NB Vijlen 043-4551611 

* * * 

GIFTEN BELASTINGVRIJ 
Giften aan goede doelen zijn sinds enkele jaren alleen aftrekbaar 
van de inkomstenbelasting indien de ontvanger een ANSI-verkla-
ring heeft. 
Heemkundekring Paulus van Daesdonck en ook Museum Paulus 
van Daesdonck hebben beide een ANSI-verklaring. 
Giften aan Paulus, zowel Vereniging als de Stichting zijn aftrek-
baar van de inkomstenbelasting. .. Goed dat u dat weet. .. .. .... . . 
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CULTUREEL ERFGOED 
"IS ALLES VAN WAARDE WEERLOOS?" 
verslag Louis Vriens 

foto's Louis Vriens 
Johan Hendriks 
Johan Hendriks, hoofd Bureau Cultureel Erfgoed van de 
gemeente Breda, gaf op 18 oktober in de Tussenpauz te Bavel 
een boeiende lezing over cultureel erfgoed en het erfgoedbeleid 
van de gemeente Breda in de toekomst. Wat betekent dat nu 
voor de monumenten in het heem van Paulus ? 

Waarde 
"Is alles van waarde weerloos" is een regel uit het gedicht van de 
Nederlandse dichter Lucebert ( 1924-1994). Johan Hendriks 
vraagt zich af of dit ook geldt voor ons culturele erfgoed. Heeft 
het verleden geen enkele waarde voor onze toekomst ? 
Natuurlijk wel, Johan legt uit hoe we dit culturele erfgoed op een 
effectieve manier kunnen verankeren in onze moderne 
samenleving. 
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Wat is erfgoed ? 
Cultureel erfgoed omvat die materiële, immateriële, zichtbare en 
onzichtbare overblijfselen van onze maatschappelijke ontwikke
ling, die wij waardevol vinden voor ons gemeenschappelijke 
geheugen en identiteit. 

Erfgoedvisie Breda 2008-2015 
Om haar erfgoed te beschermen heeft de gemeente Breda een 
nieuwe erfgoedvisie voor de jaren 2008-2015 opgesteld. Volgens 
Johan is deze erfgoedvisie in velerlei opzicht een grote 
doorbraak in het denken over ons erfgoed. De nota is niet meer 
opgesteld volgens een sectorale indeling maar meer integraal. 
Men legt dwarsverbanden met culturele planologie, inventarisa
tie, zorg voor erfgoed en publieksbetrokkenheid. Het is voor het 
eerst in Nederland dat op een hoger abstractieniveau de 
erfgoedonderdelen aan elkaar geklonken worden en gepre
senteerd onder dezelfde noemer: "bijdragen aan de instand
houding en versterken van de identiteit van de gemeente Breda". 
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Kaasstolp 
Vroeger probeerde men om monumenten te beschermen door 
ze te isoleren er ze als het ware onder een "kaasstolp" te 
plaatsen. De 21 ste eeuw vraagt om een omkeer van 
traditionalistisch denken naar hanteerbare monumentaliteit. 
Volgens Johan accepteert de gemeente Breda dat de gemeente 
verandert, dat monumenten worden aangepast aan de eisen van 
de tijd en dat het constant veranderen van het stedelijke weefsel 
niets anders is dan een ruimtelijke ontwikkelingsopgave. Daarom 
is erfgoed ook een onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling van 
de gemeente 

Ruimtelijke ontwikkeling 
Het belangrijkste doel in de relatie erfgoed en ruimtelijke 
ontwikkeling is dan ook het creëren van draagvlak voor het 
inzetten van cultuurhistorie als inspiratie voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Een eerste stap daartoe is reeds gezet. Erfgoed 
is binnen de gemeente Breda sinds 1 mei 2007 ondergebracht 
bij de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling, waar het samen met 
taakvelden als regionale ontwikkeling, wonen, ruimtelijke 
planning, juridische plannen, stadsvernieuwing, milieu en verkeer 
& vervoer zorg draagt voor een evenwichtig ruimtelijke 
ontwikkelingsbeleid van de gemeente Breda. 

Gebiedskwaliteitsplannen 
Binnen deze directie worden in "Gebiedskwaliteitsplannen" de 
ambities op het gebied van integraliteit en interdisciplinariteit 
nieuw vormgegeven. De missie van de Directie Ruimtelijke 
Ontwikkeling kan als volgt worden omschreven: "Op een 
interactieve wijze werken aan de ruimtelijke visie van de stad die 
staat voor een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling met 
respect voor de Bredase identiteit. De visie en de missie van 
cultureel erfgoed gaan hierin mee. 

Visie 
Cultureel erfgoed is een integraal deel van de identiteit en de 
stedelijke en landschappelijke ontwikkeling van Breda, waardoor 
ontmoetingen van heden en verleden gelden als uitdaging en 
inspiratiebron voor de toekomst. 
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Missie 
"We werken aan het Breda van 2020 waarin respect voor de 
identiteit van Breda voorop staat. Waardevolle overblijfselen van 
ons verleden worden daartoe zichtbaar, leesbaar en beleefbaar". 
Archeologische vindplaatsen en vondsten, gebouwde monu
menten, (monumentale) sierende elementen, landschappelijk 
cultuurhistorisch erfgoed, landschapselementen, historische 
structuren, (monumentale) openbare ruimte en levend erfgoed 
zijn onmisbaar voor de identiteit, de ruimtelijke kwaliteit, · de 
beleving en het imago van Breda. Zij verdienen aandacht en 
zorg. In de uitstraling en presentatie van Breda speelt het 
erfgoed een essentiële rol. Door de nieuwe kansen die het 
gebruiken van erfgoed in de ruimtelijke ontwikkeling biedt geven 
we de historie van de stad en de dorpen een nieuw leven, waarin 
moderne ontwikkelingen worden ingebed in oude, waardevolle, 
structuren. Dat doen we met creativiteit, door samen te werken 
en te stimuleren. 

Cultuurhistorische Landschapsinventaristie Breda 
Willen we de waardevolle overblijfselen uit ons verleden zicht
baar, leesbaar en beleefbaar maken dan moeten we ze wel eerst 
in kaart brengen. Hiervoor is, in opdracht van de Gemeente 
Breda, Bureau Cultureel Erfgoed, een Cultuurhistorische 
Inventarisatie uitgevoerd in de periode 1997-2004 door dr.Karel 
Leenders. Het historische en fysische landschap is geanalyseerd 
en gereconstrueerd en er heeft een totale inventarisatie van alle 
cultuurhistorische relicten plaatsgevonden uit de periode 1200 -
1900. In totaal is ruim 12.600 ha geïnventariseerd. 
Het geheel werd in een lijvig rapport vastgelegd. Met de 
totstandkoming van deze inventarisatie is een belangrijke stap 
gezet op weg naar de kennis van het totale culturele landschap. 
Het toont ons wat onze voorouders vroeger met het landschap 
hebben gedaan, waar ze hebben ingegrepen, op welke wijze ze 
dat hebben gedaan en wat daar tegenwoordig nog van resteert. 
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Archeologisch onderzoek 
Een goed en modern erfgoedbeleid is gebaseerd op een simpel 
uitgangspunt: "weten waar we het over hebben". Het (laten) 
verrichten van onderzoek van en naar erfgoed, inclusief 
archeologisch, bouwhistorisch en historisch onderzoek, is dan 
ook een basisvoorwaarde. Slechts van 5% van de Bredase 
bodem is de geschiedenis onderzocht. Gemiddeld vinden er 50 
onderzoeken per jaar plaats. Er is dus nog veel werk aan de 
winkel. 

Grimhuijsen 
Een mooi voorbeeld van zo'n archeologisch onderzoek is het 
onderzoek van het Bureau Cultureel Erfgoed in januari 2010 
naar de restanten van het oude slotje Grimhuijsen te Ulvenhout. 
De resultaten waren verrassend, naast de oude fundamenten 
kwam er veel vondstmateriaal uit de oude grachten. Dit materiaal 
geeft inzicht in de levenswijze van de vroegere bewoners. 

Pro-actieve archeologische. kennis 
Tijdige kennis is nodig voor daadwerkelijk behoud. Misschien 
nog wel belangrijker dan het verwerken van oud onderzoek, is 
het verzamelen van kennis voor nieuwe, eigentijdse 
ontwikkelingen. De nieuwe Wet op de archeologische 
monumentenzorg (Wamz) regelt dat aanvragers van sloop- en 
reguliere bouwvergunningen, aanlegvergunningen en vrijstel
lingsbesluiten een rapport moeten overleggen waarin de 
archeologische waarde van het onderhavige terrein is 
vastgesteld. Dat is echter geen garantie dat echt waardevolle 
archeologica ook daadwerkelijk in situ, d.w.z. in de bodem, 
bewaard blijven. Dat is wel de intentie van de nieuwe wet. In 
Breda wordt dan ook de vorming van de kennis over het 
bodemarchief naar een eerder tijdstip in de procedure verplaatst. 
Niet pas bij vergunningsaanvragen, maar al bij de procedure tot 
vaststelling van een bestemmingsplan moeten middelen 
voorhanden zijn om de kennis van de archeologie in het 
plangebied te optimaliseren. Opgedane archeologische kennis 
wordt waar mogelijk ingezet bij ruimtelijke planning, d.w.z. de 
culturele planologie. 
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Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht_met kenni_s van 
andere afdelingen die zich bezighouden met ingrepen in de 
bodem. 

Immaterieel erfgoed 
Het verleden van de gemeente Breda bestaat niet alleen uit 
bouwwerken, grondsporen en vondsten. Datgene wat_ v~nda~g 
wordt aangeduid als 'cultuur' (in de zin van erfgoed) 1s in feite 
niets anders dan de materialisering van normen en waarden van 
onze voorouders. Het denken van vroeger leeft echter ook voort 
in taal/dialect, verhalen, literatuur, liedjes, gedichten, gebru_iken, 
toponiemen, etc. Een studie naar dit immateriële erfgoed 1s op 
zijn plaats 

Openbare ruimte . 
Groen maakt een substantieel onderdeel uit van de bekende 
Bredase lanen de 19e-eeuwse boulevards, de dreven en de 
lanen van de binnenstad naar het Mastbos en het Liesbos. De 
gemeente werkt aan een lijst met ~onumentale en _beel~
bepalende bomen. De lijst met bomen in de openbare ruimte 1s 
al vastgesteld. Ook ander monumentaal groen, zoal_s bossen, 
landgoederen en bijzondere particuliere tuinen_, verdienen een 
inventarisatie: net als monumentaal blauw (de singels, de beken 
en riviertjes) draagt dit groen bij aan onze cultuurhistorische 
identiteit. 

Beschermen wat beschermenswaardig is 
Breda heeft 679 beschermde rijksmonumenten, waarvan 95 
complexen met meerdere monumenten. Breda_ kent_ slechts één 
beschermd archeologisch rijksmonument ( de Singeltjes van .. 
Burgst). Daarnaast zijn er 226 beschermde ge".1eentehjke 
monumenten. Bovendien staan er nog ten minste ~.86 
monumenten te wachten op opname in de gemeentelijke 
monumentenlijst. De Monumentenwet 1988 kent criteria voor het 
aanwijzen van monumenten. 
Het gaat daarbij om het algemene belang vanwege hun 
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun 
cultuurhistorische waarde. 
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Beleidsadvieskaarten Breda's Erfgoed (BBE) 
De bij de inventarisatie opgedane kennis, gecombineerd met een 
overzicht van wettelijk of gemeentelijk beschermde monumenten 
en terreinen, de planologisch beschermde terreinen en het 
beschermde stadsgezicht, worden zichtbaar gemaakt in een 
helder kaartbeeld. Daarvoor wordt de Beleidsadvieskaart Breda's 
Erfgoed (BBE) ontwikkeld. Op deze kaart worden de aanwezige 
waarden en verwachtingen vertaald in een beleidsadvies. 

Erfgoedmeetlat 
Wanneer is een object, terrein, structuur, gebied of context 
beschermenswaardig? Te vaak is er een discussie over de vraag 
of bepaalde panden of terreinen ten onrechte niet beschermd 
zouden zijn. 
Derhalve is nu door de gemeente een unieke objectieve 
'erfgoedmeetlat' ontwikkeld, waarin criteria zijn aangegeven voor 
beschermenswaardige terreinen, objecten en contexten. 
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Beschermd stadsgezicht 
De monumentennota 'Gekoesterd Karakter' bepaalde dat een 
aantal gebieden en woningbouw- c.q. religieuze complexen 
worden voorgedragen voor de gemeentelijke lijst van 
beschermde stads- en dorpsgezichten. In het najaar van 2008 
wordt de uitbreiding van het rijksbeschermde stadsgezicht een 
feit. Dan vallen de gehele middeleeuwse kern met uitlopers, het 
Plan van Uitleg, de Ginnekenstraat (tot aan het bestaande 
beschermde dorpsgezicht Ginneken) en de Baronielaan onder 
deze bescherming. Het beschermde stadsgezicht wordt sterk 
uitgebreid 
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Publieksbetrokkenheid 
De inwoners van Breda zijn de eigenaren van het Bredase 
erfgoed. Zij worden op twee verschillende wijzen betrokken bij 
het b~heer daarvan: 
1) Van buiten naar binnen 
a) In het kader van het inventarisatieproject Breda's Cultureel 
Erfgoed in Beeld wordt kennis en informatie structureel 
opgehaald. 
b) Belanghebbenden en betrokkenen worden nadrukkelijker 
betrokken bij het beheer van ons erfgoed. 
2) Van binnen naar buiten 
a) De gemeente wil haar inwoners meer bewust van en trotser 
maken op het erfgoed van Breda 
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b) Bovendien wordt de vergaarde kennis over ons erfgoed op 
diverse wijzen gedeeld. Dat gebeurt met boeken, rapportages en 
moderne media, zoals de interactieve site Archeo-Web (het 
toekomstige ErfgoedWeb). 

Breda Nassaustad 
Het waren de graven van Nassau die, in hun periode als Heer 
van Breda, de stad in anderhalve eeuw (1404 - 1566) hadden 
omgebouwd van een eenvoudige middeleeuwse marktplaats aan 
de voet van een sterk feodaal kasteel tot een vorstelijke 
residentie-stad. Het is een verleden dat de moeite waard is om te 
kennen en in het hart te sluiten. 
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Het breed onderschreven concept Breda Nassaustad wordt 
gezien als hét middel om het cultuurhistorische verleden van de 
stad onder de aandacht te brengen van een breder en 
internationaler publiek. 
Het imago van Breda zal er wel bij varen, de naamsbekendheid 
wordt vele malen groter, de aantrekkingskracht uitgebreid, het 
vestigingsklimaat wordt erdoor verbeterd en de economische 
voordelen zullen als vanzelf volgen. 

Is alles van waarde weerloos ? 
"Nee", is het resolute antwoord van Johan Hendriks. De 
gemeente Breda is juist van plan om het "weerloze verleden" in 
te zetten voor een waardevolle toekomst. "Breda Nassaustad" is 
het begin; op naar de titel "Culturele hoofdstad van Europa" in 
2018 en last but not least de oude binnenstad op de 
werelderfgoedlijst van Unesco laten plaatsen. Hoezo "weerloos". 

* * * 

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

11 /09 Jan Diepstraten Vennekes 3 Bavel 73 jr 
24/1 q Jan van Dorst Abdij v. Thornstr.18 Bavel 70 jr 
06/11 Jan de Roover Withof 61 b Ulvenhout 89 jr 

Dat zij mogen rusten in vrede 

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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GINNEKEN 
IN HET BEGIN VAN DE VORIGE EEUW 
HERINNERINGEN VAN EEN OUD-INWONER 
door Toon van Miert 

Heel toevallig ben ik in contact gekomen met Paul Berger, 
advocaat in Ginneken. Hij vertelde me te beschikken over de 
aantekeningen van de vader van een vriend van hem uit Den 
Haag. De vader, de heer Koopman, is arts geworden en is een 
jaar of vijftien geleden op hoge leeftijd in de omgeving van 
Deventer gestorven. Hij heeft van zijn elfde tot zijn negentiende 
in Ginneken gewoond. Wanneer dat precies was, heb ik niet 
kunnen achterhalen. Hij woonde er in ieder geval al voor 1911: 
hij kon zich dokter Colson nog herinneren: 
"Hij was een heel dikke man, die toen al een auto had, open, met 
een opklapbare kap." 
en die is in 1911 gestorven. Overigens maak ik uit de aanteke
ningen op dat Koopman dacht dat Colson in de Bavelselaan 
woonde; hier laat zijn herinnering hem in de steek: de wonder
dokter woonde aan het begin van de Ulvenhoutselaan. 
Koopmans vader was commandant van de militaire politietroe
pen in Zuid-Nederland; hij had de leiding van een groep beroeps
militairen die o.a. ook de grens moesten bewaken. Mogelijk is 
dat tijdens de Eerste Wereldoorlog geweest. Koopman vertelt 
over mensen uit de Bavelselaan waar hij eerst gewoond heeft. 

De Bavelselaan had links een 'fietspad', in het midden klinkers 
en rechts lag een zandpad van anderhalve meter breed. Dat pad 
was voor de boeren. Koopman herinnert zich dat die hun ploeg 
achterop een slee legden, die door een dik Brabants paard door 
het zand getrokken werd op weg naar de akker. 
Koopmans heeft het over molenaar Van Reyt, die bij de molen 
halverwege de Bavelselaan woonde en vader was van twaalf 
roodharige kinderen. Een beetje verderop aan de overkant 
woonde een olieboer, die iedere week het huis-aan-huis-blaadje 
'De automaat' verspreidde. 
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1 n een klein huisje verderop "woonde de familie Ooninck: 
Toon en Gradus, een schilder en een timmerman met hun 
fanatieke zuster. Zij hadden echt wel een centje en dat moest 
later allemaal naar de kerk, want dan was je er tenminste een 
beetje zeker van, dat je in de hemel kwam. Meneer pastoor had 
dat heel duidelijk gezegd." 
De pastoor heeft overigens pech gehad: op latere leeftijd trouwt 
Gradus, krijgt kinderen en de pastoor kon naar zijn geld fluiten. 
De familie Koopman woonde in het villawijkje wat verder de 
straat in. Daar woonden drie officieren, een autohandelaar, een 
socialist en Betsy Kortenbroek, een vroedvrouw, met haar Duitse 
vriend. De socialist was lid van de Tweede Kamer. Uit zijn huis 
klonken socialistische liedjes; die werden ook gezongen als het 
hele gezin in het weekend ging picknicken in het Ulvenhoutse 
bos. 
In de lange laan naar het bos woonde de 'baron'met zijn dochter. 
De baron was al een oude man maar nog verzot op het 'racen' 
met paard en wagen; dat eindigde niet altijd zoals het hoorde. 
Interessant waren de 'Teuen', de dames Teulings, twee boeren
dochters die samen op een boerderij achterin die laan naar het 
Ulvenhoutse bos woonden. Godsdienstige vrouwen die zondags 
gearmd ter kerke gingen. Dan 
"hadden ze witte Brabantse mutsen op en zo'n grote Brabantse 
omslagdoek om. De linker droeg altijd een mooie leren kerkboek 
met een gouden slot. " 
De onordelijke, arme buurt in de Molenstraat, nu de Kerkhofweg, 
had ook toen al de naam 'Klampetter'. 
Ook in de Boslaan, nu Duivelsbruglaan, waar de familie 
Koopman naartoe was verhuisd, _woo_nden kleurrijke person~n. 
'De wisselbeker' was een dame die dne keer met een cavalerie
officier trouwde. Ab Klep was een blinde jongeman die feilloos de 
weg vond naar de fabriek van zijn vader aan de andere kant van 
de stad en iedereen herkende aan de stem. Hij schaatste en 
fietste ook. 
"Later is hij getrouwd. Maar voor die tijd had hij al een eigen zaak 
opgericht in koffie en thee, die hij door andere blinden aan cafés 
in heel Nederland liet verkopen. 

127 

Het liep prima, want zo'n blinde met een hond stuur je niet zo 
gauw weg. Kortom ik heb nog bewondering voor hem!" 

De heer Koopman heeft zijn herinneringen heel lang geleden 
uitgetypt. Later heeft hij met een pen allerlei verbeteringen 
aangebracht. 
Er zal wel niemand meer zijn die personen uit deze tekst uit 
overlevering kent. Ik zou wel eens willen weten wie dat socia
listisch kamerlid was? Ook de dames Teulings intrigeren me wel 
en wie was toch Ab Klep'( _ .. 
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december - wintermaand - wendemaand 
donder op het dorre hout 
maakt het voorjaar guur en koud 

januari - louwmaand - vorstmaand 
dooien op Sint Aldegond (30/1) 
vult de kelder tot plafond 

PaulusMail - GOED IDEE ? 
Reeds drie jaar sturen wij de leden die dat wensen op ongere
gelde tijden een mail met een overzicht van op handen zijnde 
activiteiten. De mails worden onder BCC verzonden waardoor 
uw privacy verzekerd is. 
Ruim 25 % van onze leden ontvangen deze brief reeds. 
Het is een gratis abonnement alleen voor onze leden. 
Wilt u deze brief ook ontvangen ? 
Stuur een mailtje naar paulus@ulvenhout.com en binnenkort 
ontvangt u uw eerste PaulusMail 
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STAMBOOMONDERZOEKERS 
KOMEN MET NIEUWE SITE 

De interessegroep Genealogie van de HCC heeft een nieuwe 
website. Sinds de fusie met de Genealogische Computer 
Vereniging onderhield men een tweetal websites. De een met 
typisch verenigingsnieuws en een tweede met genealogische 
nieuwtjes en ontwikkelingen op computergebied. Dat schiep 
onduidelijkheid vond het bestuur, reden waarom de twee sites nu 
zijn vervangen door één geheel nieuwe. 
Voor de stamboomonderzoeker en de leden is dat veel 
gemakkelijker. "Sommige toepassingen lenen zich overigens niet 
altijd om in een nieuwe website te integreren. Wij onderhouden 
al jaren de site stamboom.nl waaraan genealogen hun informatie 
kunnen aanleveren. Het voordeel daarvan is dat je de hele site 
kunt doorzoeken op namen die jou interesseren, maar door 
anderen is aangeleverd. Deze site bevat ruim een miljoen 
namen. De informatie voor deze site wordt door geïnteres
seerden aangeleverd in het zogenaamde GedCom-formaat. 
Dat is een formaat dat nagenoeg ieder genealogisch computer
programma gebruikt om bijvoorbeeld informatie uit het ene pro
gramma over te brengen naar een ander programma." 
Daarnaast bestond bij HCC!genealogie de behoefte om haar 
eigen website qua uiterlijk aan te laten sluiten bij de huisstijl van 
de Hobby Computer Club (HCC). 

Behalve nieuws over stamboomonderzoek en de beschikbaar
heid van gegevens op een veelheid aan websites, biedt de 
nieuwe site ook informatie over computerprogramma's, hoe een 
onderzoek naar de eigen familie historie te starten en waar men 
archieven en historische-, geschied- en heemkundige verenigin
gen kan vinden. 

Meer informatie over hcc!genealogie is te vinden op 
http://genealogie.hcc.nl en op www.twitter.com/hccgenealogie 
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KUNDE DA HORE ? 
door Anneke Oomes-van den Berg 

De populariteit van Brabant en alles wat daarbij hoort is groot. 
Niet alleen op kleine schaal bij bijvoorbeeld heemkundekringen 
maar ook op wetenschappelijk niveau is er aandacht voor 

rabant. Een jaar geleden in november 2009 werd Jos Swanen
berg ( 1968) bijzonder hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur in 
Brabant aan de Universiteit van Tilburg. De totstandkoming van 
die leerstoel heeft alles te maken met de toenemende belang
stelling voor dialecten of taalvariëteiten in het algemeen, aldus 
Swanenberg. Naast bijzonder hoogleraar is Swanenberg ook 
dviseur streektaal bij Brabants Erfgoed. 

dialect is een taal die pech heeft gehad 
Ondanks het feit dat hij niet uit ons eigen heem komt maar uit 
Middelrode is Swanenberg toch dé persoon om de leden van 
Paulus meer over dialect of streektaal te vertellen. 
Op maandag 15 november verzorgde hij daarom een lezing bij 
Paulus. Vele leden kwamen naar de paters op de Dreef om 
Swanenberg's relaas aan te horen. 
Swanenberg noemt dialect een taal, maar dan wel één die pech 
heeft gehad. Het is een taal die plaatsgebonden is geblev~~
Een aantal dialecten is overigens tot echte taal verheven. Zo zIJn 
sinds 1996 alle Limburgse dialecten erkend. Fries is ook erkend 
maar niet als dialect maar als taal, net als het Jiddisch, Sinti en 
Roma. 
Volgens Swanenberg is het vreemd dat het Brabants niet erkend 
is omdat volgens het Europees handvest alle bedreigde talen 
beschermd moeten worden. Het Limburgs lijkt minder bedreigd 
dan het Brabants. 

noord zuid oost west 
Swanenberg ging ondermeer in op het feit dat taalverschillen 
binnen Brabant grenzen kent. Deze vallen met name op tijdens 
een reis oost-west door Brabant en mindere noord-zuid. Een 
hele duidelijke grens is bijvoorbeeld de rivier De Donge. 
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Prof. dr. Jos Swanenberg 

Dat het dialect zich niet aan kaartgrenzen houdt, blijkt uit het feit 
dat er ook Brabants gesproken wordt in Gelderland en dat er in 
Brabant juist ook Limburgse en Hollandse dialecten gesproken 
wordt. Als voorbeelden noemde hij Cranendonk, de Westhoek en 
het land van Cuijk. Taalverschillen binnen Brabant zitten onder
meer in typische werkwoordvervoegingen en woorduitgangen. 

dialect krijgt een Nederlands tintje 
Dialect is aan veranderingen onderhevig net als taal. Het dialect 
verliest de authentieke kenmerken. De dialecten gaan steeds 
meer op elkaar lijken. Dit wordt regiolectisering genoemd. Het 
dialect wordt meer Nederlands getint. Als voorbeeld van de 
veranderende taal gaf Swanenberg de veranderingen aan in "hij 
gaat". 
Aan een grote groep mensen, binnen één dorp, is gevraagd hoe 
zij dat zouden zeggen. Daarbij viel op dat de verandering van 
oude naar jonge mensen als volgt ging; (fonetisch); hij gjä ... hij 
gä ... hij ga ... hij gaat. 
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innen taal kunnen vier stadia onderscheiden worden. Het eer-
te stadium is het authentieke dialect met lokale kenmerken. Het 

tweede stadium is het jongerendialect. In het derde stadium 
wordt Nederlands gesproken maar met een regionaal accent 
(niet de typische woorden en grammatica maar wel de klank) en 
1n het vierde stadium spreken we van zuiver Nederlands. 

terven Brabantse dialecten uit? 
e algemene opinie luidt dat het dialect de afgelopen 50 jaar 

hard achteruit is gegaan. Als dit doorzet zullen Noord-Brabantse 
dialecten uiteindelijk uitsterven. Mogelijk zelfs al binnen twintig 
Jaar. Wel zullen Brabantse kenmerken blijven, misschien zullen 

r zelfs nieuwe Brabantse kenmerken bij komen. Volgens Swa
nenberg staat tegenover de verschraling van de authentieke 
dialectkenmerken een toenemende aandacht voor dialectbe-

efening. De interesse voor cultuuruitingen in het dialect is 
toegenomen. Er wordt gesproken van een dialectrenaissance. 
We zien dit in de muziek en het theater maar ook in de literatuur. 
Geschreven dialect is nieuw en ook niet zonder discussie. 
Want spelling roept discussie op en lijkt standaardisering te be
vorderen. 

* * * 

SINTERKLAAS EN KERSTMIS 
GEEF EEN PAULUSCADEAU 

Bij de naderende feestdagen is het steeds weer. "Wat moet ik 
hem of haar geven". 
U kunt een jaar lidmaatschap op onze heemkundekring geven of 
een van de talrijke publicaties verkrijgbaar in ons museum. 

UITSPRAAK 172 
Er wordt nergens zo hard gelogen als aan de wieg 



132 

INHOUD BRIEVEN VAN PAULUS 182 
~-

2010 
Agenda 2010- 2011 (160) Bestuur 65 
Burgerlijke Stand 200 jaar Kees Leijten 77 
Cabaret Gestrikt Redactie 71 
Calissen wonen nu op stand Toon van Miert 109 
Convocatie 26 Toon van Miert 63 
Cultureel erfgoed weerloos ? Louis Vriens 115 
Dit zijn wij Kees Leijten 112 
Eindejaarsgedicht Jan Soeterboek + 1992 72 
Geslaagde Quizavond in Jeugdland Toon van Miert 67 
Giften belastingvrij met ANBI Redactie 114 
Ginneken anno 1921 (deel VII ) Baron van Voorst tot V 105 
Ginneken begin vorige eeuw Toon van Miert 125 
Ginnekense Paardentram Toon van Miert 73 
Heemkundig Weerbericht 170 Redactie 127 
Heusdenhouts Historie 3 Wim Joosen 85 
In Memoriam Bestuur 124 
In Memoriam Jan van Dorst Kees Leijten 93 
Inhoud Brieven van Paulus 182 Kees Leijten 132 
Kunde da hare Anneke Oomes-vd Berg 129 
Kwartierstaat Jan van Dorst Hans van der Zanden 96 
Liedjes voor Oud en Nieuw Piet Nuijten 78 
Marechausseekazerne - De feiten Kees Leijten 84 
Marechausseekazerne Strijbeek Anneke Oomes-vd Berg 79 
Nieuwejoarke Zoete Jopie Mertens-Martens 113 
Nieuws uit het museum 86 Kees Leijten 75 
Paulus verbouwt Kees Leijten 75 
PaulusMail Goed Idee ? Redactie 127 
Renovatie Hoofdredacteur 62 
Sinterklaas en Kerstmis Bestuur 131 
Stamboom onderzoeken - site Redactie 128 
Uitspraak 172 Redactie 131 
Verenigingen, jubilea en archief Redactie 91 
Vredesfeesten in Ulvenhoud Fotarchief Paulus 76 
Wie weet waar dit is Toon van Miert 92 
Zalig Kerstfeest en Nieuwjaar Bestuur 61 
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november 1975. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer V 40 28 25 68. 
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UM 
kundekring heeft 'neigen heemkundig museum op 't adres Pennend1jk 1. Het museum is geopend de 1" zondag 

maand van 14.00- 16.00 uur en elke woensdag van 14.00 - 16.00 uur Voor groepen op verzoek (076-561 27 42 ). 
nklngen voor de collectie gaarne in het museum op werkdagen (behalve vrijdag) van 9 00- 16.00 uur. 

Juli n augustus is het museum gesloten. Het museum is ondergebracht in de 'Stichting Paulus' Museum" (S 10.49.79) 
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verenigingsjaar van de heemkundekring loopt van 1 september tot 31 augustus. . 
•t diverse heemactlviteiten, lezingen, tentoonstellingen en excursies geeft de kring het tijdschrift 'Brieven van Paulus' uit. 
lidmaatschap van de Kring geldt voor het gehele gezin en bedraagt voor het verenigingsjaar 2010-2011 : E 17,- . 




